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TMMOB Mimarlar Odasý Ankara Þubesi Bülteni
ayda bir yayýmlanmaktadýr.
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M.O.Ankara Þubesi 38. Dönem Çalýþma Programýnda ayrý
bir proje alaný olarak belirlenen 'yayýn', bilginin
yaygýnlaþtýrýlmasýnýn ve mimarlýk ortamýnýn
zenginleþtirilmesinin bir aracý olarak ele alýnmýþtýr. Yayýn
çalýþmalarýný sürdürmek üzere Þube Yönetim Kurulu
tarafýndan oluþturulan ve gönüllü katýlýmlarla geniþleyen Yayýn
Koordinasyon Komisyonu, bu yaklaþýmý hayata geçirmek
üzere bir dizi toplantý gerçekleþtirmiþtir. Yapýlan ilk toplantýda
Ankara Þubesi yayýnlarýnda 37.Dönemde ulaþýlan niteliðin
korunmasý ve yeni araçlarla zenginleþtirilmesi bir anlayýþ
olarak benimsenmiþ, devam eden toplantýlar sonrasýnda ise
yayýn çalýþmalarýnýn

-bülten/teknik bülten

-süresiz yayýnlar

-þube çalýþmalarýnýn toplumla iliþkilenebileceði güncel yayýnlar
olmak üzere üç farklý alanda yürütülmesi konusunda görüþ
birliðine varýlmýþtýr. Komisyon bu doðrultuda kendi içinde
görev daðýlýmý yaparak alt çalýþma gruplarýna ayrýlmýþtýr.

Üyelerimiz arasýnda 'özgün' bir iletiþim ortamý olarak
deðerlendirilen 'bülten', bir önceki dönemde olduðu gibi bu
dönemde de yayýn çalýþmalarý açýsýndan büyük önem
taþýmaktadýr. Bülten’in tüm üyelerimiz tarafýndan olumlu
bulunan formatýnýn deðiþtirilmemesi ancak içeriðinin yeni
arayýþlarla biçimlendirilmesi, bülten çalýþma grubunca kabul
gören ilk öneri olmuþtur. Bu amaçla bültende, üyelerimizin
katkýlarýyla 'sürekli' kýlýnacak:

-Yaþadýðýmýz kente iliþkin 'izler','elimizde kalanlar','yok olanlar'
baþlýklarý altýnda yapýlacak deðerlendirmeleri kapsayan-
'Ankara'dan',

-Yerel yönetimlerde ki geliþmeleri doðrudan ve birinci aðýzdan
þube bülteni aracýlýðý ile aktarmak üzere gerçekleþtirilecek
röpörtajlardan oluþan -'yerel yönetimlerden',

-Þubeye baðlý temsilcilikler ve oda temsilcilerinden

sürekli bilgi akýþýný saðlayacak 'temsilciliklerden' biçiminde
yeni üç önemli bölüm önerilmektedir. Bir sonraki sayýdan
baþlayarak bülten, bu bölümlerle ilgili çalýþmalarýn da yer
aldýðý bir içerikle yayýnlanacaktýr.

Bundan önce olduðu gibi bundan sonra da deneyimlerinizi
ortamla paylaþmak üzere, katký ve desteðinizin süreceði
umuduyla..
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Mimarlar Odasý Ankara Þubesi Bülteni'nin Haziran
sayýsý Dosya konusu 'Deprem' olarak belirlendi ve
bizler de bu vesileyle sürdürdüðümüz çalýþmalarýn
dýþýna çýkarak konuya daha geniþ bir perspektiften bir
kez daha bakmak olanaðýný bulduk.

Türkiye'yi temelinden sarsan 1999 Depremlerinden bu
yana 4 yýlý aþkýn bir süredir çeþitli kurum ve
kuruluþlarda bu konuda yoðun çalýþmalar yapýldý ve
halen yapýlýyor. Mimarlar, mühendisler, ilgili meslek
adamlarý, üniversiteler, araþtýrma merkezleri, hükümet,
bakanlýklar, belediyeler, sivil toplum kuruluþlarý kimi
zaman bireysel kimi zaman da bir arada çok sayýda
çalýþmalar gerçekleþtirdiler ve ortaya çýkan sorunlara
çözüm için öneriler geliþtirmeye uðraþtýlar. Herkes
kendi ilgi alanýnda yapýlabilecek incelemeleri yaptý, yeni
kurumlar oluþturuldu, düzenlemeler geliþtirildi ve yeni
bir sistem arayýþlarý baþlatýldý. Bu süreç bireylere kadar
uzadý ve herkes kendi yaþam çevresinin, konutunun
güvenliði kaygýsýyla araþtýrma soruþturma yaparak,
doðru yanlýþ sonuçlara yöneldi.

Depremlerin ardýndan sorumluluk alanlarý gündeme
geldi ve geçici konut, kalýcý konut, geçici konutlarýn
kalýcýlýðý gibi konular uzun tartýþmalara yol açtý. Ev
sahipliði ve kiracýlýk durumlarý, hak sahipliði boyutu,
insanlarýn çaresizliði yaný sýra açýkgözlü olma çabalarý
ve afet konusunun acil çözüm gerektirmesi nedeniyle
birçok hatalar yapýldý. Ancak bunlardan birçok þey de
öðrenildi. Umarýz öðrendiklerimizden yararlanmayý ve
bunlarý uygulamaya koymayý artýk baþarýrýz.

Tabii ki, 1999 ve sonrasýnda olan depremler Türkiye
haritasýnda karþýlaþtýðýmýz ilk depremler deðildi; onun
için bu kadar herzeyi yeniden yaþýyor durumunda
kalmamalýydýk. Ancak, depremin etkilediði alanýn
büyüklüðü ve zararýn boyutlarý bu kez bir yanýyla
herkesi etkilediði için, bugüne kadar sürdürülen küçük
çaplý devlet eliyle getirilen yaralarý sarma operasyonlarý
yeterli olamazdý. Bu nedenle, yeni arayýþlar baþlatýlmak
zorunda kalýndý.

sunuþ
Emine M. KOMUT UIA Çalýþma Programý Direktörü

Bu genel çerçevenin içinde Mimarlar Odasý da kendine
görev biçerek neler yapýlabilir diye çalýþmalar baþlattý;
komisyonlar kurdu, incelemeler yapýp raporlar hazýrladý,
çeþitli kuruluþlarýn çalýþmalarýna katýldý, sorumluluk ve
yetki alanlarýnýn belirlenmesine çalýþtý, kýsaca bu
konuda mimarýn durumunu irdeledi. TMMOB
bünyesinde kurulan Deprem Komitesi yürütücüsü
olarak, Ýstanbul Deprem Master Planý üzerinde
kapsamlý çalýþmalar yaptý ve toplumun ilgili kesimleriyle
mutabakat saðlamayý amaçladý. Halen sürmekte olan
Deprem Þurasý komisyon çalýþmalarýna katýldý.
Hükümet tarafýndan yürütülen yasal düzenlemeler ve
yeni mevzuat hazýrlýklarýna katýldý ve görüþ bildirdi.
Depremlerden etkilenen yakýn çevredeki Mimarlar
Odasý Þubeleri ve Temsilciliklerle ortak bir çalýþma
baþlatarak farklý deneyimleri paylaþtý ve önümüzdeki
süreci tartýþtý.

Bunun yaný sýra, Mimarlar Odasý uluslararasý boyutta
da kentsel yerleþmelerin afetlerle iliþkisi üzerinde
çalýþmalarý yürütecek UIA Çalýþma Programý'nýn
yürütücülüðünü 1997 yýlýnda baþlayarak üstlendi. Bu
tema çerçevesinde toplantýlar yaparak yayýnlar çýkardý,
Yaz Okulu düzenledi. Dünya deneyimini paylaþarak,
depremlerin yol açtýðý zarar ve kayýplarý azaltmak
amacýyla alýnacak önlemleri ve çözümleri tartýþtý.
Öncelikli olan konularý belirleyerek, deprem sonrasý
zararlarýn azaltýlmasý için önlem geliþtirilmesi
gerekliliðini vurguladý.

Çok önemli ve acil bir konu olan depremler ile ilgili
sürdürülen çalýþmalarýn geldiði noktayý
meslektaþlarýmýzla paylaþmak amacýyla, bültenin bu
sayýsýnda bildiðimiz ve ulaþýp yazýlý bilgi alabildiðimiz
çalýþmalar hakkýnda derlediðimiz yazýlarý yayýnlýyoruz.
Ancak, çalýþmalarýn bunlarla sýnýrlý olmadýðýný biliyoruz.
Durum saptamasýnýn hepimiz için yararlý olacaðýna ve
baþka çalýþmalara veya yapýlmýþ çalýþmalarýn bizlere
aktarýlmasýna yol açacaðýna inanýyoruz. Mimarlarýn,
ancak depremler konusunda kendilerini geliþtirmesi,
bilinçlenmesi ve konuyu içselleþtirmesi sonucunda
üretilecek çözümlerin etkili olacaðýný hepimiz biliyoruz.
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Deprem sonrasý süreçte temsilciliklerin aktardýklarý deneyimler üzerinden yaþanýlan sýkýntýlar bugünün
koþullarýnda güncelliðinde ortaya çýkan durum 3 baþlýkta toplanmaktadýr:

1. Deprem sonrasý geçicici ve kalýcý yerleþimlerin yer tespiti amaçlý çalýþmalarda etkin olamamanýn mevcut
kentsel geliþmeleri ve yapýlaþmalarý olumsuz etkilediði,

2. Kaotik afet koþullarýnda yapýlan gözlemsel hasar tespitlerin, deprem sonrasý yeniden yapýlanma sürecine
olumsuz etkileri,

3. Deprem sonrasý açýlan davalarýn önemli bir kýsmýnýn tecil edilmesi nedeniyle, benzer bir afet sonrasýnda
ayný meslek adamlarýnýn problemler yaþayabilecekleridir.

Deprem sonrasý, hasar gören yerleþimlerin revize edilen imar planlarýnýn yetersizliði ifade edilmiþ, yer bilimsel
verilere göre kat alaný düzenlemeye yönelik yapýlaþma tariflerinin, hasar gören alanlarda mülkiyet ve imar haklarý
problemlerinin yaþanmasýna neden olduðu belirtilmiþtir.

Kalýcý konut alanlarý ile mevcut yerleþmeler arasýndaki mesafelerin olumsuz etkileri aktarýlmýþ, bazý alanlar için
deprem sonrasý kentsel geliþmelerin kontrol edilemediði vurgulanmýþtýr.

Yapý üretim, gözetim ve kontrol aþamalarýndaki yargý sürecinde yaþanan problemler ifade edilmiþ, yapý üretim süreci
bilirkiþilik mekanizmasý üzerine eleþtiriler getirilmiþtir.

Temsilcilik illerinde hali hazýrda yapýlan çalýþmalar içerisinde Bolu Deprem Master Plan Çalýþmasý, geriye dönük
proje dosyalarýnýn güncellenmesi ve Erzurum ili mevcut yapý stokunun durum tespiti amaçlý mali kaynak yollarýnýn
araþtýrýlmasý ifade edilmiþtir.

Afete Hazýrlýk ve Afet Sonrasý Koþullarda Alýnmasý Gereken Tedbirlere yönelik Deðerlendirmeler

Deprem öncesi ve sonrasý koþullar için kullanýlabilecek rehber ve katologlarýn Acil Eylem Planlarý kapsamýnda
hazýrlanmasý önerilmiþ, bu çalýþmalarýn hukuki ve idari altyapýlarýnýn önceden belirlenmesi gerektiði ifade edilmiþtir.

DEPREM KONULU YUVARLAK

Deprem öncesi yerel yönetimlerle iliþkilenmek, genel durum-risk ve kusur tespitlerinin yapýlmasý amacýyla
finansman seçeneklerin belirlenmesi amaçlý çalýþmalar yapýlmasý talep edilmiþtir.

Afet koþullarýnýn teknik kapsamýnýn da ötesinde insani boyutlarýnýn da düþünülerek TMMOB düzeyinde ve diðer
toplumsal organizasyonlarla iþbirliði çerçevesinin belirlenmesi gerektiði vurgulanmýþtýr.

Depremde hasar gören yapýlý çevrenin geriye dönük belge ve fotoðraflarý yoluyla eðitsel amaçlý dokümanlarýn ve
eðitim programlarýnýn hazýrlanabileceði önerilmiþtir.

Olasý deprem zararlarýnýn azaltýlmasýna yönelik tartýþma ve deðerlendirmelerin yapý ölçeði boyutundaki kýsmý, iki
noktada ifade bulmaktadýr. Bunlar; yapý projelerinin elde edilmesi ve yapýda sorumluluk olarak gruplandýrýlabilir.

Zarar azaltma sürecinde en gerekli yapýlanmanýn, yapým projelerinin ve tüm proje üretim mekanizmasýnda ihtiyaç
duyulan düzenlemelerin belirlenmesi olduðu vurgulanmýþtýr. Bu amaçla proje standart ve ayrýntýlarýnýn tarif edilmesi
ve yapý üretim sürecinde mimari mesleki kontrollük sisteminin yeniden tariflenmesi gerekliliði ön plana çýkmaktadýr.

Yapýda Sorumluluk Sisteminin parçalý yapýsýna yönelik eleþtiriler geliþtirilmiþtir. Bu noktada,
· Mimari ve Statik projelerin teknik ve hukuki sorumluluk mekanizmasý,
· Yapý proje müellifleri arasýndaki sorumluluk tarifleri, paylaþýmlarý ve aktarýmlarýna yönelik tariflerin belirlenmesi,
· Yapýda sorumluluk düzenlemelerine iliþkin yargý denetiminin ve bilirkiþilik sisteminin yeniden ele alýnmasý

gerekliliði vurgulanmýþtýr.

Ayrýca, yapý projelerinin elde edilmesi ve üretim aþamasýnýn ruhsat düzenlemeleri ile beraber ele alýnmasý gerekliliði
ortaya çýkmaktadýr.

Toplantý sonucunda ortaya çýkan istemlerde, afet riskli alanlarda yapýlaþma ve yerleþme kriterlerinin tekil yapý ve dar
anlayýþlarýn ötesinde ele alýnabilmesi ve geliþtirilmesine yönelik tariflerin oluþturulmasý gereði vurgulanmýþtýr.

Ayrýca, yapý ve yerleþim alanlarýndaki mesleki formasyonlar arasý yeniden yapýlanma gereði üzerinde durulmuþtur.

Sonuç olarak,Toplantý süresince 3 temel çerçeve politikanýn oluþtuðu gözlemlenmiþtir:
1. Yerleþim sistemlerinde mimarlýk pratiðini olumsuz etkileyecek süreç ve geliþmelere olanak vermemek
2. Kurumsal yapýlanmalara yönelik düzenlemelere 'normlar' üretmek yoluyla müdahil olmak
3. Acil durum ve afet koþullarýnýn iyileþtirilmesine yönelik tedbirlerin, önceden hazýrlanmýþ Acil Eylem Planlarý

kapsamýnda ele almak
4. Mevcut ve hali hazýrda sürüyor olan imar ve yapý üretim-gözetim-denetim düzenlemelerinin, yasa tasarýlarýný
yorumlamak

Yapý Projelerinin Elde Edilmesi

Yapýda Sorumluluk

· Yapý Denetimi.

Deprem Sonrasý Yeniden Yapýlanma Sürecinde Gelinen Durum

Deprem Zararlarýnýn Azaltýmýna Yönelik Güncel Çalýþmalar

Afet Koþullarýnýn Önceden Zarar Azaltýmý Amaçlý Alýnmasý Gereken Tedbirlere
Yönelik Deðerlendirmeler

09 Mayýs 2004 Pazar günü Mimarlar Odasý Anlara Þubesi'nde, Düzce, Bolu, Devrek, Erzurum,
Kýrýkkale temsilciliklerinin de katýlýmý ile “Deprem” konulu bir Yuvarlak Masa Toplantýsý
düzenlendi. Türkiye'nin bu güncel problemine yeni bakýþ ve politikalarýn tariflenmesi bir ihtiyaç
olarak kaydedildi ve bu amaçla deprem sonrasý sürecin, meslek ortamýna aktarýlmak üzere, söz
konusu illerde hangi aþamalarda olduðu tespit edilmeye çalýþýldý.

Tartýþýlan konu baþlýklarý iki kademede geliþti. Birincisi, acil durum döneminde meslek adamlarýnýn
ve meslek odasýnýn deneyimleri aktarýldý; bu konuda alýnmasý gereken inisiyatifler ve sahip
olunmasý gereken niteliklerin, devletin kurumsal ve örgütsel yapýsýnýn sorumluluklarý göz önünde
tutularak, çeþitli ölçeklerde tanýmlarý, sýnýrlarý ve kritelerinin belirlenmesi gerektiði ifade edildi.
Ýkincisi, afet zararlarýnýn önceden azaltýmýna yönelik yapý üretim süreci içerisinde acil olarak
hayata geçirilmesi gereken düzenlemeler tartýþýldý.

Deprem Bölgesindeki Güncel Problemler

4 5

DEPREME KARÞI “MÝMARCA” ÖNLEMLER
MASA TOPLANTISI

ÜZERÝNE

DEÐERLENDÝRMELER

yýldönümünde deðil !

daha önce planlayalým...
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MÝMARLARIN SORUMLULUÐU NEDÝR?
09 Mayýs 2004

MEHMET ONUR YILMAZ -

-

......................................................................................

......................................................................................

-

-

(Ankara Þube Sekreteri)
Toplantýya baþlamadan önce bir ricada bulunacaðým:
Toplantýmýz aslýnda haziran Bülten’imizin konusunun
“Deprem” olarak seçilmesiyle, zaten içinde olduðumuz bir
konuyu tekrar gündeme taþýmak amacýyla yapýlýyor… Bir
bakýþ ve politikanýn ipuçlarýný çýkarmaya çalýþacaðýz.
Toplantýmýzýn temel gerekçesi Ankara Þube olarak
bulunduðumuz coðrafyaya baktýðýmýzda, Türkiye'nin çok
ciddi deprem alanlarýnýn, deprem riski yüksek olan
alanlarýnýn bulunduðu bir coðrafya olduðunu görüyoruz…
Hem meslek adamý olarak mimarlarýn, hem de kurum
olarak Mimarlar Odasýnýn sorumluluklarýný ve taleplerini
belirleyip bunlarý topluma ilan etmesinin çok önemli
olduðunu düþünüyoruz.

UFUK DEVECÝ

HÜSEYÝN ÖZSOY

GÜVEN ERTEN

(Erzurum Temsilcisi) Öncelikle bu
konudaki duyarlýlýðýnýzdan dolayý teþekkür ediyorum.

(Bolu Temsilciliði) Deprem sonrasý
yer seçimi noktasýnda -ben de o zamanlar belediye meclis
üyesiydim- Oda’nýn herhangi bir aktivitesi olamadý… Afet
Ýþleri kalýcý konutlarýn yerlerini tespit etmiþ zaten, yapacak
herhangi bir þey yoktu. Öðrendik ki, zeminlerin net
gerilmesini 1 olduðu bir sahaydý burasý. Daha iyi yer
bulunamaz mýydý; mutlaka bulunurdu. Bu gibi kararlar
alýnýrken Oda temsilciliklerimizin de bu konularýn içinde
olmasý doðru olur. Kalýcý konutlar yapýlýrken, þehir imar
planý içerisinde bir alan seçiliyor veya mücavir alanda imar
planý tadilatý yapýlýyor. O safhada belki arkadaþlarýmýz,
meslektaþlarýmýz ve Odamýzýn katkýlarý olur diye
düþünüyorum.

Deprem sonrasý yeniden yapýlanma
sürecinin bir deðerlendirmesini yapmak, Türkiye için þu
anda çok gerekli… Bu, dünya çapýnda büyük bir deneyim;
yani örneðini çok az bulabiliriz. Ama bunun arkasýndan
bunu nasýl deðerlendirdiðimiz konusuna çok ihtiyacýmýz
var; yani bu deðerlendirmeyi yapmadan, herhangi bir
oluþumda çok saðlýklý ve amacýna istinaden ulaþýlmasý
gereken yapýlanmayý saðlayacaðýmýzý düþünmüyorum. Bu
konuyu deprem olarak ele almak -benim kiþisel görüþüm,

Þu gerçeði göz ardý etmememiz gerekiyor:
yer seçimi, afet konutlarý konularýnda
bölgelerden direkt müdahale etmek gibi bir
yetkiye fazla da sahip olamýyoruz. Çünkü
biliyorsunuz, genelde bunlar Bayýndýrlýk
Bakanlýðý aracýlýðýyla Ankara merkezli
yapýlýyor. Bu süreçlerde, þube olarak biz
uyarýlýrsak,

belki yer seçimi
aþamalarýnda, daha önceden müdahale
etmek gibi bir olanaða sahip olabiliriz.

olay bittikten sonra devreye
girmek yerine,

çok doðru deðil; çünkü biz konuyu ne kadar kendi
gündemimizle, kurumsal anlamda iþleyiþimizle
içselleþtirebilirsek, o kadar faydalý olacaktýr.

Afet durumunda
yapýlacaklar üzerine biraz empati gerektiðini
düþünüyorum. Acil müdahale sýrasýnda yapýlacak iþlemleri
ortaya koyarken, sadece teknik yönümüzü öne çýkartan bir
yaklaþým içerisinde olmanýn ya da yaþamsal durumlarý
farklý alanlarda tartýþmaya açmanýn çok doðru olacaðýný
düþünmüyorum. Çünkü o süreç içerisinde hepimiz insani
tepkiler vermeye baþlýyoruz… Önceliklerimizi aslýnda biraz
da kendimizi onlarýn yerine koyarak, ama biraz da teknik
düþünerek belirlememiz gerekiyor..

Daha sonrasýnda da dönüyoruz, meslek odalarýmýza iliþkin
olarak aslýnda deprem öncesindeki yapýlaþma
süreçlerindeki o mesleki denetim dediðimiz, bir þekliyle
yapým süreçlerini denetlemeye çalýþtýðýmýz süreçlerin
organizasyonunun pratikte nasýl uygulandýðýný görmeye ve
bunun üzerinde oluþacak yeniden dönüþtürme
tartýþmasýna geliyor.

Erzurum genelinde mevcut binalarýn bir
genel deprem analizini yaptýrabilir miyiz, buna bir fon
bulabilir miyiz üzerinde çalýþýyoruz. Ýmar planlarý yapýlýrken,
yeni bölgelerin imara açýlma sürecinde ne kadar etkiliyiz,
belediyelerle ne kadar irtibatlýyýz, yapýlan çalýþmalardan ne
kadar haberdarýz?

Hangi kurumlarýn hangi
yetkilerle ne yapacaðý iyi kötü 99'dan bu tarafa olan
çalýþmalarla da belirlenmiþ.

Deprem olduktan sonraki, normal düzene geçinceye kadar,
insanlar normal yaþamlarýna dönünceye kadarki süreçte
mimar nerede, Mimarlar Odasý nerede? Yeri geliyor, o
kaos ortamýnda mimar, savcýnýn kolundan yakalayýp, “Gel,
bana rapor tut” dediði oluyor; yeri geliyor, belediye
baþkanlýðý, “Bana çadýr kuracak bir alan tespit et” dediði
oluyor; yeri geliyor, sözgelimi Tabipler Birliði’nden birisi
geliyor, “Kardeþim, insani yardým daðýtacaðýz, bana bir
plan ver” diyor…

Adapazarý'nda Odamýzýn kurduðu örgüte bir çaðrýyla gittik.
3 otobüsle çaðrý faksýnýn geldiði günün akþamý yola
çýkýlacak denilmiþti. Ben kendi adýma çantamý hazýrladým.
Ýkinci gün 3 otobüs sayýsý 2'ye düþtü, sonra 1'e düþtü,
sonra buradan sadece bir minibüsle çýkabildi.

Bunu niye anlattým: demek ki çok örgütlü ve planlý deðiliz,
faksla bu iþ olmuyor. Oda, olasý bir depremde acil durum
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Baþbakanlýk bünyesinde bir acil durum
birimi oluþturulmuþ. Çalýþmalar devam
ediyor, pratikler eklenecek, iyi niyetle
yapýldýðýný düþünüyoruz; ama bugün ihtiyaca
cevap verip vermediði konusunda ben de
çok emin deðilim.
......................................................................

7-8 kiþi

timlerini, gruplarýný oluþturur, bunlara zaman içerisinde
eðitimlerini verir, yanlarýnda neler olacaðýna dair el
kitaplarýný hazýrlar.

Her mimar orada hasar tespiti yapabilir mi ya da bu hasar
tespitini yapacak insan burada kimlerle koordine olacak?
Sözgelimi inþaat mühendisi dostlarýmýzla çatýþmalar
yaþadýk, sözgelimi Afet Ýþleri mühendisleriyle çatýþmalar
yaþadýk.

Henüz daha hasar tespit raporlarýný
yapacak heyetler gelmemiþti, biz hemen bir heyet
oluþturduk ve o günkü belediye baþkaný da dahil olmak
üzere binalarda hasar tespitleri yapmak için yardýmcý
olmaya çalýþtýk. Ancak görüldü ki, bunun yasal bir temeli
olmadýðý için dikkate alýnmadý. Biz temsilcilik olarak,
meslektaþlar olarak bu tespitleri yapalým; ancak bunu bir
hukuki temele oturtmazsak, bir geçerliliði olacaðýný
zannetmiyorum.

Depremden sonra yýkýlan binalarýn arsa mülkiyet sorunu
var, katlardan ötürü. Bu gerçekten þu anda Bolu'da büyük
bir sorun.

( Sonuçta bir
mimarýn depreme dayanýklý binayý tasarlayacak statik
bilgisine sahip olmasý gerekiyor. En büyük eksiklik bu.
Hasar tespitlerinde de mimarlarýn eðitim almadan
bulunmamasý gerekiyor. Yoksa mimarlýk mesleðini negatif
yönde etkileyeceðini düþünüyorum.

Mimarýn doðrudan statik bir
görev üstlenmesi konusunda ne düþünüyorsunuz, yani
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Þu anda þehir merkezinde, imar planý
içerisinde deprem master planý yapýyoruz.
Kandilli Rasathanesi, Deprem Araþtýrma
Merkezi, Bolu Belediyesi, Mimarlar Odasý ve
Ýnþaat Mühendisleri Odasý müþtereken
yapýyoruz. Belediyeyle bir protokol yaptýk ve
bizim bir þansýmýz var; biz 15 yýldýr Bolu'da
proje denetimi yapýyoruz. Kayýtlarýmýz
düzgün; belediyede her projenin geriye
dönük dosyasý mevcut. Ýnþaat mühendisleri
ve mimarlar tarafýndan projeler
gruplandýrýldý, bütün binalar; yani hasar alan
deðil, almayan binalar da, teker teker her
bina veri olarak kaydedildi ve o dosyalar
bilgisayar ortamýnda Kandilli'ye yollandý.
Sonucu yakýnda alýnacak ve binanýn
depreme göre davranýþýnýn ne olabileceði
tespitleri yapýlacak. Dolayýsýyla deprem
sonrasýna binanýn hasar alýp almayacaðý
noktasýnda da bir bilgi sahibi olacaðýz.

......................................................................
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statik mühendisiyle iþbirliði içerisinde olmasý mý gerekiyor?

Þöyle efendim: Biz projelerin üzerine
not koyuyoruz, “Bu projedeki statik, taþýyýcý sistem mimari
projede bir bütündür, mimari müellifin izni olmadan
deðiþtirilemez” diyoruz. Mimarýn statik bilgisi yoksa,
oradaki kolonlarý nasýl ebatlandýracak? Her ne kadar bire
bir ölçü yazmasa da kolonlara, en azýndan sistemi çiziyor,
yani katý modellemeyi yapýyor statik açýsýndan.
Simetriden de kaçmaya çalýþýyoruz; ama bina deprem
yükünü aldýðý zaman, sað taraftan 100 ton, sol taraftan 5
ton yiyor, bu binanýn eþit davranýþ göstermesi mümkün
deðil. Yani statik olarak düþündüðümüzde, rijitlik
merkeziyle aðýrlýk merkezinin üst üste çakýþmasý. Bina
davranýþýný bilmiyorsak da biz bunu çözemeyiz,
öngöremeyiz diye düþünüyorum. Bu da bir eðitim meselesi
veya tecrübe. .

Öteden beri zaten inþaat
mühendisleriyle çalýþýrken karþýlaþtýðýmýz sýkýntýlardan en
önemlisi, en baþta geleni; statik çözümlerle mimari
çözümlerin çoðu kez örtüþmemesi.

Mimar, yapacaðý binanýn statik açýdan
davranýþýný bilecek statik bilgisine sahip olmalý diye
düþünüyorum. …

Bir acil eylem planýnýn, Oda olarak
hukuki boyutlarda çok iyi düþünülerek, bir an önce
gerçekleþmesi gerekiyor ve bunun kriterlerinin belirleyip
bu toplantý sonucunda da ona bir yön verip, daha sonra da
hukuki boyutlarýný tartýþmamýz gerekiyor.

Buradaki tartýþmalardan
þöyle bir þey çýkarttým: Bir þeyi tartýþýrken, sadece kendi
mesleðimiz açýsýndan tartýþamýyoruz. Eðer deprem
sýrasýnda acil bir eylem planý, acil bir müdahale ekibi
çýkartacaksak, TMMOB düzeyinde bir çalýþma yapýlmasý
gerekliliðini hissediyorum. Çünkü bunlar hem öncesinde,
hem sonrasýnda tek baþýna meslek odasý olarak bizim
alanýmýzý ilgilendiren deðil; Þehir Plancýlarý Odasýný, Ýnþaat
Mühendisleri Odasýný da, Jeoloji Mühendisleri Odasýný da
ilgilendiren bir süreç… Son 20-25 yýlda yaþanan, aslýnda
ayrýþan odalar, herkesin kendi uzmanlýk alanýna çekildiði ve
bir diðeriyle hep çatýþtýðý bir mesleki süreç var. Sadece
deprem konusunda deðil, ama deprem biraz gündemimiz
olduðu için bu açýdan da önemli. Bence bunu ortaklaþtýran
bir süreci de kurgulamak durumundayýz. Yani þu anda
bütün meslek odalarý ayrýþmýþ durumda, oysa yapý üretim
süreci bir bütün olarak projelendirmesinden yapýmýna
kadar, yer seçimine kadar bunu bir miktar daha öne
çýkartan bir organizasyonu tasarlamak gerekiyor.

Öncelikle yaþanan sýkýntý þuydu: 99
depreminin hemen ardýndan bu izni verebilecek teknik
personel bulunamadý ortamda. En büyük yanlýþ da þuydu:
Yerel olarak orada halihazýrda bu iþleri yapan mimarlarý,
mühendisleri aradýlar; ama zaten o insanlar kendi
dertleriyle uðraþýyorlardý o anda. Yani, kendileri ya da
akrabalarý depremin doðrudan maðduru durumundaydýlar.
Bu yüzden bu tür organizasyonlarýn öncelikle yereli deðil
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dýþarýdan bir müdahale olmasý gerektiðini öngörmesi
gerekiyor. Mimarlar Odasýna burada þöyle bir görev
üstleniyor; Mimarlar Odasýna gelen bütün projelerin bir A3
ve A4 içerisinde plan þemalarýný gösteren çizimi alýnacak
ve arþivlenecek. Herhangi bir kriz anýnda, afet anýnda
kullanabilmek için. Bunlarý ayrýca mesleki denetimle ilgili
baþka çalýþmalarda da kullanabileceðimizi düþünüyoruz,
deneme çalýþmalarýna haziran ayý içerisinde baþlayacaðýz.

Bunlarla da ilgili olarak Mimarlar Odasý ya da TMMOB
düzeyinde yapýlacak bir bilirkiþilik organizasyonunun çok
önemli olabileceðini düþünüyoruz. Tüm bu sorumluluklara
talip olmak tabii ki bir politika meselesidir ve bir karardýr;
yani bu ihtiyaçlarý tanýmlayýp bunlara talip olmayabilir
TMMOB ama ben belli düzeylerde bunlara talip olunmasý
gerektiðini þahsen düþünüyorum.

Garip bir gün aslýnda bugün,
bugün Anneler Günü, Anneler Gününde depremi
konuþuyoruz. Ben biraz geç katýldým toplantýya, ama
depremde kaybettiðimiz bütün annelere ve annesini
kaybeden herkese bir borcumuz var; onu ödememiz lazým,
onlara karþý bir görevimiz var…

Bu gerekiyor deðil, bize kalýyor herhalde, bunu yapacak
baþka kimse olmadýðý için. Bütün krizin projesini üretmek
mimarlara kalmýþ anlamýnda söylemiyorum. Bunu
üretebilecek gücümüz, kabiliyetimiz ve deneyimimiz
olduðu için, o azmi gösterip yapabiliriz bence diye

.....................................................................
Deprem sonrasýnda, bilirkiþi raporlarý, daha
sonraki hasar tespit raporlarý oradaki hukuki
sorumlularý ve suçlularý ortaya koymaya
çalýþtý. Þu anda baktýðýnýzda, açýlan bir sürü
davanýn hiçbirinin kamu lehine
sonuçlanmýyor gibi bir görüntü çiziyor
olmasýnýn ve kamu vicdanýný rahatlatmayan
bir görüntü oluþturmasýnýn sebebi, o zaman
elde edilen bu teknik bilirkiþi raporlarýnda ve
hasar tespit süreçlerinde yaþanan çok ciddi
hatalardýr.
......................................................................

......................................................................
Biz bir deprem yaþadýk, depremin
arkasýndan, devlet kendisine bir mekanizma
kurmak istedi. Çözüm olarak bulduðu yapý
denetim bürolarý oldu. Yani statüsü belli
olmayan, tartýþýlan, çýktýðýndan beri de
problem olan bir mekanizma. Burada
Mimarlar Odasý’nýn yapmasý gereken, bu
mekanizmanýn yeniden kurulmasý için bir
proje üretmektir.
......................................................................

MEHMET ALÝ ÖZGÜN-

düþünüyorum.

Kendi aramýzda, meslektaþlarla, diðer disiplinlerle ve yöre
halkýyla nasýl organize olacaðýmýza dair bir mekanizma
kurmamýz, tasarlamamýz lazým. Bu mekanizma,
alternatifleriyle beraber gittiðinde, hareket kabiliyeti
olduðunda verimli olabilir, rantabl olabilir.

Bu noktada Mimarlar Odasý þöyle bir çalýþmaya öncülük
edebilir. Biz hep meslekiçi eðitim diye bir eðitimden
bahsediyoruz. Belki sivil savunma uzmanlarýyla, inþaat
mühendisleriyle, jeologlarla, binayla ilgili, depremle
iliþkilendirilebilecek bütün birimlerle, hatta belki
hukukçularla bir araya gelerek bir deprem eðitimi
tasarlayabiliriz. Meslek içi eðitim olarak sonunda sertifika
da vererek afet uzmanlarý yetiþtirebiliriz.

Bir legonun parçalarýný
aslýnda biz burada tek tek tamamlýyoruz. Her söylenenin
farklý bir noktaya oturduðunu düþünüyorum. Ama sonuç
olarak, her söylediðimiz, hakikaten hep vurgulanan, bir
organizasyonun bir parçasý. Önemli olan, bunu doðru, iþler,
hiyerarþik bir sistematik içerisinde kurgulamak… Bir kere,
üst ve alt tüm organizasyonlarýn bilgi akýþýný saðlamak
gerek, sistematik olarak sürekli güncelleyerek, güncel
bilginin buraya aktarýlmasýnýn ve bilgilenme mekanizmasýný
kurmanýn çok önemli olduðunu düþünüyorum.

Bir temel rehber kitabýmýz olmalý, bir kriz anýnda veya bir
felaket anýnda yapýlacaklara dair el kitaplarý manasýnda;
temel süreçlerin tanýmlandýðý bir kitap. Böyle bir temel
üzerinden hareket etmek, bana çok doðru geliyor, hem
baþlamak anlamýnda çok pratik, ayný zamanda geliþtirme
anlamýnda da yapýcý olabilir.

Bu toplantý, yavaþ yavaþ bir
þartname hazýrlama toplantýsýna doðru dönüyor. Burada
sözü edilen konularýn büyük bir kýsmý, bir þartname metni
içerisinde yer alacak konular; afette nasýl davranýlacak,
oradaki birtakým yükümlülükler, görevler nasýl olacak gibi.
Üstelik bu þartnamenin þöyle de bir tarafý var ki, nedense
sürekli olarak, bu konuda birincil derecede sorumlu olmasý
gereken devleti dýþlýyor. Bu tür örgütler kurduðumuz
sürece, devlete iþten kaytarma için bir manevra alaný
yaratýyoruz, “orada mimar var, mimar yapsýn” gibi bir
noktaya geliniyor. Bunlara ne gerek var? Bizim Mimarlar
Odasý olarak görevimizin olduðuna
inanýyorum.

2 hafta kadar önce katýldýðým, Deprem Þurasý komisyon
toplantýsýnda bir üye, “Mimarlarýmýz çok aþýrý projeler
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devleti çalýþtýrmak

Tartýþmamýz gereken, Mimarlar Odasý olarak
üzerinde durduðumuz konulardan biri,
mimarlýðýn engellenmesi. Bu konuya önce
“mimarlýk mesleðini engelleyecek sonuçlar
çýkýyor mu?” gözüyle bakmaya baþladým ve
hakikaten de çýkmaya baþladý.

yapýyorlar, yani geniþ ölçekliler, yüksek binalar... Bazý
statikçiler bunlara göz yumuyorlar. Bunlarý ne kadar
mütevazý, ne kadar sýnýrlý, alçak tutarsak, o kadar çok
sorundan uzaklaþýrýz” ifadesini kullandý. Tam benim de
korktuðum buydu. Güven arkadaþýmýz da iþaret etti,
mesela 7 katlý bina yerine 3 katlý bir bina öneriyor. Bu
hasarý engelleyici bir þey deðildir, tek katlý bir bina da
insan öldürür.

Proje süreçlerini yeniden tanýmlamamýz gerekiyor. Bizde
biliyorsunuz, bir ön proje yapýlýr, müþteriyle iliþkiler kurulur,
kesin proje ilgili idarelere vermek için, sonra da bir tatbikat
projesi yapýlýr, bu projenin üzerine bir statik proje yapýlýr ve
statik projeyle inþaata geçilir. Ondan sonra da mimari
öðeler tekrar mimari projeye dönerek, yerine konulmakta,
fiiliyatta böyle. Ama aslýnda olmasý gereken, mimari
projeyle ilgili konularýn mesleki kontrollük düzeyinde
yapýlmasý gerekiyor. Ama mesleki kontrol için para
ödemekten herkes kaçýndýðý için, doðrudan doðruya
mimari projede ne varsa, yerine uydurarak, toleranslarý
kendiliðinden oturtarak veya boþluk doldurarak, bir þekilde
bir proje çýkabiliyor. Dýþarýdan bir proje geldiði zaman, -ki,
yüksek binalar için çok geliyor- tatbikat projesi adýyla ama
1/20 ayrýntýlara kadar ve bol miktarda detayla gelir.
Sayfalarca þartnameyle gelir, bazen 100 bin sayfa
diyebilirim. Bizde bunlarýn hiçbiri yoktur ve üstelik bu
projenin altýnda þu kayýt vardýr: “Bunlar inþaata yönelik
deðildir, koordinasyon planlarý ve 'shopdrawing'
çizilecektir” diye kayýt vardýr. Yani proje, tamamen
masanýn üzerine serilir ve onlarýn üzerinden yeni proje
hazýrlanýr. Aslýnda mesleki kontrollük aþamasýnýn bu
yeniden uygulamasýdýr.

Mimar, mesleki kontrollük aracýlýðýyla bir inþaata sonuna
kadar hâkim olmalýdýr. Þöyle olmalý: Tatbikat projesinin
adýnýn deðiþtirilmesi gerekli, yani esas olarak inþaata
yönelik shopdrawing -buna bir Türkçe terim getirmemiz
gerekir- koordinasyon planlarý, bu bütün konularý bir araya
getirmesiyle ilgilidir. Bunlarýn esas inþaata yönelik olmasý
ve bunlara bakarak inþaatýn yapýlmasý gerektiði
düþüncesindeyim.

Ben aslýnda burada afet yönetim planlarý yapacaðýmýza, bu
afeti engellemenin yollarýný aramamýz gerektiðini
düþünüyorum, yani bütün gücümüzü buna verelim. Afet
yönetimi Mimarlar Odasý olarak, þahýs olarak hepimizi
ilgilendiriyor, Ankara'da, orada neler yapabiliriz diye
düþünmek istiyoruz. Bir katkýmýz olabilir, sorunu çözebilir
miyiz, bir insan tepkisi, çok doðru bir tavýr. Ama bizim
planlamamýz gerekenin bundan önce, afetin oluþmasýný
engellemek, yani insanlarý binalarýn öldürmesini
engellemek, buna bir çözüm getirmek olduðunu
düþünüyorum, bunlarý konuþalým. Bugüne kadar
ulaþamadýðýmýz bir görüþü bekliyorum, o da þudur:
Deprem sonrasýnda, deprem olan bölgelerde, meslek
elemanlarý bir þekilde yargý önünde suçlandý. Bunlarýn
geliþmesiyle ilgili elimizde bilgi olduðunu sanmýyorum. Bu
konuda bilgi istiyoruz, yani nasýl yükümlülükler getiriliyor,
nasýl birtakým tazminatlar yüklendiler ve bunun sonuçlarý

Mimar, mesleki kontrollük aracýlýðýyla bir inþaata sonuna kadar hâkim
olmalýdýr. Þöyle olmalý: Tatbikat projesinin adýnýn deðiþtirilmesi gerekli,esas
olarak inþaata yönelik shopdrawing-koordinasyon planlarý, bu bütün konularý
bir araya getirilmesiyle ilgilidir. Bunlarýn esas inþaata yönelik olmasý ve
bunlara bakarak inþaatýn yapýlmasý gerektiði düþüncesindeyim.
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nasýl oldu? Eðer varsa, bu toplantýnýn önemli yararlarýndan
birinin o olacaðýna ben inanýyorum.

Aykut beye çok teþekkür ediyorum.
Proje ve standartlarýn belirlenmesi, proje ayrýntýlarýnýn
ortaya konulmasý konusunda acaba bize çýkan bir
sorumluluk var mý? Mimarlar Odasý’nýn belki kendine
çýkarmasý gereken bir sorumluluk, meslektaþlarýnýn ürettiði
projelerin standardýný belirlemek. Sonuçta bu topluma
verilen bir hizmetse, bunun standardýnýn belirlenmesi ve
sorumluluðunun tespiti de belki Mimarlar Odasý’na aittir
düþünüyorum.

bilirkiþi raporunda,

ONUR YILMAZ-

-

-

-

-

-

-

ÝBRAHÝM AKSOY

HATÝCE ÜSKÜDAR ÖZER

ÝBRAHÝM AKSOY

HATÝCE ÜSKÜDAR ÖZER

ÝBRAHÝM AKSOY

AYKUT ÜLKÜTEKÝN

Bir binada yýkým olduðu zaman, ilk
yakaladýklarý kiþi fenni mesul. Eðer ölüm çok fazlaysa,
hemen belediyeden iskân veren kiþileri de toparlýyorlar…
Ýskân izni veren kiþi sadece onu mimari olarak yönetiyor,
taþýyýcý sistemi incelemiyor. O, yapýnýn imar nizamýna
gabari olarak uygunluðunu denetleyen kiþidir. Gerçi, biz o
þekilde çalýþmadýk, her kat betonda demir kontrolü yaptýk,
bunu yapmaya çalýþtýk. Orada dikkatimi çeken þuydu: bir
mimar arkadaþ, projeyi yanlýþ
tasarlamýþ diye suçlandý. Raporu veren kiþi de herhalde
üniversitede hocadýr. “Mimari proje depreme dayanýklý
tasarlanmamýþ” diye bir ibare benim çok dikkatimi çekti.
Kiþisel beyanlar da çok önemli, yani “bunun statik
sorumlusu ben deðilim” dediði zaman, aslýnda mimar
devreden çýkar. Mahkemede beyanlara göre hareket
ediyorlar ve burada özellikle bilirkiþinin yaklaþýmý çok
önemli.

Her tür inþai uygulamalara
dair bir kiþinin sorumluluðu vardýr, TUS'taki mantýk,
herkesin kendi alanýnýn sorumluluðunu almasý.

Þu anda yapý denetiminde kim
görünüyorsa, o sorumlu.

Benim bildiðim kadarýyla,
Çoklu TUS'ta ayrý bir fenni mesul yok.

Hayýr, ruhsat hanesinde, fenni mesul
hanesinde bir isim olduðu için diyorum, yoksa hepsinin
isminin açýlmasý gerekiyor. Ama biz çoklu TUS'a
geçtiðimizde, bir imza yeri vardý. Bir dönem ikiþer tane
attýrdýk, ama sonradan bakýldý ki, hane yok, sicillerini
yazacak yer yok, ruhsat formlarý uygun deðil, dediler ki
“herhangi birisi geldiðinde, mimar veya inþaat
mühendisinden, kimin iþi yoksa o anda, gelsin imzasýný
atýversin” Ama evrakýn arkasýnda, yasal boyutta taahhütte
iki kiþinin adý var

Þöyle olmasý gerekiyor: Ýmar
Kanununda fenni mesul olarak bir kiþi tanýmlanýr, çoklu
olup olmamasý ayrý mesele. Müteselsil iliþkiler varsa, yani
diyelim ki, ben size bilgi veriyorum, siz de gidip fenni
mesul olarak imza atýyorsunuz. Ben size imza vermiþsem,
artýk özel hukuk konusuna girer. Mahkeme sizi sorumlu
tutar, ama siz ayrý bir dava açýp, “bu arkadaþ beni
dolandýrdý, yalan söyledi, ben de böylelikle ceza gördüm”

diye ikinci bir özel dava açabilirsiniz.

Þu andaki düzenlemede
“mesleði konusunda teknik uygulama sorumlusudur” diye
ibare var.

Bolu'da deprem sonrasýnda, afet
iþlerinin yetki verdiði PM belgeli inþaat mühendisleri
güçlendirme projeleri çizmekte ve onlarýn sorumluluðunu
almakta yetkiler kiþilerdi. Sonradan tabii, sayý yeterli
olmayacaðý için, fenni mesuliyeti baþka inþaat
mühendisleri alabiliyor. Bir tane PM yetkili olan þahýs,
“fenni mesul olarak benim adýma ruhsata imza atabilir”
diye bir þahýsa noterden yetki vermiþ. Bu þahýs herhangi
bir þahýs, yani “tapuda iþlem yapmaya yetkilidir” dersiniz,
o tarzda bir þey. Artýk bunu bilinçli mi yapmýþtýr, Türk
zekasý, yoksa bilinçsiz mi yapmýþtýr; bilemiyorum.

Kendi mesleðinden olmak
þartýyla ve isim belirterek TUS baþkasýna devredilebilir.
Proje müellifi izin verdiði müddetçe TUS'u isim belirterek
devretmek mümkün.

Geçen yýl sanýyorum,Temmuz,
Aðustos aylarýnda, Düzceli bir mimar telefon açtý ve
Düzce'de yýkýlan binalar nedeniyle sorumluluk altýnda
kaldýðýný, mahkemeden bir sürü ceza aldýðýndan bahsetti.
Kendisiyle ayný durumda 20-30 kadar meslek elemaný
bulunduðunu söyledi. Gerçekten yaygýn, var mý böyle 20-
30 kiþi kadar?

Ýlk deprem ve sonrasýndaki ölümle
sonuçlanan yýkým davalarý hâlâ devam ediyor. Bunlarýn
büyük bir çoðunluðunda, kusur oranlarý 2/8 kabul edilerek,
fenni mesule ve mimarýna da ayrýca ceza verildi. Sabýkasý
olmayanlar için erteleme oldu. Çoðunlukla da
meslektaþlarýmýzýn bu yönde bir sabýkasý yok, büyük bir
çoðunlukla davalar tecil edildi. Tüm meslektaþlarýmýz, bir
þekilde bu sorunla karþý karþýya. Burada Mimarlar Odasý
ne yapabilir, nasýl bir tavýr sergileyebilir?

Türkiye'nin bütününde benzer þeyler yaþanýrsa, meslek
örgütlerinin mutlak suretle depremin yaþandýðý bölgede
varlýk göstermesi gerekiyor. Sadece mimar olmasý, sadece
tasarýmýný yapmasý sebebiyle, o binanýn yýkýmýndan

MEHMET GÖKDEMÝR

ÝBRAHÝM AKSOY

MEHMET GÖKDEMÝR
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Yönetmelik uyarýnca, þu anda 5 sorumlu var.
Herkes kendi konusunda sorumlu; mimar,
inþaat, elektrik, harita gibi. Eskiden bunlarýn
tamamý, sadece inþaat mühendisi veya mimar,
bir kiþi tarafýndan üstleniliyordu. Hatta o zaman
branþ ayrýmý da yoktu, tamamen bir karmaþa
yaþanýyordu. Þu anda durum son yasalarla daha
iyileþti.

O konuda da, gerçekten Mimarlar Odasý hep baþý
çekmiþtir. Dava açma, yönetmelikleri hazýrlama konusunda
epey yol kat edilmiþtir, Odamýzý ben takdirle karþýlýyorum.

sorumlu tutulan, hâlâ 4 yýl geçmesine raðmen bunun
içinde sürüklenen meslektaþlarýmýzýn yanýnda olmak
gerekiyor, hukuken destek saðlamak gerekiyor.

Deprem sonrasýnda kalýcý konut bölgelerinde 7 500 yapý
üretildi. Buralar imara daha sonradan açýldý. Tabii, alt
ölçeðinde birtakým hazýrlýklarý yok, yani imar planý ya da
halihazýr imar planý yok. Sadece mücavir saha
deðerlendirildi ve bitiþik köyler, hâlâ köy, Bayýndýrlýk
Bakanlýðý bünyesinde deðerlendiriliyor.

Bizim bugüne kadar hiç
eðilmediðimiz bir konu; meslektaþlarýmýzýn deprem sonrasý
hukuki süreçlerde nasýl sorunlarla karþýlaþtýklarý, nasýl
yükümlülükler altýna sokulduklarý. Madem bu bir yayýn
konusu, acaba, bu konuda en azýndan birkaç örnek,
doðrudan doðruya muhatap olan kiþilere,

.....................................................................................

.....................................................................................

-

2001 yýlý Nisan ayýnda, deprem sonrasýnda
planlar revize edildi… Uygulamada çok ciddi
aksaklýklar var. Afet Ýþleri’nin koyduðu
þerhle beraber, kat olarak 2 kata
indirgendik. Ýmar planlarý revizyon adý
altýnda yapýldý, ama tamamen yeni bir imar
planlama sistemi getirildi. Bunun yaný sýra,
deprem sonrasý mücavir alan içine alýnan
birçok bölgenin halihazýr haritalarý ve imar
planlarý yapýlamadý. Bu süreçte imar
planlarýnýn gecikmesi, yeniden imar
planlarýnýn yapýlmamasý kaçak yapýlanmayý
hýzlandýrdý.

AYKUT ÜLKÜTEKÝN

meslektaþlarýmýza sorarak eklenebilir mi? Bu Yapý Denetim
Kanunu devreye girerse, belki bu sorumluluklarýn hepsi
baþka bir þekil alacak, ama bugüne kadar yapýlmýþ olan ya
da kanun çýkana kadar olan yapýlmýþ yapýlarýn hepsi, bu
hukuki sürece tabi olacak. Bunun için bence kayýt altýna
alýnmasýnda çok büyük önem var. Belki, Mimarlar Odasý bu
konuda zaman içerisinde bir politika geliþtirmeyi de
düþünebilir.

Bülten üzerinden program geliþtirme
yöntemiyle elde ettiðimiz, denediðimiz bir süreç ve biz bu
ay bunu baþlatmak üzere bu toplantýyý yaptýk. Sonrasýnda,
mutlaka ele almamýz gereken konulardan.

Ben aslýnda Ýbrahim Bey’in, Nermin
Haným’ýn ve Aykut Bey’in de, çok kritik belirleyici birtakým
noktalara iþaret ettiðini düþünüyorum. Bundan sonraki
açýlým açýsýndan çok önemli. Þu anlaþýlýyor ki, yapý üretim
süreciyle ruhsat mekanizmasý birlikte ele alýnmasý gereken
þeyler. Yapý üretimini ne kadar terbiye etmeye yönelik bir
refleks gösterirsek gösterelim, ayný zamanda onun bir idari
iþlem olma boyutu, arkasýndan gelen hukuki iþlem süreci
ile birlikte ele alýnmasý ve ruhsat sisteminin de terbiye
edilmesi konusu ön plana çýkýyor. Bu çok önemli bir nokta,
Aykut bey de ilk tartýþmalarý yaparken vurgulamaya
çalýþtýðý bir nokta var. Bir sistemi eðer yeniden
yapýlandýrmaya yönelik bir söylem geliþtiriyorsak, o zaman
sistemin bileþenleri üzerine eþzamanlý problem
tanýmlamalarý olmalý ve bunlar birbirleriyle referanslar
içerisinde olmalýlar.

Yapý denetim firmalarý kuruldu. Artýk
mühendislik son haddine kadar, yüzde 90 seviyelerine
çýktý. Bazý binalarda yüzde 110'u da zorluyorlar;
güvenmiyorlar, özel kiþiler tutuyorlar.

Yapýyý kullanacak olanlarýn özel denetim
elemanlarý istihdam ettiði konusunda bir tespitiniz var mý?

“105 Evler” diye geçiyordu, ama 276
daireydi zannederim. Site birkaç tane piyasadan teknik
elemanla görüþmüþ “projemi denetleyiver” diye...

Yeni Ýmar Þehirleþme Tasarýsýnda bir
teknik danýþman kavramý geldi. Yani mal sahibinin yapým
süreci içerisinde görevlendirebileceði, yapý denetim
þirketinin dýþýnda, ona güvenmeyerek tekrar bir sistem
geliþtirdiði bir kavram getiriyor. Aykut Bey’in daha önce
yapmýþ olduðu çalýþmalarda, yurtdýþý örnekleri vermiþti.
Mesela Amerika'da böyle bir yapý içerisinde mimar ve
mühendis olmasýna bile gerek olmayan, ama projesi belli
teknik standartlar içerisinde, belirlenmiþ bir cetvel
içerisinde, kontrol usulü üzerinden denetleyen

Kiracý da, proje geliþtiricisi de, herhangi bir kamu
kurumu da istediði zaman servis ve hizmet alabiliyor. Yeni
imar-þehirleþme yasasýnda bunun belki çok fazla altýný
çizmiyoruz, çok farkýnda da olmuyoruz,

Toparlamaya çalýþýrsak. Bu toplantý, pek
çok sorunun sadece ortaya konduðu bir toplantý bile olsa

ONUR YILMAZ
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bir yapýlarý
var.

Deprem Þurasý komisyon toplantýsýnda bir üye, “Mimarlarýmýz çok aþýrý projeler
yapýyorlar, yani geniþ ölçekliler, yüksek binalar... Bazý statikçiler bunlara göz
yumuyorlar. Bunlarý ne kadar mütevazý, ne kadar sýnýrlý, alçak tutarsak, o kadar çok
sorundan uzaklaþýrýz” ifadesini kullandý. Tam benim de korktuðum buydu. 7 katlý bina
yerine 3 katlý bir bina öneriyor. Bu hasarý engelleyici bir þey deðildir, tek katlý bir bina
da insan öldürür.
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bence amacýna ulaþmýþtýr. Yaklaþýk 3 saati aþkýn bir süredir
devam ediyoruz, o yüzden ben toplamak istiyorum.
Güven'in sorduðu þeylere cevaplarý bulmak üzere bir daha
biraraya gelmemiz gerekecek.

Çok büyük bir laboratuardýr orasý
mimarlar için, teknik adamlar ve mühendisler için- orada
olanlarý ben þanslý sayýyorum, o tespitlerde bulunanlarý
þanslý sayýyorum. Bilgileri paylaþtýðýmýz arkadaþlarýmýz da
bir o kadar þanslýdýr diye düþünüyorum. Zaman içerisinde,
bunlarý ama akademik, ama Oda düzeyinde veya baþka bir
düzeyde kaleme alýp meslektaþlarýmýzýn hizmetine
sunmakta büyük fayda görüyorum. Benim arþivim bu
mânâda hazýr, ama derlenmiþ, tasnif edilmiþ deðil ve daha
nasýl yapacaðýmýn metodunu da bulamadým, üzerinden 5
sene geçmesine raðmen.

O zaman sizden ayrýlmadan bir ricam
olacak. Bundan sonraki organizasyonun Düzce'de
yapýlmasýný talep ediyorum.

Bundan sonra bu toplantýlarý zaten
bölgelere taþýyacaðýz, taþýmak istiyoruz. Bu toplantý
hemen bir çözüm geliþtirmek için deðil, öncelikle sorunlarý
ortaya koymak için düzenlendi. Bu sorunlarý bulup, kendi
ortamýmýza, mimarlýk ortamýna aktarabilirsek bu bile
bence bir baþarýdýr

Ben aslýnda toplantýnýn
bir miktar amacýna ulaþtýðýný düþünüyorum. Çünkü bu bir
yayýn kapsamýnda ele alýnmýþ ve aslýnda tartýþmaya açýlmýþ
bir süreç. O açýdan da bütün bunlarýn dile getiriliyor olmasý

ve bir sonraki adýmda da neler yapýlabileceðinin belki
bundan sonraki toplantýlarda veya bundan sonraki yayýnda
tartýþýlýyor olmasý önemli. Fakat burada önemli olan bir
durum var. Ýdeal durumlarda devletin aslýnda bütün bunlarý
yapmasý gerekir.

......................................................................................

.....................................................................................
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Bunlar hemen anýnda cevaplanacak þeyler de
olmayabilir: Kentsel Dönüþüm Yasa Tasarýsý,
Ýmar ve Þehirleþme Yasa Tasarýsý; ikisi de bu
süreci çok doðrudan etkilemesini umduðumuz
yasalar aslýnda. Ama nasýl etkileyeceðini oturup
deðerlendirmemiz gerekiyor. Mimarlýk mesleðini
engelleyen bir süreç haline gelmesinin önünü
kesebilecek tek þey bizim çýkýþýmýz ve
duruþumuz olacaktýr. Bu anlamda az katý öven
ya da geleneksel yapý metodunu öven, ama
betonarmeyi kötüleyen bir anlayýþ bu sorunu
çözmeyecektir. Bu ancak ve ancak çok
doðrudan ve sýð bir bakýþ olacaktýr;
mesleðimizin önünü iyice kesen bir anlayýþ
olacaktýr.

M. EMÝN ÇEVÝK

NERMÝN YILMAZ
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Türkiye ideal kurumsal yapýlanmasý olan bir
ülke deðil, devlet kendi aldýðý kararlarý bile
fiilen uygulamayan ya da aldýðý kararlarla bu
tür depremlerin riskini arttýran, zarara
uðratan bir rolü de üstleniyor. Ýmar ve
Þehirleþme Yasasýndaki imar affý ile, Kentsel
Dönüþüm Yasa Tasarýsýyla birlikte aslýnda
kendi sonunu da hazýrlayan bir süreç var.
Dolayýsýyla burada tamamýyla bir süreci
devlete býrakmanýn çok doðru olamayacaðýný
düþünüyorum.

Çünkü biz ne Almanya, ne Fransa ne de Amerika gibiyiz;
biz özgün bir ülkeyiz. Dolayýsýyla meslek odalarý, devletin
üzerine düþene görevi direkt yerine getirsin demek
durumunda deðil, ama meslek odalarý kamu yararýna
hizmet verilmesi noktasýnda bence sürekli olarak yapýlan
bütün uygulamalarda kamuya bilgi vermek, doðru bilgi
aktarmak durumunda diye düþünüyorum.

Herhangi bir olay olduðunda devlet bu süreci koordine
edemiyor, bizim en azýnda bu süreçte bir demokratik kitle
örgütü olarak, bir meslek odasý olarak elimizden ne
geliyorsa onu yapmamýz gerekir diye düþünüyorum. Onun
için de yarýndan tezi yok, bu konuda oluþacak bir
organizasyonun, Ankara Þube olarak çaðrýsýný yapalým. Bir
acil müdahale ekibi oluþturalým “deprem öncesi neler
yapýlmasý gerekiyor, deprem sýrasýnda neler yapýlmasý
gerekiyor” diye. Eðitim süreçleri baþlayacaksa, bir meslek
içi eðitim süreci baþlayacaksa ya da insani yardým için ayrý
bir ekip ayrýlacaksa bunlarýn hepsini koordine edelim.
Hatta bu dönem TMMOB'un Ýl Koordinasyon Kurulu
Sekreterliði de bizde. Odalarýn Ankara Þubeleriyle bunlarý
görüþüp, onlarýn da böyle bir süreç baþlatmalarýný
isteyebiliriz ve temsilciliklerimizde de bu organizasyonlarý
yürütebiliriz diye düþünüyorum. O açýdan ben sadece bir
tartýþma gündeme getirip yeniden bunun sürekliliðini
saðlayabilirlik açýsýndan oluþturulan bir yayýn kapsamý
konusunda yeterli noktada olduðumuzu düþünüyorum.

Arkadaþlar hepinize katýldýðýnýz
için öncelikle teþekkür ediyorum. Fakat tartýþtýðýmýz konu
afet; afetin afeti gördükten sonra
anlayabiliyoruz. Yani masada afetin ne olduðunu anlamak
pek mümkün deðil, uzaktan da anlamak pek mümkün
deðil. Afet demek, bizim ülkemizde, bizim yapý ve
þehirlerimizin kalitesi düzeyinde tüm sistemin, tüm
düzenin, tüm doðrularýn çöktüðü bir ortam demek. Bu

ortamda düzeni saðlamak çok zor ve birinci görev krizden
hemen sonra hayatýn normale dönmesi çabalarýdýr. Hayatýn
normale dönmesi için kurgulanmýþ veya görevi bu olan
kuruluþlarýn hepsinin depremle beraber çöktüðünü de

MEHMET ALÝ ÖZGÜN

boyutlarýný

görüyoruz. Yani örneðin Adapazarý Belediyesi’nin Ýtfaiye
Müdürlüðü’nün tüm araçlarýnýn depremin altýnda kaldýðý
gibi. Afette görev alacak teknik insanlar, devlet görevlileri
de bir þekilde depremin altýnda kalmýþ olabilir. Dolayýsýyla
çok ciddi bir inisiyatif boþluðunu afetle beraber yaþýyoruz.
Þu anda yaptýðýmýz, çaba sarf ettiðimiz veya üzerinde
konuþtuðumuz konu, o bilinmezlik anýna çözüm üretmek;
orada inisiyatif daðýtmak, görev daðýtmak. Onun için
sorunu böyle bir toplantýyla çözebileceðimizi
zannetmiyorum, ama bu toplantýlarýn amacý birtakým
düzenlemeler yapýlacaksa, ona done toplamaktýr
sanýyorum. Yani oturup yarýn bir þartname yazmak ve
çözüm üretmek deðil, ama deprem aný yaþandýktan sonra
veya yaþanmadan önceki ortamý çok iyi tespit edebilmek
için o günlerle ilgili birtakým donelerin toplanmasý
gerekiyor. Öncelik çok önemli, yani deprem yaþanýr
yaþanmaz yapýlmasý gerekenler…
.....................................................................................

.....................................................................................

Mimarlar Odasý tüm depremlerin arkasýndan
gönüllü olarak deprem bölgelerinde
vatandaþýn yanýnda olma azmini
göstermiþtir, bundan sonra da gösterecektir.
Þu andaki çabamýzýn tamamý,
meslektaþlarýmýzla beraber odamýzýn bu
dönemde krizin neresinden tutabileceðini
tespit etmek sanýyorum. Bu çaba devam
edecek ve buna çözümler aramaya devam
edeceðiz herhalde. Bu toplantý bunlara bir
bakýþ getirdi ve bu sanýyorum bundan
sonraki toplantýlarýn zeminini oluþturacak.

Bundan sonraki toplantýlarýn deprem bölgelerinde ve
deprem tarihlerinde yapýlabilmesi, daha geniþ açýlýmlarla
yapýlabilmesi çok daha mantýklý olacak.



Bu süreç özet olarak ele alýndýðýnda tüm Marmara
Depremi sonrasý kentsel yeniden yapýlanmanýn en
temel özelliði olarak aþaðýdaki tespit yapýlabilir.

Meslek alanýmýzda 'kalýcý konut uygulamalarý' olarak
bilinen ve 27 ayrý konut yerleþimleri olarak inþa
edilen (18 adeti Bakanlýk, 9 adeti ise Baþbakanlýk
Proje Uygulama Birimi tarafýndan geliþtirilen)
yaklaþýk 43 000 konut, afetzedelerin basit bir
“ ” deneyiminin çok daha
ötesindedir. Hasar gören kentsel alanlar için daha
sonralarý geliþtirilmiþ olan ve uygulamaya konan imar
planlarý, güncellenen yerbilimsel verileri basit bir kat
yüksekliði tanýmlama çerçevesinde ele almýþtýr.
Dolayýsýyla, örneðin 7 katlý bir yapýnýn yerinde ideal
olan 3 katlý yapýlaþma þartýnýn getirilmesi hangi
problemi çözmektedir? Aksine daha vahim sorunlara
neden olmuþtur. Hasar gören kentsel alanlarda
düþük yoðunluklu yeni yapýlaþma düzenlemelerine
uygun bir yapýnýn inþasý, ana yapýdaki mevcut
hissedar sayýsýnýn azalmasý veya daha düþük
oranlarda arsa üzerinden kat alanlarýnýn
paylaþýlmasýný gerektirmektedir. Çoðunlukla kat
mülkiyeti veya hisseli mülkiyet gibi aþýndýrýcý mülkiyet
parçalanmalarý ile yapýlaþan þehirlerimizde, kat
maliklerinin öncelikle bir araya gelmeleri ve daha
düþük yapýlaþma alanlarý üzerinden yeniden
hisselendirilmeleri gerçekleþememektedir. Netice
itibariyle, mevcut yapýlý çevrenin özellikleri dikkate
alýnmadan, mülkiyet iliþkileri ve imar haklarý
gözetilmeden hazýrlanan imar planlarý doðal olarak
uygulanamamakta, acil olan hasarlý kentsel alanlarýn
rehabilitasyonu ise gerçekleþememektedir.

Halbuki, Türkiye'nin mekansal planlama sisteminin
tarihsel geliþimi, yapýlý çevredeki mülkiyet ve imar
haklarý üzerinde önemli birikimlerin, gerekli yöntem
ve yenilikçi uygulamalarýn Marmara Depremi'nden
çok daha öncelerde geliþtirilmesine imkan verir

Türkiye, Marmara Depremi sonrasýnda hasar gören
kentsel alanlardaki imar ve mülkiyet haklarý üzerinde
bir tanýmlama yapmadan, hak sahiplerinin kayýplarýný
'saðlam yapý saðlam zeminde olur' anlayýþý ile
mevcut yerleþmelerin dýþýnda tazmin etmiþtir.

yeniden konutlandýrma

nitelikte olduðunu göstermektedir. Denilebilir ki, afet
konusu hem bugünkü arsa ve arazi düzenleme
uygulamasýnýn (18. Madde uygulamasý) ve
dolayýsýyla da imar sistemimizin en temel girdisidir.
19. Yüzyýl baþýndaki Ýstanbul'da yaþanan yangýn
afetleri sonrasýnda yürürlüðe konan Ebniye (Yapý),
Ebniye ve Turuk (Yapý ve Yollar) Nizamnameleri, ve
1882 yýlýndaki Ebniye Kanunu ile; yapýlý çevrenin
yangýn risklerine karþý yeniden düzenlenmesi
amacýyla ve bugün DOP olarak bilinen-Düzenleme
Ortaklýk Payý- uygulamasýnýn ilk örneklerinin
gerçekleþtirildiði gözlenmektedir. Asýrlar sonra, bu
konu üzerinde hala söz konusu DOP oranýnýn imar
planlarýnýn uygulamasýnda yetmediði ve muhakkak
arttýrýlmasý gerektiði yönündeki yakýnmalar, her ne
kadar haklý da olsa, diðer taraftan tümüyle mekansal
planlama pratiðimizin aldýðý yol üzerinde de çok ciddi
olarak düþünmek durumunda olduðumuzu
göstermektedir. Halbuki bugün itibariyle
karþýlaþtýðýmýz sorun, sadece yapýlaþma amaçlý ve
arsa üzerinden imar haklarýnýn oluþturulmasý ve
daðýtýlmasý sorunundan çok daha karmaþýk ve zordur.
Hasar görebilirliði yüksek, dayanýksýz, niteliksiz,
yeterli bakým ve iyileþtirme hizmetlerinden yoksun
kalmýþ bir kentsel yapýlý çevrenin sorunlarý, gerekli
yasal dayanaklarýn ve uygulama araçlarýnýn
geliþtirilmesinden de öte, öncelikle, mevcut algýlayýþ
ve kavrayýþlarýmýzýn da deðiþmesini gerektirmektedir.
Bu sürecin temelinde, yapýlý çevrede tanýmlanmýþ
imar haklarý üzerinde çeþitli türden tasarruflar
geliþtirme becerisi yatmakta olup, kentsel çevredeki
mülkiyet iliþkileri çok iyi gözlemlenmeli ve
yorumlanmalýdýr. Özellikle arsa ile birlikte üzerindeki
çoklu mülkiyet katmanlaþmasý ürünü ruhsatlý ya da
ruhsatsýz, düzenli ya da düzensiz, yasal ya da
yasadýþsý mülkiyetler üzerindeki her türlü kullaným,
yararlanma ve geliþtirme haklarý; þehircilik
müdahalesine konu olmaktadýr. Oysaki, mutlak bir
mülkiyet anlayýþýnýn hakim olduðu ülkemiz koþullarý
göz önüne alýndýðýnda, karþý karþýya olduðumuz
problemin zorluðu ortadadýr. Dolayýsýyla mülkiyet ve
imar haklarýnýn dönüþtürülmesi, hem yapýlaþma hem
de yapýlaþma dýþý kullanýmlara, yerinde veya baþka
bir yerde aktarýlmasý, imar sistemimizin en gerekli

Bu yazýnýn amacý, Marmara Depremi sonrasý kentsel
yeniden yapýlanma sürecinin
nedeniyle yeniden yorumlanmasý gerekliliði
üzerinden, söz konusu geliþmelerin mekansal
planlamada rol alan tüm aktörlerce
deðerlendirilmesini saðlamak, mesleki pratiklerin
dönüþümünde gerekli hususlarýn ise gerekçesini
ortaya koymaktýr.

Marmara Depreminin önemi, þehirlerin, þehir
oluþumlarýnýn neleri istemediðini göstermesi
bakýmýndan uluslararasý ve tarihsel niteliktedir.
Hemen herkesin aklýna gelebilecek ilk hususlar,
plansýz, programsýz, kaçak kentsel geliþmelerin,
kaotik yapý üretim, kullaným ve deðiþim süreçlerinin,
kentlerin ve toplumun idari mekanizmalarýndaki iþbilir
iliþkilerinin; þehirler için birer yýkým olduðu neticesidir.
Marmara Depremi bu yönüyle, yapý ve yerleþme
sistemlerindeki tüm aktörlerin yýllardýr süren
yakýnmalarýný haklý(!) çýkarmýþ ve de þaþmaz
doðruluðunu göstermiþtir.

Fakat diðer taraftan, var olan kentsel
problemlerimizin tanýmlanmasý ve çözümlerin
geliþtirilmesi için, haklý(!) doðrularýmýz ve
yanlýþlarýmýz bizler için tartýþma götürmez de
olmamalýdýr. Bu durumda yapýlmasý gereken en temel
sorgulama, þehirlerimizin istenmeyen söz konusu
yýkým sonuçlarýný-neticelerini- hazýrlayan süreçlerinin
de ( ), hangi özelliklere sahip
olduðunun araþtýrýlmasý ve tespit edilmesidir.
Sanýrým, Marmara Depremi sonrasýndaki kentsel
yeniden yapýlanma deneyimimiz, mekansal
planlamanýn tüm aktörleri olarak bizlere imar
sistemimizin özelliklerini ve geliþtirilmesi gereken
yönlerinin tespiti açýsýndan da tarihi fýrsatlar ve
ödevler vermektedir.

Þehirlerimizin önümüzdeki dönem gündemindeki
mekansal süreçler olan; deprem ve diðer afet
türlerinin olasý zararlarýný aza týmý, kentsel
rehabilitasyon, iyileþtirme ve dönüþüm
uygulamalarýnýn en yararlý þekilde kurgulanmasý,
böylesi bir deðerlendirme neticesinde ancak anlam
bulacaktýr.

deðiþen problem yapýsý

yani Haticenin de

l

Güven Erten
Þehir Plancýsý, TMMOB Deprem Komisyonu
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kentsel alanlarýn rehabilitasyonu ise gerçekleþememektedir.
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Marmara Depremi sadece, göç, hýzlý kentleþme,
denetimsiz, düzensiz, yetersiz planlama, tasarým ve
inþaat süreçleri ile açýklanabilecek boyutlarýnýn çok
daha ötesinde sorgulanmasý gereken sorular ve
çözülmesi gereken sorunlar ortaya koymaktadýr. Bu
noktada, geçtiðimiz yýl itibariyle hazine arazilerinin ve
orman alanlarýnýn üzerinde yasadýþý yapýlaþmýþ
kullanýcýlarýna satýþý, sit alanlarýnýn yapýlaþmaya
açýlmasýna olanak saðlayýcý yasal düzenleme
çalýþmalarý, Türkiye'deki taþýnmaz mülkiyet
problemlerinin neredeyse asýrlar süren temel
açmazýnýn devam ediyor olduðunu ortaya
koymaktadýr. Kentsel rehabilitasyon ve olasý afet
zararlarýnýn azatlýmý süreçlerini, kentsel geliþmeleri
olumsuz yönde etkileyebilecek, doðal ve tarihi
deðerleri onarýlamayacak þekilde tahrip edebilecek
bu düzenlemeler meclis gündeminden sadece 1 yýl
uzaklaþmýþ olmaktadýr. Hükümetin ekonomik bir
paket olarak ele aldýðý bu düzenlemeler sayesinde
elde edilecek gelirlerle, olasý deprem zararlarýný
azaltýcý çalýþmalarýna kaynak olarak aktarýlabileceði
yönündeki beyanlarý, düþündürücüdür. Böylesi bir
ortamda, halbuki Türk kentlerinin en ciddi tarihi
dönemecinde, yerel seçimler süreci de cýlýz geçmiþ,
þehirlerimizin sorunlarý tarif bulamamýþ, kentlerin
geleceði ise belirsizliklere býrakýlmýþtýr.

Türkiye'de mekansal planlamanýn, afetler konusu
üzerinden ve taþýnmaz mülkiyet problemlerinin
çözümüne imkanlar verecek þekilde yeniden
yapýlanmasý beklenmektedir. Bu nedenle sorunlarý,
neticeleri ve süreçleri algýlayýþ ve kavrayýþlarýmýzýn
yaný sýra deðiþmesi ve geliþmesi gerekli ikinci bir
husus ise, mesleki pratiklerin dönüþümü konusudur.
Söz konusu problemlerin çözümü, olumsuz
geliþmelerin ise bertaraf edilebilmesi, meslek
alanýnýn kurumsal yapýsýnýn ve mekansal planlamada
rol alan tüm aktörlerin deðiþen sorun yapýlarýna uyum
saðlamasý ile olacaktýr. Bu aþamada, taþýnmaz
geliþimi ve yenilemesinde, yapý bakým ve yönetim
uygulamalarýný gerçekleþtirebilecek kamu ve özel
yapýlanmalarýn saðlanmasý gerekmektedir. Alan
üzerinden plan-program-projelerin eþ güdümlü olarak
geliþmesi, mekansal planlamada tüm aktörlerin
birlikteliði ile saðlanacaktýr. Dolayýsýyla, planlama,
mimarlýk, mühendislik, hukuk, ekonomi, idare ve
iþletme formasyonlarýnýn ortak problem
tanýmlamalarý ve birlikte çözümler üretmeleri

kaçýnýlmazdýr. Yapýlaþmýþ çevrede projelerin
geliþtirilmesi, tekil yapý üretiminden ve bu sürece
uygun imar parselleri oluþturmaktan çok daha
karmaþýk olduðu anlaþýlmýþtýr. Önceden tanýmlanmýþ
imar ve mülkiyet haklarýnýn dönüþümü, çeþitli
kullaným ve yararlanma alternatiflerinin geliþtirilmesi
problemi, tek baþýna, þehirlerimizin çözüm üretmek
durumunda olduðumuz sorunlarýnýn ne kadar güç bir
yapýya sahip olduðunu göstermektedir. Bu
baðlamda, tüm sürecin risklerini göz önünde tutarak
kentsel dokulara yönelik plan ve proje tanýmla
tekniklerinin, uygulama yöntemlerinin, finansal
modellerin, sözleþme türlerinin geliþtirilmesi hala
dokunulmamýþ sorunlar olarak önümüzde
durmaktadýr. Görüldüðü üzere, mevcut yapý stokunun
elden geçirilmesi, iyileþtirilmesi, tekil yapý ölçeðinde
bir güçlendirme, onarým ve dekorasyon sorunundan
çok daha anlamlý, ama bir tercih meselesidir.

Marmara Depremi sonrasýnda Türkiye'nin söz konusu
problemlere talep edilen türde yaklaþýmlar
geliþtiremediðini gözlemlemek üzücüdür. Tekil
yapýlarýn nasýl üretileceði, denetleneceði ve
gözetileceði konusu bile bir açmazdan
çýkamamaktadýr. Sorun, seslendirilmekten öteye
gidememekte, çözümler sadece yasal
düzenlemelerde aranmakta, var olan tasarý ve
taslaklara ise ancak naif görüþler oluþmaktadýr.
Herkesin yaþadýðý ve çok yakýndan bildiði bu süreç
içerisinde sorgulanmasý gereken nokta ise, tartýþýyor
olduðumuz konularýn ne kadar geliþtirildiði ve hangi
aþamaya gelindiði konusudur.

Bugün itibariyle meslek alanlarýmýzýn yeniden
þekilleneceði, mesleki pratiklerimizin derinden
etkileneceði sürecin neredeyse sonuna
gelinmektedir. Son 5 yýldýr gündemimizde olan, Ýmar

ve Þehircilik Tasarýlarý, Kamu Ýhale Yasasý, Kamu
Yönetimi, Mahalli Ýdareler, Kentsel Dönüþüm ve
niceleri, tahmin edildiðinden de gecikmeli olarak,
mesleki yaþantýmýzý þekillendirmeye baþlamýþtýr. Tüm
bu çalýþmalar, yerel yönetimlerin seçilmesi-
belirlenmesi süreci ile anlam kazanmakta ve bundan
sonrasýnýn dikkatle takip edilmesini gerektirmektedir.
Aksi takdirde, 1983 sonrasý belediyecilik, þehircilik
geliþmelerini bugün itibariyle nasýl deðerlendiriyor ve
de yaþadýðýmýz felaketlere zemin oluþturduðundan
yakýnýyorsak, bundan 20 yýl sonra, 2003 sonrasý
sürecin deðerlendirilmesinde de hep haklý olmak ve
þaþmaz doðrulara sahip olmak, þehirlerdeki olumsuz
sonuçlarý bertaraf etmeye maalesef yetmeyecektir.
Bu bakýmdan, tanýmlanacak meslek iradesi, parçacýl,
iþbilir, dar alan paylaþýmý odaklý anlayýþlarýnýn ötesine
gitmelidir. Aþmaya çalýþtýðýmýz, herkesçe de
eleþtiriliyor olan imar planý anlayýþýný, bir müelliflik
sorunu olarak algýlamak, zaten sýyrýlmaya çalýþtýðýmýz
bir plan anlayýþýný daha çok sahiplenmeye çalýþmak,
mizah konusu olmaya deðerdir. Planlar ve projeler
arasýnda kesin çizgiler koymak ve her birini farklý
formasyon sahiplerince yürütülmesini öngören
yaklaþýmlar geliþtirmek, halbuki bu yazýda
anlatýlmaya çalýþýlan problemlerin hiçbirine katký
saðlamayacaktýr.

Sonuç olarak, Marmara Depremi mekansal
planlamada rol alan her meslek insanýna, deneyimli
ya da deneyimsiz, her ölçekte ödevler yüklemiþtir.
Karþý karþýya olduðumuz problem, zordur. Yýllardýr
birikmiþ kentsel kusurlarýn giderilmesi uzun bir uðraþ
olup, amaçlý, vizyonlu, hedefli olmanýn yanýnda;
istekli olmak, umutlu olmak… ve de içten olmayý
gerektirir.…. ‘Deðiþimin ajanlarý' olan her meslek
insanýnýn, umutlarý alýp bir yerlere götürme
sorumluluðu vardýr. Giden fýrsatlar elden kaçmýþ
sayýlmaz. Bakmak, görmek… Tekrardan yakalamak,
tutunmak, asýlmak ve götürebilmek… Söylenmemiþ,
sahipsiz sorunlarý deþifre etmek, çözümüne vesile
olmak… Aksi halde, þehirleri yitiriyorken, kazanýlan,
baþarýlan, ulaþýlan her sonuç, gerçekte ne kadar
anlamlý olabilir ki?
“Kafalarýn, masalarýn, yasalarýn ve
kasalarýn deðiþmesi için,,,”

takviye unsuru olmakla beraber; gerçekleþtirilmesi
ise taþýnmaz mülkiyet haklarýnýn mutlak bir yapýdan
daha göreceli bir anlayýþla ele alýnmasýný
gerektirmektedir. Bu bakýmdan, hasar görebilirliði
yüksek bir kentsel taþýnmazýn sahipliliði, ayný
zamanda bir riskin de sahibi olunmasýndan ötürü, söz
konusu mutlak mülkiyet anlayýþý daha göreceli bir
anlayýþa ulaþmaktadýr. Bu durum, mekansal planlama
aktörlerince yorumlamasý gereken önemli bir fýrsattýr.

Bu noktada, kentsel iyileþtirme, rehabilitasyon,
dönüþüm-geliþim deneyimlerinin kurgulanmasýnda,
ülkemizdeki mülkiyet iliþkilerinin kurumsallaþma
sürecinin genel özelliklerinin göz önünde
bulundurulmasý, yapýlaþma ve yerleþme
düzenlemelerine sahip mesleki formasyon
sahiplerinin bu süreçte baþarýlý örnekler ortaya
koyabilmesi açýsýndan gerekli olduðu
düþünülmektedir. Bilindiði üzere, Türkiye'deki toprak
rejimi, 600 yýl kadar süren tekil Miri Arazi Sisteminin
öncelikle Ýltizam sistemiyle aþýnmasý ve sonrasýnda
özel tasarruflara konu olmasýnýn macerasý
niteliðindedir. Topraðýn iþlenmesi ve temelinde
tarýmsal ürün geliri üzerinden tanýmlanan ödenek ve
vergi sisteminin özel kiþilere devri ile baþlayan, 1858
Arazi Kanunnamesi ile yeniden sýnýflandýrýlan toprak
rejiminin tasfiyesi süreci, bugünkü kentsel alanlarýn
sorunlarýndaki kaotik durumunda bir bakýma
belirleyicisidir. Özellikle kayýt dýþý taþýnmazlarýn kayýt
altýna alýnmasýný saðlayan, fakat ara bir düzenleme
unsuru olan Zamanaþýmý uygulamalarý ile Zilyetlik
düzenlemeleri, Türk þehirlerinin kentsel arsa
üretimini olumsuz yönde etkilemiþtir. Bu süreçte,
kayýt dýþý özel mülkiyet edinimlerini özendirici
yöndeki tapulama iþlemleri için sürekli bir meþruiyet
çerçevesi tanýmlayan yasal düzenlemeler, Türk
kentlerinin ikili kentsel geliþim deneyiminin de
temelini oluþturmaktadýr. Bir tarafta, kayýtlý ve arsa
üzerinde mülkiyet yoðunlaþmasý ile oluþan apartman
türü ve kat mülkiyeti esaslý kentsel çevreler, diðer
tarafta, önceleri kayýtsýz, düzensiz ve yasadýþý
gecekondu nitelikli kentsel geliþmelerin sonradan
meþrulaþarak ýslah edildiði, hisseli mülkiyet esaslý
kentsel çevreler. Her ikisinin de ortak özelliði,
niteliksiz, tüm Türk kentlerinde tekdüze ve sýradan
neticeler üreten ve de afet risklerine karþý
hasargörebilirliði yüksek olmasýdýr. Dolayýsýyla,

Aþmaya çalýþtýðýmýz, herkesçe de eleþtiriliyor olan imar planý anlayýþýný, bir müelliflik
sorunu olarak algýlamak, zaten sýyrýlmaya çalýþtýðýmýz bir plan anlayýþýný daha çok
sahiplenmeye çalýþmak, mizah konusu olmaya deðerdir.

Raci Bademli'ye



Oysa bütün toplumun yaþayacaðý ortak kader için geri
sayým devam ederken, depremle ilgili olarak 1999
Marmara Depreminden bu yana sürekliliði olmayan kurum-
kuruluþlar meydana getirilmekte, sürekliliði ve gücü
olmayan açýklama ve giriþimler etkisini azaltarak
sergilemektedir.

Bilimsel gerçeklik yorumla ve “inþallahlý iyi niyet”
sözcükleriyle düzeltilemeyecek denli büyük kayýplarý iþaret
ederken, özellikle bulunduðumuz yerden bakýnca 1999
Aðustos depreminden bu yana geçirilen zaman esasýnda
altýn deðerinde görünmektedir. Bu süre içinde yapýlmýþ en
toparlayýcý çalýþma olan , tabloyu bütün açýklýðýyla
ortaya sermekte ve çözüm yollarýnýn ip uçlarýný
vermektedir.

Fakat bu önemli veri topluma henüz maledilememiþtir.
Toplum kesimleri ve hatta yasayla görevli kurumlar þu ana
kadar ÝDMP'ný yeterince inceleyememiþ, benimseyememiþ
ve kavrayamamýþlardýr. ÝDMP bu anlamda ortada kalmýþtýr.

ÝDMP

Arkasýnda hazýrlayan kurumlarýn birkaç vefakar, konuya
yüreðini koymuþ idealist öðretim üyesi, planý talep eden
belediyenin bir grup görevlisi, bazý meslek odalarýnýn
içindeki takipçi kiþiler ve konuya yakýnlýðý olan sivil toplum
kuruluþu üyeleri dýþýnda ortaya çýkarýlan metnin hayatla
buluþmasýný saðlayacak giriþimler neredeyse yoktur.

Ülke genelinde hemen görüleceði gibi asýl olarak bütün
sorun, afet esnasý ve sonrasýna iliþkin kýsmi önlemler
üzerinde mesafeler alýnmýþ olmasýna raðmen, risklerin
azaltýlmasý temelinde

olmasýdýr. Oysa toplumsal yaþamýn
düzenlenmesi anayasa ve yasalarla sorumlu durumda
sayýlan devlet örgütlenmesine verilmiþtir.

Nedir o takdirde, yaþamýn yeniden düzenlenmesi, zarar
azaltýcý tedbirlerin baþlatýlmasý, kentlerdeki risklerin
azaltýlmasý önündeki engel?

yapýlý çevrede fiili düzenlemelere
geçilememiþ

SÝYASAL EKONOMÝK TERCÝHLERÝN SONUCU:
BÜYÜK FELAKET

güvenli
yaþam alanlarýnýn oluþturulmasý fikri ve buna baðlý
eylem alanlarý, toplumun genel isteði haline gelmelidir

Yýllardýr kentleri ve yaþam alanlarýný imal eden yapý üretim
iliþkilerinin kurgusu ve onu planlayan, 'denetleyen' ve
'kontrollerini' yapan ilgili kamu idareleri, afet riskli yapýlý
çevrede aslýnda bilinen fakat yýllarca üstü örtülen felaket
tablosu karþýsýnda paralize olmuþtur. Ekonomisini
düzenleyemediði, kaynaklarýný koruyup verimli olarak
kullanamadýðý ve en önemlisi çözümler üretemediði için
hareketsiz kalan hantal yapý; kendini meydana getiren
dinamiklerden de giderek epeyce uzaklaþmaktadýr. Bu
yapýlanýþ önerilere, bilimsel gerçekliklere kapalý, deneylere
ve demokratik katýlýmla toplumsal sorunlarý çözme
becerisine uzaktýr. Otorite kendi durumunu tartýþma
zemininde tutmaktan ve baþarýsýzlýklarýnýn belirtilmesinden
kaçýnmaktadýr. Bilimsel heyetlerin yaptýðý çalýþmalara,
kendi kurduðu konseylerin ürettiði rapor ve “acil planlara”
hemen karþýlýk verememekte, iþi zamana býrakýp
beklemeyi tercih etmektedir.

Diðer taraftan toplum yaþamýnýn düzenlenmesi ve saðlýklý
bir yaþamýn güvencesini anayasaya göre temin etmek
durumundaki baþta merkezi yönetimlerin baðlý
bulunduklarý yasal ortam þu anda ne yazýk ki köklü
deðiþikliklere olanak verecek gibi görünmemektedir. Bu
durum statükoyu meydana getiren ve ülke için aþýlmasý
gereken temel bir sorun olarak durmaktadýr.

Bu yüzden bugün içinde bulunulan kaosun aþýlmasý için
daha üstten bir müdahale, sistemin kendisine gerçek
kaynaðýndan getirilecek etkili bir giriþim gerekli
görünmektedir. Kentin yaðmasýný 'planlamýþ', son otuz
yýldýr politikanýn sürdürülüþünü kaçak-düzensiz-saðlýksýz
yapýlaþmaya göz yummaya dayamýþ yerel-merkezi
yönetimlerin ÝDMP ile ortaya konmuþ gerçeklerle bakarak
kendini 'kendiliðinden' deðiþtirmesini beklemek fazla
iyimserlik gibi durmaktadýr.

Sonuçta toplum yaþamýnýn önemli bir öðesi olan

.
Güvenli kentlerde yaþama talebi toplumsal bilinçte yerini

bulmalý, siyaseti yönlendirebilmelidir.

Girilen çýkmazdan çýkýlabilmeli, toplumsal dayanýþmanýn
öznesi tanýmlanabilmelidir.

Özellikle 1999'dan sonra yukarýda özetlenen tablo içinde
öðrenirken yol almaya çalýþan meslek odalarýnýn bir bölüm
üyesi, sadece üst dille durum deðerlendirmesi yapmanýn
ve kamuoyu bilgilendirmesinin fayda etmediðini
görmüþlerdir. Afet zararlarýna karþý koyabilmenin çok yönlü
ve sahiden kapsamlý oluþu, her kesimin tek baþýna çözümü

AFET RÝSKLERÝNÝN AZALTILMASI ÝÇÝN TOPLUMSAL
ANLAÞMA

tarifleyemeyeceði ancak çözümün bir parçasý olabileceði
gerçeðini kabul ederek güçleri biriktirmeyi denemiþlerdir.
Bu ana fikrin sonucunda toplum kesimleriyle kent
düzleminde saðlýklý yaþamý kurma, afet zararlarýný azaltma
temelinde yapýlabileceðini, bu yolla
ortak aklýn iradeye dönüþebileceðini planlamýþlardýr.

TMMOB içinde ilgili odalarýn temsilcilerinin bulunduðu bir
grup; içlerinde ÝDMP'na emek vermiþ deðerli öðretim
üyeleriyle birlikte bilimsel temelli bir çalýþmanýn ancak
toplumun bütün kesimlerince kabul etmesiyle hayat
bulabileceðini görmüþlerdir. Sorunlarý sadece hukuk
düzenlemeleriyle 'çözebileceðini' düþünenlerden farklý
olarak bütün toplum kesimlerinin katýldýðý ve sorumluluk
aldýðý bir modelin yaratýlmasýný kurgulamýþlardýr. Bu
giriþimin saðlayacaðý sinerjiyle, kentlerin yaþanabilir
kýlýnmasýnýn “bir uygarlýk projesi” olduðunu
savunmuþlardýr.

TMMOB bünyesinde oluþturulan “
” grubunun, çalýþmalar

sonucunda çýkardýðý rapor TMMOB Yönetim Kurulu
tarafýndan kabul edilmiþ, önerilen yöntemlerle çalýþmalarýn
süreklileþtirilmesi onaylanmýþtýr. Çalýþma grubu ÝDMP'ný
içselleþtirmiþ, çeþitli eleþtiriler getirmekle beraber bu
planýn elde var olan en iyi bilgi seviyesini ifade ettiðini,
toplumsal kesimlerin tümü için geçerli bir belge olduðunu
kabul etmiþtir. Bu yolla çeþitli ortamlarda yýllardýr
yapýlagelen sonuçta “çözümsüzlük üretme” yarýþýna dönen
diyaloglar yerine alternatif oluþumlar aranmýþtýr. Kenti
zorunlu olarak ortaklaþa kullanan her kesimden insana bir
ortak paydada eyleme geçme, bu iþlemlerin sonuçlarýna
ise ortaklaþa katýlma, sorumluluklarý paylaþma teklifi
oluþturma, çalýþmanýn eksenine oturmuþtur.

Kent mekanýný ortak kullanan ancak kentin olanaklarýndan
farklý derecelerde faydalanan toplum kesimlerinin, zarar
azaltma programýna güçleri ve olanaklarý çerçevesinde
katýlmasýnýn formülünün bulunmasý gerçekten büyük önem
taþýmaktadýr. Bu yolun bulunmaya çalýþýlmasý bugün için
meþru bir yeniden var olma biçimi olarak tanýmlanabilir.

Kentlerin bugünkü kýrýlgan, kalitesiz yapýlanýþýnda yýllarýn
birikim modelinin etkisi þüphesiz büyüktür. Sanayisini
kentlerin çeperlerinde konuþlandýrýrken ucuz iþgücünün
sanayiye eklemlenmesi sürecinde altyapýsý saðlanmamýþ

ortak bir sözleþme

Toplumsal
Mutabakatlar Kurma Çalýþmasý
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Hasan Kývýrcýk
TMMOB Deprem Komitesi

ÝSTANBUL DEPREMÝ MASTER PLANI
VE TOPLUMSAL MUTABAKAT

büyük deprem için zaman tüketilirken...

Ýstanbul baþta olmak üzere doðal
afetlere dayanýmsýz oluþturulmuþ
fiziki çevremizin, olasý depremlerde
hangi senaryolarý yaþayacaðý

çalýþmasýna katýlan bilim
adamlarýnýn ortaklaþa
deðerlendirmeleriyle belirlenmiþtir.
Çoktandýr bildiðimiz 'parça parça
gerçekler' bu raporda birleþtirilip
Ýstanbul metropolüne
uyarlandýðýnda ortaya çýkacak
toplumsal yýkýmýn boyutlarý
somutlanmýþtýr. Raporda yer alan
ve araþtýrmalara dayanan bilgilere
göre 'kýsa bir süre' içinde bir doðal
afeti; büyük bir ya da birkaç
depremi Ýstanbul'un yaþayacak
olmasý devlet katýndan toplum
nezdine kadar her zaman tercih
edilen “ ” bu kez
zedelemiþ görünüyor.

Ýstanbul Deprem Master Planý
(ÝDMP)

belirsizliði
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TMMOB tarafýndan yürütülen “ ”
oluþturma çalýþma ve anafikri, yapýsal týkanmanýn önüne
geçilmesi için demokratik zorlama mekanizmasýnýn
iþletilmesini öngörmektedir. Demokratik mücadele içinde
bildiðimiz hak talep etmenin yanýnda sorumluk yüklenme
ve ortak yaþamýn kurulmasýný talep etme figürü, kesimlerin
ortaklaþabilmesinin yolunu açmalýdýr. Diðer taraftan
merkezi ve yerel yönetimlerin görmemezlik edemeyeceði
bir istencin yaratýlmasý hem toplumun kendi kaderi
üzerindeki gücünü ifade etmiþ olacak hem de bu gücün
büyüklüðünü ortaya çýkaracaktýr.

TMMOB'nin toplumun bu en temel sorununa ilgi
duymasýnýn yaný sýra bu alanýn týkanmasýnýn önüne geçme
iradesini geliþtirmesi, yaþam hakkýna sahip çýkmasý,
mesleki birikimlerini çok somut bir gerçeklik için toplumun
faydasýna sunmasý orta vadede mühendislik ve mimarlýk
mesleðinin toplumla kucaklaþmasýný kolaylaþtýracaktýr. Bu
yönüyle de baþarýsý ne olursa olsun söz konusu çalýþma,
TMMOB'nin temel ilke ve yaklaþýmlarýnýn güncellenmesini
getirecektir.

Yönetim kademelerinin ve toplum kesimlerinin “
” programý çerçevesinde ortak

iradesinin gerçekleþtirilmesi yeni bir dönemi baþlatacaktýr.
Bu yeni dönemin tanýmlanmasýný baþlatmak TMMOB'nin
tarihine ve misyonuna uygundur.

Toplum kesimlerinin bir eylem planý içinde yan yana
gelmeleri, sorumluluklarýný yüklenme taahhütleri, yürütme
ve yasamayý harekete geçirecektir. Bu güne deðin çeþitli
nedenlerle aþýlamayan hukuki engellerin aþýlmasý için
böylece etkin kamuoyu oluþturulmuþ olacaktýr.

Fakat yaþam alanlarýnýn yeniden yapýlanmasý için
yöntemsel olarak ülke kaynaklarýnýn kullanýlmasý, bu
ülkenin bilgi ve birikiminin dýþlanmadýðý bir yapý üretim
iliþkileri dizgesinin oturtulmasý ise
da örnek oluþturacaktýr. Kentlerin depremden korunmasýný
sadece yeni konutlar ve alt yapý inþaatlarý yapmak olarak
algýlayan, bunlar için ise büyük miktarda uluslar arasý
krediler bularak sadece çok uluslu inþaat þirketlerine pazar
açma perspektifindeki yaklaþýmlar da bu yolla reddedilmiþ
olacaktýr.

Yaþam alanlarýnýn yeniden yapýlanmasý, mevcut riskli
çevrelerin 'olduðu gibi' güçlendirilmesi ya da eski dokunun
tümünün yýkýlmasý ve yepyeni bir þekilde yapýlmasý mý
olduðu konularý; önümüzdeki günlerin tartýþma konularýný
yaratacaktýr. Zarar azaltma temelindeki rehabilitasyon ve
kentsel yenilemenin ne olduðu, yine hem üniversiteler ve
meslek birimlerinde hem de halk nezdinde anlaþýlýr bir
temele oturmak durumundadýr.

ÝDMP'nin deðerlendirilmesi ve TMMOB'nin “
” giriþimi saðlýklý kentlerin

yaratýlmasý için yeni bir olanaðý önümüze getirmiþ
bulunuyor. Yaþamýn risklerden arýndýrýlmasý ve yaþanabilir
mekanlar için bu fýrsat deðerlendirilmelidir.

Toplumsal Sözleþmeler

YAÞAM ALANLARIMIZ YENÝDEN YAPILANMALIDIR

afet
zararlarýnýn azaltýlmasý

toplumsal kalkýnmaya

Toplumsal
Mutabakatlar Kurma

alanlarda halkýn konut gereksiniminin ve taleplerinin açýkta
býrakýlmýþ olmasý bu günün þartlarýnýn ilk adýmý olmuþtur.
Sanayinin geliþmesine ve sermaye birikimine olanak
saðlayan bu modelin tercihi kentleri bugünkü riskleriyle
tanýmsýz, kaotik yapýya dönüþtürmüþtür. Konut edinme
faaliyeti kamu alanlarýnda rant oluþturma düzenini
beraberinde getirmiþ, kent kaynaklarýndan en az
faydalanan alt gelir grubu zamanla yerel yönetimlerin
kendini seçtirdiði oy potansiyeline ama bunu devamlý
kýlmak için de ayrýcalýklý imar rantlarýnýn daðýtýldýðý biçime
dönüþtürülerek mevcut sistem kendini üretmiþtir.

Bu güne geldiðimizde görülen odur ki, planlamayý ve bilimi
dýþlayan “Büyük Türkiye” modeli çökmüþ, kentleþme
politikalarý duvara çarpmýþtýr.

Özellikle afetlere karþý zarar azaltma ve kentsel dönüþüm
için projelerden bahsedildiðinde resmi çevreler bu zorlu
iþin çok külfetli olduðunu ve devletin bu iþe ait kaynaðýnýn
bulunmadýðýný, açýk ya da örtülü olarak söylemektedirler.
Týkanma kaynak sorununa indirgenmekte, ülkenin iç ve dýþ
borç içinde bulunmasý ve kamu idaresinin

bir çerçeve bütçeyi, on yýllýk bir periyotla bile olsa
gerçekleþtirilemeyeceði ifade edilmektedir.

Belirtelim ki 1999 Aðustos depreminden sonra getirilen
“özel vergilerle” toplanan miktarýn 4.5 milyar dolarý geçtiði,
toplumdan alýnan bu miktarýn deprem zararlarýnýn
azaltýlmasýna deðil de çoðunlukla bütçe açýklarýnýn
kapatýlmasý için kullanýlmýþ olmasý dikkat çekicidir. Ülke
kaynaklarýnýn reel ortamda kýt olduðu konusunda hemfikir
olabiliriz elbette. Ancak toplumun birikimlerinin banka
sahiplerine, medya iliþkili sermaye çevrelerine geri
dönüþsüz kredilerle aktarýlmasýna göz yuman yönetme
iradesinin depremden sonra halkýn “deprem vergisi” olarak
adlandýrdýðý vergileri bile yerine kullanmamasý
vurdumduymazlýðý ve sorumsuzluðuna iþaret edici bir
nokta koymalýyýz.

Kýt olan kaynaklarýn yönetilememesi söz konusudur.
Burada devletin yerleþik kurumlarýnýn karar üretmede zayýf
kaldýðýný, bürokratik bir perspektif donmasýna
kapýldýklarýný, ataleti en az hata yapma yolu olarak kabul
edip beklemeyi tercih ettiklerini görüyoruz. Ancak asýl
önemlisi yönetim iradesini seçimle alan siyasi iktidarýn
kararsýz, duyarsýz tutumudur ki bu olumsuzluk mutlaka
aþýlmalýdýr. 1999'dan sonra yaþanmýþ bir felaketin derin
izleri halen ortada dururken ve olasý Ýstanbul depremi
beklenirken kararsýz-duyarsýz-hareketsiz tutumda temelde
bir deðiþiklik ne yazýk ki olmamýþtýr.

Týkanma yapýsal görünmektedir. Bu yapý güçlü itirazlar
olmadýðý takdirde kendini ayný þekilde yenilemekte ve
yaþam alanlarýný “ ” kýlmayý bir olarak
deðerlendirmemektedir. Týkanmayý aþacak yol, demokratik
bir baskýnýn yaratýlmasý, halkýn kendi sorunlarý temelinde
kuvvetli bir istemi ve zorlamayý þekillendirmesiyle
bulunacaktýr.

YAÞANAN TIKANMA BÜTÜN KESÝMLERÝN
KATILDIÐI TOPLUMSAL SÖZLEÞMEYLE AÞILABÝLÝR

15-20 milyar
dolarlýk

güvenli siyasi tercih

Atölye çalýþmalarýnda TMMOB Mimarlar Odasý'nýn da içinde
yer aldýðý Bayýndýrlýk Ve Ýskan Bakanlýðý Deprem Þurasý
“Kurumsal Yapýlanma Komisyonu” 13 Nisan 2004 tarihinden bu
yana çalýþmalarýný sürdürmektedir.

Komisyon çalýþmalarý; 1. “Kurumsal Yapýlanma” (Ali Ulusoy
katýlýyor), 2. “Mevzuat Komisyonu”, 3. “Afet Bilgi Sistemi
Komisyonu”, 4. “Mevcut Yapýlarýn Ýncelenmesi ve Yapý Denetimi
Komisyonu” (Bu komisyon çalýþmasýna Aykut Ülkütekin
katýlmaktadýr.), 5. “Yapý Malzemeleri Komisyonu”, 6. “Kaynak
Temini ve Sigorta Komisyonu”, 7. “Eðitim Komisyonu” olarak
devam etmektedir.

TMMOB Mimarlar Odasý Ankara Þubesi'nde oluþturulan
çalýþma grubu “Kurumsal Yapýlanma” ile ilgili olarak bir rapor
hazýrlamýþ ve rapor komisyon raportörlüðüne iletilmiþtir.

Önemli bir bölümü deprem riski ile karþý karþýya bulunan
ülkemizde, afet riskleri karþýsýnda bu güne kadar yaþanan
problemlerin, aksaklýklarýn ve sýkýntýlarýn tekrarlanmamasý, afet
anýnda can ve mal kayýplarýnýn en aza indirilmesi, kurumlar arasý
iþbirliði ve koordinasyonun saðlanmasý, bu konudaki yetki ve
sorumluluklarýn yeniden tariflendiði “yeni bir kurumsal
yapýlanma” önerisi geliþtirmek üzere komisyon çalýþmalarýna
devam etmektedir.

Bu çalýþmalarda esas olarak “toplumsal iþbirliðinin” nasýl
kurgulanacaðý konusunda bir “mutabakat” oluþturmak ve
toplumun bütün aktörlerinin içinde yer alacaðý “yeni bir modeli”
ortaya çýkarmak üzerine tartýþmalar sürmektedir.

Bugüne kadar süren toplantýlarda katýlýmcýlar üç öneri üzerine
görüþlerini ifade etmiþlerdir:

1. Baþbakanlýk bünyesinde “ ”
adýyla yeni bir müsteþarlýk kurulmasý ve ilgili tüm kurumlarýn
(Sivil Savunma Genel Müdürlüðü, Afet Ýþleri Genel Müdürlüðü,
Ýtfaiye vs. tek çatý altýnda toplanmasý,

2. Baþbakanlýk bünyesinde, doðrudan baþbakana veya yetkili
baþbakan yardýmcýsýna baðlý, güçlü, koordine edebilen, teknoloji
ve planlamada standartlarý belirleyip uygulama yetki ve
yeteneðine idari ve mali açýdan sahip “

” adlý bir kurumun kurulmasý,

3. Bizim önerdiðimiz ve içinde kamunun, bilim insanlarýnýn,
meslek odalarýnýn, sivil toplum örgütlerinin ve çeþitli toplumsal
kesim temsilcilerinin yer aldýðý, Baþbakanlýða baðlý, siyasi
etkilerden arýndýrýlmýþ, yarý özerk, ulusal stratejileri hazýrlayan ve
hayata geçiren idari ve mali açýdan yetki ve sorumluluða sahip
“ ” adýnda bir birim oluþturulmasý.

Komisyon çalýþmalarý, 15 Haziran 2004 tarihinde sonlandýrýlýp
nihai rapor haline getirilerek Bakanlýða sunulacaktýr.

Eylül 2004 tarihinde Deprem Þurasý toplanarak komisyon
çalýþmalarýný karara baðlayacaktýr.

Afet Yönetimi Müsteþarlýðý

Afet Yönetim Genel
Müdürlüðü

Afet Yönetimi Üst Kurulu

BAYINDIRLIK VE ÝSKAN BAKANLIÐI

H. Ali Ulusoy

DEPREM ÞURASI
KURUMSAL YAPILANMA
ATÖLYE ÇALIÞMASI



KURUMSAL YAPILANMA KOMÝSYONU ÝÇÝN
BELÝRLENMÝÞ ÇALIÞMA KONULARI

HEDEF

Tanýmlanmýþ Öneri Alt Baþlýklar

Acil Durum ile Yeniden Yapýlanma Süreci Arasýndaki
Geçiþ Aþamasýnýn Koþullarýnýn Ýyileþtirilmesi

Genel Yaklaþým

1. Afet Hizmetlerinin Kamu Yönetim Sistemi içindeki
yerinin belirlenmesi

2. Ýlgili Kurum ve Kuruluþlar Arasýnda Gerekli
Ýþbirliðinin Saðlanmasý

Devletin görevleri ve sorumluluðu
Merkezi idare ile mahalli idarelerin iliþkileri
Ýlgili kurum ve kuruluþlar arasý koordinasyon
Afet ve risk yönetiminde yeniden yapýlanma
Sivil toplum kuruluþlarýnýn-meslek odalarýnýn-

görevleri-sorumluluklarý-yetkileri

Sivil savunma ve acil durum yönetimi
Kamu reformu çerçevesinde yapýlacak düzenlemelerde

afet hizmetlerine özel önem verilmesi
Uluslararasý koordinasyon
Asker sivil birliði

Ülkemiz koþullarý içinde afetlerin kentsel ölçekte
yaþanmaya baþlamasý, mevcut afet yönetim sistemimizin
kusurlarýný da ortaya çýkarmaktadýr. Türkiye, genellikle
kýrsal alanlar üzerinde yaþadýðý afetlerin sorunlarý üzerine
çözümler ve yapýlanmalar geliþtirmiþken; hýzlý kentleþme
sonrasýnda mevcut pratik ve kurumsal yapýlanma, kentsel
afet sorunlarýna çözüm getirmede sýkýntýlar yaþamaktadýr.
Bu bakýmdan, kurumsal yeniden yapýlanmanýn, kentsel
idari yapýlanma koþullarýnýn ve kentsel yaþamýn
özelliklerine göre ele alýnmasý gerekmektedir

Türkiye'de Afetlerle ilgili ciddi bir birikim vardýr. Bayýndýrlýk
Ýskan Bakanlýðý'nýn kurumsal geliþim sürecinde afetler
konusu Bakanlýk teþkilatlanmasýnýn ana unsurlarýndadýr.
Fakat bugün itibariyle, Afet Ýþleri Genel Müdürlüðü'nün

BAYINDIRLIK VE ÝSKAN BAKANLIÐI

DEPREM ÞURASI
KURUMSAL YAPILANMA KOMÝSYONU
RAPORU

iþlerliði, ne Bakanlýk Teþkilat Yasasý içindeki görev
tanýmlarýna göre; ne de afetler konusun deðiþen sorun
çerçevesine göre istenilen aþamada olamamaktadýr.
Ayrýca, Marmara Depremi sonrasýnda yapýlanan
Baþbakanlýk Acil Durum Yönetim Genel Müdürlüðü ve
diðer bakanlýlýklarýn Afetlerle ilgili birimleri arasýndaki
görev ve yetki daðýlýmlarý konusu, ülkemizde deðiþen afet
sorunlarý çerçevesi içinde yeniden düþünülmesini
gerektirmektedir.

Gerek ülkemiz, gerekse dünya deneyimlerinde, “Afet
Sonrasý Acil Durum” koþullarý ile “Afet sonrasý Yeniden
Yapýlanma Süreçleri” arasýndaki kopukluk ve koordinasyon
eksikliliklerinin önemi ve sürecin baþarýsýndaki
belirleyiciliði giderek daha çok deneyimlenmektedir. Bu
noktada, kurumsal yapýlanmada, afet sonrasý bir bütün
olarak düþünülmeli; acil durum ile yeniden yapýlamaya
yönelik yetki ve sorumluluklar arasýnda kesin bir çizgi
çizilmesi doðru bir yaklaþým olmamaktadýr.

Afete hazýrlýk çalýþmalarýnýn, afet öncesi risklerin
tanýmlanmasý ve olasý zararlarýn azaltýlmasýna yönelik bir
kapsamý olduðu kadar; afet sonrasý koþullarýnýn risklerinin
de önceden belirlenmesi ve önlemlerinin alýnmasýný
gerektirmektedir.

Marmara Depremi sonrasýnda Meslek Odalarý, Acil durum
ile Yeniden Yapýlanma Süreci arasýnda tanýmlanmýþ yasal
ve kurumsal sistemin dýþýnda olmalarýyla beraber, sürece
dahil olmuþlar ve önemli deneyimler de kazanmýþlardýr.
Acil Durum koþullarýnda mevcut ihtiyaç ile taleplerin
belirlenmesi ve organizasyonu konularýnda birikimleri
dünya ölçeðinde de önemli yer tutacak niteliktedir.

Netice itibariyle, Meslek Odalarý'nýn Afet Sorununa ve
sistemin geneline iliþkin düþünsel açýlýmlarýnýn yaný sýra,
Afet koþullarýnda da rol almalarý bir ihtiyaç olmaktadýr.
Marmara Depremi sonrasýndaki deneyimlerini "kurumsal
öðrenme" kapsamýnda deðerlendirebilmeleri, Ulusal Afet
Yönetimi'nde kurumsal yapýlanmanýn en saðlýklý þekilde
gerçekleþmesini saðlayacak niteliktedir.

17 Aðustos 1999 tarihinde ülkemizin kuzey batýsýnda
meydana gelen depremin ardýndan yaþananlar herkes
tarafýndan farklý açýlardan izlendi ve yorumlandý. Ancak
ortak tespit; bu ölçekte bir kentsel afete hazýrlýklý olmayan
ülkemiz pek çok konudaki eksikliklerini acý deneyimlerle
öðrenmek durumunda kaldýðý olmuþtur. Yaþananlarýn
tekrarlanmamasý bu deneyimlerin afete reaksiyon
mekanizmalarýna yansýtýlabilmesi ile mümkündür.

Bu çerçevede 1999 Marmara Depremi sonrasý Adapazarý,
Yalova ve Düzce'de TMMOB çatýsý altýnda veya bireysel
olarak görev alan meslektaþlarýmýzýn aktarýmlarý da baz
alýnarak oluþturulan tespitler ve öneriler aþaðýda baþlýklar
altýnda derlenmiþtir.

KURUMSAL YAPILANMADA MESLEK ODALARININ
ROLÜNE DAÝR TESPÝT VE ÖNERÝLER

1- Enkaza Müdahale ve Kurtarma Çalýþmalarý

2- Afet Sonrasý Teknik Bilirkiþilik Hizmetleri

Bina enkazlarýna müdahale afet sonrasý ilk üç günde
hayati önemdedir. Yapýlan müdahalenin zamanýnda ve
doðru biçimde yapýlmasý esastýr. Aksi durum can ve mal
kaybýný artýracaktýr. Enkaza müdahalenin projelendirilmesi
ayrýntý gibi gözüken ancak bakýldýðýnda afet sonrasýnda
can ve mal kayýplarýný azaltmak için önemle ele alýnmasý
gereken bir konudur.

Tespitler
a. Müdahale Ýzni: 1999 Depremi'nde afet bölgesinde

enkazlara müdahaleye izin verecek yeterli sayýda
görevli teknik eleman (mimar ya da inþaat
mühendisi) bulunamamýþtýr.

b. Müdahale: Projesi yerel kaynaklar (belediye) dýþýnda
bulunmayan binalarýn enkazlarýna müdahale
sonrasýnda binanýn kullaným þemasý hakkýnda
bilgiye ulaþýlamamýþtýr. Bu büyük zaman kaybýna ve
yanlýþ müdahalelere yol açmýþtýr.

c. Teknik Koordinasyon: Kurtarma ekiplerini yönlendirecek,
bina strüktürü hakkýnda bilgi sahibi, enkazý
yorumlayacak teknik eleman bulunmamasý
müdahaleyi yavaþlatmýþ ya da imkansýz kýlmýþtýr.

Öneriler
1- Müdahale(kurtarma) ekiplerinde, enkaza müdahaleye

teknik izni verme yetkisine de sahip, müdahaleyi
koordine edebilecek mimar ya da inþaat mühendisi
bulundurma zorunluluðu getirilmelidir.

2- Bina projeleri, afet ardýndan kurtarma ekiplerince
kullanýlabilecek formatta ve yöntemle belediye
dýþýnda da arþivlenmelidir. Meslek Odalarý bu
konuda sorumluluk üstlenebilirler. (Mimarlar Odasý
Ankara Þubesi kendi mesleki denetimine gelen
projelerin plan þemalarýný gösteren A3 boyutunda
bir çizimi, arþivlemek üzere üyelerinden deneme
mahiyetinde istemeye baþlamýþtýr.)

Afette zarar gören binalarýn can ve mal kayýplarýnýn
oluþmasý sebebiyle dava konusu olmasý kaçýnýlmazdýr.
Ancak adalet sistemimizin karar oluþturma
mekanizmalarýndan birisi olan bilirkiþilik afet sonrasý ya hiç
iþletilememiþtir ya da alýnan sonuçlar yetersiz kalmýþtýr.
Sonuçta, yerle bir olan binlerce binaya karþýn açýlan
davalarda halkýn adalet duygusu tatmin edilememiþ,
sorumlular tespit edilememiþ ya da cezalandýrýlamamýþtýr.
Afet sonrasý ilk kurtarma, ardýndan ceset çýkarma ve
sonrasýnda baþlayan enkaz kaldýrma çalýþmalarý ile dava
konusu olacak enkazlarda delil olabilecek her þey ortadan
kalkmýþtýr. Afetin ardýndan enkazlardaki izinsiz hurda
toplama iþlemleri de süreci geri dönülmez hale sokmuþtur.
Sonuçta ne beton ne demir testleri yapýlamayan, hatta
fotoðraflanmaya bile fýrsat bulunamayan pek çok enkaz
delillerle beraber ortadan kaldýrýlmýþtýr.

a. Hukuki süreçlerde teknik bilirkiþilik ihtiyacý: Hasar gören
binalarla ilgili kusurun tespiti için baþlatýlan hukuki

Tespitler

TMMOB MÝMARLAR ODASI
DEPREM ÞURASI KOMÝSYONU

H. Ali Ulusoy,

M. Onur Yýlmaz,

Güven Erten,
Mehmet Emin Çevik,
Aykut Ülkütekin,
Nuri Arýkoðlu,

RAPOR KURULU
Güven Erten
M.Onur Yýlmaz

Mimar (TMMOB Mimarlar Odasý Ankara
Þubesi Yönetim Kurulu Baþkaný)

Mimar (TMMOB Mimarlar Odasý Ankara
Þubesi Yönetim Kurulu Sekreter Üyesi)

Þehir ve Bölge Plancýsý
Mimar

Mimar
Mimar
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süreçte ihtiyaç duyulan bilirkiþiler ilk etapta
bulunamamýþtýr. Bir süre sonra ise bu iþ afet
bölgesinde bir sektör haline gelmiþ, bölge dýþýndan
gelen ve mesleki formasyonlarý (mimar ya da
inþaat mühendisi olup olmadýklarý) bilinmeyen
kiþilerce ücret karþýlýðý yürütülmüþtür. Bunun
yanýnda az sayýda mimar ve inþaat mühendisi de
bireysel ya da TMMOB çatýsý altýnda
gönüllü/ücretsiz bilirkiþilik faaliyeti
sürdürmüþlerdir.

b. Bölge halkýna yaþadýklarý binalarla ilgili danýþmanlýk
hizmeti verilmesi: Depremin ilk þokunun
atlatýlmasýnýn ardýndan bölgedeki insanlar kendi
olanaklarý ile barýnma imkaný yaratmaya
giriþmiþlerdir. Bu aþamada çeþitli derecelerde
hasarlý olan binalarýna girerek eþya ve gýda temin
etmeye çalýþmýþlardýr. Bunun üzerine kriz masasý
binalara izinsiz giriþi yasaklamýþ, izin makamý olarak
da kendisini göstermiþtir. Ancak izin için baþvuran
binlerce afetzede bu izni verebilecek bir teknik
muhatap bulamamýþtýr. Sonuçta, yaþanan çýkmaz
TMMOB çatýsý altýnda ya da bireysel olarak
bölgeye gelen az sayýda mimar ve inþaat mühendisi
tarafýndan verilen ücretsiz danýþmanlýk hizmeti ile
giderilmeye çalýþýlmýþtýr.

c. Teknik ve hukuki danýþmanlýk: Teknik ve hukuki
konularda afetzedelerin sorularýný yanýtlayabilecek
bir danýþma merciinin oluþturulamamýþ olmasý pek
çok teknik sorusuna muhatap bulamayan
afetzedeleri güvensizlik içine itmiþtir.

Öneriler:
1- Afet sonrasý teknik bilirkiþilik ve danýþmanlýk hizmeti

tamamen ücretsiz olmalý ya da ücreti devlet ya da
sigorta sistemi tarafýndan karþýlanýr olmalýdýr.

2- Afet sonrasý bilirkiþilik ve danýþmanlýk iþlerinin
organizasyonu, ilgili alanýn meslek örgütü
tarafýndan yürütülmelidir. Ýhtiyaç duyulan teknik
personelin(mimar ve inþaat mühendisi, jeoloji
mühendisinin) tamamýnýn sicili meslek odalarýnca
tutulmaktadýr. Bu sebeple bu konuda doðru yere
zamanýnda yönlendirmenin projelendirilmesi için
ilgili meslek odalarý ve devlet ortak çalýþma
yürütmelidir. Afet öncesi meslek odalarýnca
belirlenecek meslek mensuplarýna konu ile ilgili
verilecek meslek için eðitim ile afet sonrasý duruma
hazýrlýklarý saðlanabilir. Meslek Ýçi Eðitim verilen
bu teknik grup afet anýnda, yukarýda belirtilen
ihtiyaçlarý karþýlamak üzere afet bölgesine doðru
anýnda harekete geçebilir.

A

Tespitler
a. Afet sonrasý hizmet mekanlarýnýn elde edilmesi:

Deprem sonrasý geçici barýnma ve hizmet ihtiyacýný
karþýlamak üzere, kent içinde ve çevresinde bazý
mekansal düzenlemelerin (çadýrkentlerin,
yemekhanelerin, geçici hastanelerin kurulmasý...vb)

3- fet sonrasý alt yapý ve hasar tespit çalýþmalarý
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yapýlmasý gündeme gelmiþtir. Ancak yapýlmasý
gerekli düzenlemeler için yer gösterecek ya da alt
yapý çalýþmalarýný yönlendirecek yeteri kadar teknik
personel (mimar, inþaat mühendisi)
bulunamamýþtýr.

b. Hasar tespit raporlarýnda tutarsýzlýklar: Afet sonrasý
hasar tespit çalýþmalarýnda ilk tespitler ile son
raporlar arasýnda tutarsýzlýklara rastlanýlmýþtýr.
Afetzede ile devleti karþý karþýya getirecek bu
raporlarýn devlet memurlarý tarafýndan kaleme
alýndýðý düþünüldüðünde sorun ciddiyetle ele
alýnmalýdýr.

Öneri:
1- Bu sorunlar, deprem sigortasý sisteminin iþlerliði

saðlandýðýnda bir ölçüde çözülebilecektir. Ancak
mevcut durumda ilk hasar tespitin zamanýnda ve
doðru bir þekilde yapýlmasýnýn saðlanmasý halen
çözülmesi gereken bir sorun olarak durmaktadýr.
Yapýlacak hasar tespitleri kusur tespitine yardýmcý
olacak nitelikte ayrýntýlý olmalýdýr. Bu sebeple de bu
tespitler kusur ve tazminatta taraf olabilecek
kurum ve kuruluþlarca yapýlmamalý baðýmsýz bir
oluþuma teslim edilmelidir. Bu konuda devlet ile
TMMOB'a baðlý ilgili meslek odalarý arasýnda bir
çalýþma yürütülebilir.

Acil durum ile yeniden
yapýlanma süreci arasýndaki geçiþ aþamasýnýn koþullarýnýn
iyileþtirilmesi

1.Yasal düzenlemelerde yer almasý gereken hususlarýn
tespiti ve çerçevesinin belirlenmesi

2. Meslek odalarý arasýnda ve içinde gerekli yapýlanma
konularýnýn tespit edilmesi

3. Meslek odalarý ile idareler arasýnda önceden temin
edilmesi gereken ilke ve esaslarýn tespitleri

Konu Baþlýklarý
Sistemin dýþýndaki kiþi ve kurumlarýn afet koþullarýnda
sisteme dahil olma biçimleri
. Teknik ara elemanlarýnýn üstleneceði görev ve
sorumluluklarýn tanýmlanmasý
. Görev paylaþýmlarý

Teknik Hizmetler
1. Acil durum döneminde görev alacak teknik

elemanlarýn belirlenmesi ve afet yerine ulaþtýrýlmasý
2. Teknik elemanlarýn afet bölgesindeki idari yapý ile

iþbirliði
3. Hasar tespit çalýþmalarý
4. Hasar tespit sonuçlarý sonrasý düzenlenecek

belgelerin belirlenmesi, hazýrlanmasý
5. Geçici barýnma koþullarý için arazi geliþtirmesi

Tanýmlanabilecek Kriter:

SONUÇ ÜRÜN TARÝFLERÝ /
GERÇEKLEÞTÝRÝLEBÝLECEK
AKTÝVÝTELER-EYLEMLER

Acil Durum ile Yeniden Yapýlanma Süreci Arasýndaki
Geçiþ Aþamasýnýn Koþullarýnýn Ýyileþtirilmesi

6. Bilgi-iletiþim altyapýsý temini

1. Sýhhi tedbirlerin tanýmlanmasý
2. Gýda ve su temini
3. Güvenlik koþullarýnýn saðlanmasý

1. Afet sonrasý hizmet verecek teknik ara elemanlarýn
eðitimi ve afet koþullarýna hazýrlanmasý

2. Eðitim koþullarýnýn ve þeklinin belirlenmesi
3. Eðitim sonrasý verilecek belgelerin yenilenmesinde

izlenecek yöntemin belirlenmesi
4. Meslek odasý iç yönetmelik düzenlemelerinde afet

sonrasý görev alacak teknik ara elemanlar için tanýmlarýn
ve koþullarýn belirlenmesi

5. Afet teknik elemanlarýnýn afet sonrasý hizmetlerinde
kullanacaklarý belge ve dokümanlarýn içeriðinin tespit
edilmesi ve hazýrlanmasý

1. Afet teknik elemanlarýnýn, valilik, belediye, savcýlýk
idari birimleriyle koordinasyon çerçevesinin belirlenmesi

2. Afet teknik elemanlarýnýn güvenliklerin temini ve
verdikleri hizmetin saðlýklý yapýlmasý için alýnmasý gereken
tedbirler ve idare tarafýndan saðlanmasý gereken koþullar

1. Hasar tespit derecelendirme sisteminin yeniden
düzenlenmesi

2. Hasar tespit tutanak belgelerinin içeriklerinin yeniden
belirlenmesi ve örneklerinin hazýrlanmasý

3. Hasar tespit sonuçlarýnýn dosyalama teknikleri ve
haritalara iþlenebilmesi, tapu bilgileri ile eþleþtirilmesi

4. Hasar tespiti ile sorumlu kamu görevlileri ve afet
teknik ara elemanlarýnýn(mimar/mühendis) iþbirliði-yetki
ve sorumluk çerçeveleri

1. Hasar tespit sonuçlarýnýn zarar tazmini ve
haksahipliliði süreçlerinde kullaným þekillerinin ve
kapsamýnýn yeniden belirlenmesi

2. Hasar tespit sonuçlarýnýn yeniden deðerlendirilme
þartlarý

3. Yeniden deðerlendirme yapýlmasý sýrasýnda izlenecek
yöntemin belirlenmesi

4. Yeni sonuçlar ile eski sonuç arasýnda fark olmasý
durumunda izlenecek yöntem

Afete eylem planlarý çerçevesinde belirlenmiþ alanlarýn
geçici barýnma koþullarýna uygun olarak
. Gerekli teknik ekipmanýn saðlanmasýnda sýkýntý
yaþanmamasý için alýnacak tedbirlerin ve sorumlularýn
önceden belirlenmesi
. Teknik ve sýhhi altyapýlarýnýn temininde izlenecek yol
. Geçici barýnma koþullarýnýn kaldýrýlmasýnda izlenecek yol

Yaþamsal Hizmetler

Acil Durum Döneminde Görev Alacak Teknik
Elemanlarýn Belirlenmesi Afet Yerine Ulaþtýrýlmasý

Teknik Elemanlarýn Afet Bölgesindeki Ýdari Yapý ile
Ýþbirliði

Hasar Tespit Çalýþmalarý

Hasar Tespit Sonuçlarý Sonrasý Düzenlenecek
Belgelerin Belirlenmesi, Hazýrlanmasý

Geçici Barýnma Koþullarý Ýçin Arazi Geliþtirmesi
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Bakanlýðýnýn düzenlediði Deprem Þurasýnýn açýlýþ toplantýsýnda
Bayýndýrlýk ve Ýskan Bakaný Sayýn Zeki Ergezen'in konuþmasýndaki;
“Binalarý yapan da mühendis denetleyen de, gene de binalar
yýkýlýyor.”,“Mühendis, Keçiören'deki binayý Çankaya'da oturduðu
yerden denetliyor.”,“Vatandaþ atmýþ yasayý bir tarafa...” gibi
ifadeler yapý denetiminin durumunu ve Þuranýn gereklerini çok
güzel özetliyor. Uygulanabilir olamýyorsa yasa yapmanýn yararý ne?
Yapýlý çevremizin güven veren bir denetimden çok uzak olduðu
endiþesi herkesin düþüncesi, ancak son üç yýlýn çözüm arama
çalýþmalarý ile geçen mirasý da göz önüne alýnýnca, artýk
önerilebilecek fazla bir þey kalmamýþ gibi görünüyor. Böylesi bir
durumda, etkili bir çözümü, sigorta iþleyiþi örneðinde olana benzer
þekilde, acaba herkes baþkalarýndan mý bekliyor?

Deprem Þurasýnýn önceden belirlenmiþ bulunan yedi çalýþma
komisyonundan dördüncüsü, “Mevcut Yapýlarýn Ýncelenmesi ve Yapý
Denetimi Komisyonu”nun;

. Güvenlik kriterlerinin belirlenmesi,

. Yýkýlacak veya güçlendirilecek alanlarda çalýþma ölçeði,

. Yýkýlacak veya güçlendirilecek yapý tipi ve özellikleri,

. Altyapý ve üstyapýlarda güçlendirme mühendisliði ve teknolojisi,

. Yapý denetim sistemi ve sigorta,

. Mevcut yapýlarýn periyodik denetimi ve performans ölçümü gibi
konularý üstlenerek çözüm üretmesi bekleniyor.

Komisyon kendi iç toplantýsýnda;

1. Mevcut yapýlarýn incelemesi ve depreme dayanýklýlýklarýnýn
deðerlendirilmesi

2. Mevcut yapý ve altyapýlarýn güçlendirilmesi ve

3. Yapý denetimi ve sigorta iþleyiþi baþlýklarý ile üç ayrý alt komisyon
içerisinde toplayarak çalýþmalarýna baþladý.

Komisyonlarýn çalýþmalarý sýrasýnda öne çýkan tartýþmalarýn aþaðýda
ifade edilen konular üzerine yoðunlaþtýðý söylenebilir:

Mevcut yapýlarýn incelenmesi yöntemleri: Bu konuyla ilgili olarak,
Ýstanbul'da iki üniversitenin, Bakýrköy ve Zeytinburnu Belediyeleri
ile birbirlerinden ayrý iki baðlantý kapsamýnda inceleme ve
deðerlendirme çalýþmalarý yaptýklarý bilgisi alýndý. Komisyon
içerisinde de temsil edilmekte olan ve konuya farklý yöntemlerle
yaklaþan bu iki tarafýn, birbirlerinin çalýþmalarý konusunda derin
eleþtirileri bulunduðu görülmektedir.

. Yetkin mühendislik kavramý veya mimar ve mühendislerin
yeterliliði: Bu konuda görüþ ve hatta yasa tasarýsý geliþtirmiþ
bulunan taraflar konu üzerindeki çalýþmalarýný komisyona sundular,
Bakanlýk temsilcileri düzeyinde belirli bir etki yaratmýþ olduklarý
görüldü.

Yapý denetim kuruluþlarýnýn yapýlandýrýlmasý: Bu kuruluþlarýn
sorumluluk ve yükümlülükleri ile ilgili bir netliðe ulaþýlamamýþ
olmasý, önceki yasa ve yasa tasarýsý örneklerinde de görüldüðü
üzere çeliþkiler içeriyor olmasý halen de tartýþma konusu.

Denetim ve þantiye elemanlarýnýn yükümlülükleri: Yapým sürecine
katýlan Denetçi, kontrol elemanlarý, yardýmcý kontrol elemanlarý,
yapý sahibi, müteahhit, þantiye þefi gibi taraflarýn görev

MEVCUT YAPILARIN ÝNCELENMESÝ VE YAPI DENETÝMÝ
KOMÝSYONUNUN ÇALIÞMALARI

. Mevcut yapý stoku envanteri,

DEPREM ÞURASI KAPSAMINDA

YAPI DENETÝMÝ VE SÝGORTA ÝÞLEYÝÞÝ KOMÝSYONU ÇALIÞMALARI

Aykut Ülkütekin

tanýmlarýnýn, yetkilerinin ve sorumluluklarýnýn açýk olmamasý,
birbirlerinin görev alanlarýna müdahil olma durumlarý, yetki ve
sorumluluklarýnýn çakýþmasý gibi konular, özellikle bireysel mesleki
sorumluluk gerektiren mimarlýk ve mühendislik uygulamalarý
konusundaki belirsizlikler nedeniyle tartýþma konusu.

Kamu inþaatlarýnýn Yapý Denetim Yasasýna iliþkin durumu: Konu
Kamu Ýhale Yasasýný ilgilendirmekle birlikte yapý denetimi
kapsamýnda da tartýþýlma durumunda.

Yapý denetim kuruluþlarý ve müteahhit odalarý kurulmasý gereði: Yapý
denetim kuruluþlarý birliði ve belirli müteahhitlik mesleði kuruluþlarý,
yapý denetimi konusundaki belirli sorunlarýn çözümünü meslek odasý
kurulmasý gereðine baðlama eðilimi taþýmaktalar.

Sigorta olgusunun daha etkin olarak sisteme dahil edilmesi: Etkin
bir sigorta iþleyiþinin, ticari risklerinden kurtulabilmek amacýyla,
güvenilir olmayan yapýlarý sistem dýþýna çýkarmak eðiliminde olacaðý
herkesin beklentisi. Bu düþüncenin ardýnda, bir baþkasýnýn geniþ bir
teknik altyapý oluþturarak kimsenin çözemediði sorunlarý
üzerimizden almasý gibi bir gizli arzu bulunmasý olasýlýðý da var.
Konunun yetkilileri sigorta siteminin afet durumunda oluþacak
yükün altýndan kalkmasýnýn mümkün olmadýðýný ifade ediyorlar.
Belki de bu nedenle sigorta sistemi konuya bu açýdan yaklaþmak
eðiliminde deðil.

Mevcut Yapýlarýn Güçlendirilmesi Komisyonu henüz herhangi bir
görüþ açýklamadý, ancak ortak komisyon toplantýsýnda, yapýlarýn
sýnýflandýrýlmasý, güçlendirme ilkeleri konusunda, teknik yoðunluktan
çok genele hitap edebilecek düzeyde ve yaygýn olarak karþýlaþýlan
güçlendirme sorunlarý üzerine yoðunlaþan bir çalýþma
hazýrlayacaklarý konusunda bir bildirimde bulundu.

Mimarlar Odasý bugüne kadar geliþtirmiþ olduðu görüþlerinin
ýþýðýnda ve faaliyetini sürdürmekte olan Deprem Þurasýnýn
çalýþmalarýný göz önünde tutarak, yapý denetimi ile ilgili konulardaki
politikalarýný aþaðýdaki baþlýklar kapsamýnda oluþturabilir.

Yapý denetimi iþleyiþi, AB ve ABD normlarý benzerinde, Tüketici
Haklarýný koruma kavramýnýn bir alt bölümü olarak algýlanmalýdýr.
Yapý denetimi, tek kaynaktan, tek bir kurum için deðil, bütün yapým
süreci katýlanlarý ve tapu kaydý, kullanýcý, satýn alan, emlakçý,
sigortacý ve benzeri diðer bütün taraflara bir hak olarak tanýnmalýdýr.
Bu çoklu denetim yapýsý, denetim sürecinde görev alacak herkesin
daha sorumlu ve dikkatli olmasýný saðlayacaktýr.

Yapý denetiminde kamusal denetim, genel toplumsal çýkarlar ve
yapým süreci sýrasýnda fiili gözetim ve denetim imkaný bulunmayan,
kullanýcý, sigorta kuruluþlarý, ve benzeri diðerleri gibi üçüncü
taraflarýn haklarýný korumak kapsamýnda ve muhakkak yer almalýdýr.
Yapý denetimi ile ilgili kayýtlar o yapý ile ilgili tapu kaydý, kullanýcý,
satýn alan, emlakçý, sigortacý ve benzeri bütün taraflara tamamiyle
açýk ve ulaþýlabilir olmalýdýr. Bu yaklaþým, yapý denetiminin bütün
kayýtlarýný ulaþýlabilir hale getireceði, dolayýsýyla denetimin de
denetlenmesini mümkün kýlacaðý için, uygulamaya disiplin getirme
gücüne sahip olacaktýr.

MÝMARLAR ODASININ KONUYLA ÝLGÝLÝ POLÝTÝKALARI
NASIL OLMALIDIR?

Çoklu denetim kavramý geliþtirilmelidir:

Kamusal denetim Ýlgili bütün taraflara açýk olmalýdýr:

Yapý denetimi sorumluluðu denetimi fiilen yapan meslek adamlarýnýn
üzerinde olmalýdýr:



Konuyla ilgili Yasa Tasarýsý Taslaðýnda, bir tüzel kiþilik olarak
tanýmlanmýþ bulunan yapý denetim kuruluþlarý için, hatalarý hem
görmek ve hem de düzeltmek yükümlülüðü öngörülmüþtür
Denetimle ilgili bütün yükümlülüðün yapý denetim kuruluþlarý
üzerinde býrakýlmasý, yapý üretiminde görev alan diðer bütün;
projeci, müteahhit, þantiye þefi ve diðer þantiye çalýþanlarý,
denetçiler, laboratuar sorumlularý gibi taraflarýn üzerindeki
sorumluluklarý ortadan kaldýrmaktadýr. Kamusal denetim, meslek
için eðitim, akreditasyon, kamusal / kurumsal iþ daðýtýmý, ücret
denetimi ve güvencesi veya meslek odasý kurulmasý konularýnýn,
denetimi fiilen yerine getiren mimar veya mühendis statüsündeki
denetçiler için öngörülmesi daha gerçekçidir.

Yapý denetimi alanýnda yapý inceleme ve yapým süreci denetleme
konusunda þartnameler ve standartlar oluþturulmalý, denetim
anlayýþý, denetim elemanlarýnýn kendi öznel bilgi ve becerilerine
býrakýlmamalýdýr. Denetim sistemi mümkün olduðunca,
sistemleþtirilmiþ var-yok cetvelleri halinde yapýlabilir olmalý ve
meslek içi eðitim ve akreditasyonlarýn temelini bu gibi þartname,
yönetmelik veya standartlarýn uygulanmasý eðitimi oluþturmalýdýr.
Bu þekilde yapýlan denetimin kayýt altýna alýnabilmesi ve tekrar
tekrar denetlenebilmesi mümkün hale gelebilir.

Bina yapým süreçleri ve yapý gereklilikleri, proje eki olarak kesin
hale getirilecek bir teknik þartname sistematiðine baðlý kýlýnmalýdýr.
Þartname hazýrlanmasý konusunda, yapým süreci taraflarý olan,
müteahhitler, malzeme üreticileri, inþaat teknolojisi üreticileri, yapý
denetim kuruluþlarý, sigorta kuruluþlarý ve tüketici birlikleri,
enstitüler veya eðitim kurumlarý aracýlýðýyla etkin hale getirilmelidir.

Yeni geliþen yapým teknolojileri ve malzemeler, projenin yapým
süresinde sürekli olarak geliþtirilmesini zorunlu kýlmaktadýr. Yeni
malzemeler veya yapým uygulamalarýnýn teknolojisi üreticilerinde
olduðu ayrýntý projelerin çoðu zaman malzeme ve teknoloji
üreticileri tarafýndan bizzat yapýlmasýný gerektirmektedir. Ayrýca
bina yapým süreci artýk bileþenlerin bir araya getirilmesi sürecine
dönüþmekte olduðu için inþaat toleranslarý da çok önemli hale
gelmektedir. Bütün bunular proje hizmetinin mesleki kontrollüðün
tamamlanmasý ile birlikte sona ermesini zorunlu kýlmaktadýr.

Mevcut yapýlarýn çok daha fazla sayýda olmasý nedeniyle, yapým
hatalarý yada afetler karþýsýnda oluþturduklarý riskin boyutu, yeni
yapýlar nedeniyle oluþan riskin çok üzerindedir. Bu nedenle, konu
ile ilgili yeni mevzuat kapsamýnda, tüketici haklarýnýn korunmasý ve
yapý denetimi öngörülmesi mevcut yapýlar için çok daha önemlidir.
Bu konudaki koruma ve denetim, güçlendirilme ile birlikte yapýlarýn
incelenip, deðerlendirilmesini de kapsamalýdýr. Bu konuda 1997
yýlýnda yürürlüðe girmiþ bulunan Deprem Yönetmeliðinden önceki
yönetmelikler uyarýnca tasarlanmýþ bulunan yapýlar, ortaya
çýkarabilecekleri olasý hukuki durumlar nedeniyle özellikle
incelenmelidir. Yapýlmýþ bulunan inceleme ve deðerlendirmeler de
denetlenmeli ve sigorta yada mümkün olmaz ise baþka türlü
garantiler altýna alýnmalýdýrlar.

Yapý denetim süreci þartname, yönetmelik ve standartlar sistemine
baðlanmalýdýr:

Yapým süreçleri tümüyle teknik þartname sistemine baðlanmalýdýr:

Mesleki kontrollük proje müellifliðinin uzantýsý haline getirilmelidir:

Mevcut yapý stoku üzerindeki afet riskinin boyutu daha önemlidir:

Sigorta iliþkisi tüketici haklarýný koruma kavramý üzerine
yapýlandýrýlmalýdýr:

Sigorta iliþkisi, kamu bütçesinin yükümlülüklerden kurtarýlmasý
üzerine deðil, tüketicinin korunmasý üzerine yapýlandýrýlmalýdýr.
Gerek güçlendirme ve gerekse yeniden yapým için yapýlarýn
performans deðerlerinin belirlenmesi, yapýlarýn bütün kullaným
ömürleri boyunca geçerli olabilecek bir sigorta sisteminin
oluþturulabilmesi için gerekli olan hukuksal zemini oluþturacaktýr.
Sigorta siteminin ayný zamanda bir üst denetim niteliði taþýdýðý göz
önünde tutularak, halen önerilmekte bulunan sigorta sistemi
saðlýklý bir yapýlaþmanýn garantisi olabilme gücüne sahip deðildir.
Sektör tarafýndan daha geliþmiþ bir yaklaþým önerilene kadar baþka
üst denetim yöntemleri geliþtirilmelidir.

Halen önerilmekte bulunan sigorta sistemi yapýlarýn sadece yapým
hatalarý nedeniyle yýkýlmasý veya aðýr hasar görmesi durumlarýný
kapsam altýna almaktadýr. Bu durumda daha basit ancak yaþam
koþullarýný önemli ölçüde etkileyebilecek yapým hatalarý, yapýnýn
yýkýlmasýna neden olmadýðý sürece güvence altýnda olmayacaktýr.
Bu eksiklik bina yapým kalitesine disiplin getirilmesi amacýnda
eksiklik oluþturmaktadýr. Yapým kusurlarýnýn giderilmesinin sigorta
konusu olamadýðý durumda, doðrudan yapý denetim kuruluþunun
taahhüdü altýnda olmalýdýr.

Yapý denetimi kavramlarý içerisinde Mimarlar Odasý ve diðer
TMMOB'ne baðlý odalara geniþ yükümlülükler getirilme eðilimleri
bulunmaktadýr. Odalara kuruluþlarý sýrasýnda kendi çalýþmalarýna ek
olarak bu gibi görevleri üstlenebilmek üzere gerekli kaynak alt
yapýsý öngörülmemiþtir. Görevlerin gereði þeklinde yerine
getirilebilmesi için, ilgili odalarla, genel kurullarla yönetilen
kuruluþlar olduðu göz önünde tutularak tercihen protokol
düzeyinde, ek mali kaynak saðlayacak düzenlemeler yapýlmalýdýr.

Yapý denetimin yürütülebilmesi için gerekli olduðu iddia edilen Yapý
denetim kuruluþlarý, müteahhitler odasý gibi meslek odalarýnýn
kurulabilmesin temel koþullarýnýn; meslek üyelerinin kurulacak
odanýn mesleðin çýkarlarýný deðil, toplumun çýkarlarýný koruma
amacý taþýyan bir kuruluþ olmasý gerektiði konusunda bilinçli
olmalarý, o meslekle ilgili toplumun bilgilendirilmesi ve mesleðin
topluma tanýtýlmasý gereðinin bulunmasý, söz konusu mesleðin
diðer mesleklerden farklýlýk gösteren, belirli durumlarda özgün bir
eðitim gerektiren niteliklerinin bulunmasý gibi ilkelere
dayandýrýlmasý gereklidir.

Bu yaklaþýmlar kendi içerisinde bir bütün oluþturmakta olduðu için
tümü, daha iyi performans gösterebilecek ve yapým süreci taraflarý
arasýnda daha iyi tanýmlanmýþ yükümlülük ve sorumluluk iliþkileri
yapýlandýrabilecek bir öneri yapý denetim yasasý taslaðý içerisinde
bütünleþtirilebilir. Diðer taraftan, 1999 yýlý depremleri sonrasýnda
etki altýnda kalan bölgelerde faaliyet göstermekte olan bir çok
meslektaþýmýz sorumluluk altýnda kalmýþ ve bir yargýlanma
durumuna girmiþtir. Bu yargýlama süreçlerinin deðerlendirilmesi,
mesleðin uygulanmasý ile ilgili olarak toplumun beklentilerinin neler
olduðu konusuna ýþýk tutabilecektir... Bu güne kadar Mimarlar
Odasý tarafýndan hiç eðilinmemiþ bulunan bu alanda yapýlacak bir
araþtýrmanýn, afetler konusu ile ilgili yaklaþýmlarýmýza katký
yapabilecek potansiyeline sahip olduðu açýktýr.

Deprem Þurasý çalýþmalarýný 5.07.2004 tarihine kadar sürdürmeye
devam edecektir.

Yapým Kusurlarý sigorta güvencesi altýna alýnmalýdýr:

Mimarlar Odasýna yapý denetimi ile ilgili getirilen yükümler için ek
kaynak yaratýlmalýdýr:

Yapý denetimi kapsamýnda baþka meslek odalarýnýn kurulmasý:
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KENTSEL DÖNÜÞÜM YASA TASARISI'NA ÝLÝÞKÝN
KISA BÝR DEÐERLENDÝRME
Dr. Ahmet UZEL, Y. Mimar

Son günlerde Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin gündemine
gelen ve meslek çevremizi doðrudan ya da dolaylý olarak
ilgilendiren yasa tasarýlarý içinde, “KENTSEL DÖNÜÞÜM
YASA TASARISI“ üzerinde önemle durulmaya deðer
tasarýlardan biridir.

Bu kýsa deðerlendirmede Tasarý; önce genel olarak ele
alýnacak, ardýndan “Kentsel Koruma- Geliþtirme”
baðlamýnda yeterliliði üzerinde durulacaktýr.

A. KENTSEL DÖNÜÞÜM YASA TASARISI'NIN GENEL
ÖZELLÝKLERÝ

Yarým yüzyýlý aþan bir süredir yaþanan ve giderek
yavaþladýðý gözlemlenen “Kentleþme”; kural tanýmaz, hýzlý
ve vahþi süreçleri ile ülkemizin sosyo-ekonomik, sosyo-
politik gündeminde sürekli olarak yer almýþtýr. Bu sürecin
olumsuz etkilerini gidermek üzere ard arda çýkartýlan
yirmiye yakýn ve kamu oyunda kýsaca “Ýmar Affý” olarak
adlandýrýlan yasalar, hiç etkili olamamýþlardýr. Konu;
sosyal, siyasal, ekonomik ve teknik yönleriyle çeþitli
ortamlarda tartýþýlmýþ, çözüm yollarý araþtýrýlmýþ, bulunan
ve uygulamaya konulan yöntemlerle deðerlendirilmiþ,
eleþtirilmiþtir.

Bu olgu, daha bir süre ilgi odaðý olacaða benzemektedir.

Ýþte bu noktada “Kentsel Dönüþüm Yasa Tasarýsý”nýn
gündeme gelmesi, geçmiþte yaþananlardan örnek
alýnarak ileri bir adým atýlacaðýný düþündürmesi açýsýndan
sevindirici olmuþtur. Çünkü tasarýnýn adýnda yer alan
kavram, hem bir yasa tasarýsýnda hem de kamu
kesiminde ilk kez dile getirilmektedir.

Tasarý ilk bakýþta, kentsel mekanlara, kentleþmenin
yarattýðý olumsuzluklara yaklaþýmýn; geçmiþe oranla kalýcý,
bilimsel, geleceði doðru tanýmlayacak ve planlama
kavramýnýn, þehircilik ilkelerinin, kamu yararýnýn egemen
olacaðý bir yaklaþým olacaðýný düþündürmektedir. Böyle
bir tasarý, tasarý olmaktan çýkýp yasalaþýrsa; planýyla,
programýyla, bütçesiyle, yapýmcýsý ve yaptýrýmýyla gerçek
anlamda planlama + projelendirme + programlama +
uygulama ve denetleme süreçlerinden oluþan, birbirine
baðlý bir eylemler dizisi, yaþamda yerini alacaktýr.
Böylelikle toplumun önemli bir kesiminin baþýný sokacak
bir barýnak yapma güdüsünün oluþturduðu; ya da, çeþitli
nedenlerle harap olmuþ, harap olmaya yüz tutmuþ
kentsel mekanlar, kent parçalarý içinde yaþayanlarýn
baþýna yýkýlacaðý korkusu olmadan saðlýklý mekanlara
dönüþtürülecek, aftan öte bir süreç baþlatýlmýþ olacak,
sonuçta yenilenmiþ, dönüþmüþ kentsel ortamlar yaþama
geçirilecektir.

Bu sonuç beklenen, özlenen bir sonuçtur.

Tasarý'nýn adýnda yer alan kavramýn çaðrýþtýrdýðý bu
tabloyu daha yakýndan incelemek adýna “Genel Gerekçe”
deðerlendirildiðinde:

· Saðlýklý ve güvenli yaþam çevrelerinin oluþturulmasý,

· Kamu kurum ve kuruluþlarýna ait arsa ve araziler ile
baþkasýnýn veya kendi arsasý üzerine yapýlan tüm yapýlarý
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olacaðýný düþündürmektedir. Böyle bir tasarý,

tasarý olmaktan çýkýp yasalaþýrsa; planýyla,

programýyla, bütçesiyle, yapýmcýsý ve

yaptýrýmýyla gerçek anlamda planlama +

projelendirme + programlama + uygulama

ve denetleme süreçlerinden oluþan, birbirine

baðlý bir eylemler dizisi, yaþamda yerini

alacaktýr. Böylelikle toplumun önemli bir

kesiminin baþýný sokacak bir barýnak yapma

güdüsünün oluþturduðu; ya da, çeþitli

nedenlerle harap olmuþ, harap olmaya yüz

tutmuþ kentsel mekanlar, kent parçalarý

içinde yaþayanlarýn baþýna yýkýlacaðý korkusu

olmadan saðlýklý mekanlara dönüþtürülecek,

aftan öte bir süreç baþlatýlmýþ olacak,

sonuçta yenilenmiþ, dönüþmüþ kentsel

ortamlar yaþama geçirilecektir.



kapsamasý,

· Yapýlaþma yasaðý getirilen alanlar ile bilimsel ve
teknik kurallara uymayan yapýlarýn tasfiyesinin “genel
esas” kabul edilmesi,

· Kentlerin yeterli ve saðlýklý alt yapýya ve donatýya
sahip olmasý için gereken hükümlerin getirilmiþ olmasý,

· Bu kapsamda Anayasa ve mülkiyet haklarýnýn göz
önünde bulundurulmasý,

· Ýmar affý kavramýnýn yer etmemesi için arsa üzerinden
hak verilmesi yoluna gidilmeyip konut verilmesi öngörüsü,

· Cezai önlemlerin artýrýlmasý,

· Gecekondu yapanlarýn hak sahipliðinin bir tek konutla
sýnýrlandýrýlmasý,

· Mevzuata uygun yapýlarýn haklarýnýn korunmasý,

· Afet risklerinin deðerlendirilmesi,

· Kentsel dönüþüm yapacak olan idarelerin sorunlarý
ve bu sorunlarýn giderilmesi konularýnýn ele alýndýðý
görülmektedir.

Ancak; kentleþme, çevre, planlama, imar, uygulama vb.
konularý kendilerine uðraþ alaný olarak seçmiþ olan tüm
kiþi ve kurumlar hemen göreceklerdir ki, Yasa Tasarýsý'nda
yer alan yaklaþým, farklý yasal düzenlemeler içinde yer
almýþ bulunan konularý içermektedir. Burada yapýlacak
kýsa deðerlendirmede, tasarýnýn genel gerekçesinden
yukarýya alýnan baþlýklarýn, yürürlükte bulunan hangi
yasalar kapsamýnda doðrudan ya da dolaylý olarak yer
aldýðýna deðinilmeyecektir.

Farklý yasal düzenlemeler içinde parçalý bir biçimde, adý
anýlmadan, var olsa bile “KENTSEL DÖNÜÞÜM”
kavramýnýn imar mevzuatý içine bütüncül olarak sokulma
niyeti, çaðdaþ ve ileri bir adým sayýlmalýdýr. Çok hýzlý
kentleþen ülkemiz kentlerinin yaþadýðý düzensizliðe
düzenli bir ivme kazandýrmasý olasý, böyle bir yasal
düzenlemenin olumlu sonuçlar vermesi beklenir.

Oysa, tasarýnýn maddelerine geçildiðinde duraksamalar
yaratacak kimi yaklaþýmlar görülmektedir.

Bu yaklaþýmlarý özetlemek gerekirse:

· Amaç maddesinde yer alan “toplumsal katýlým”
kavramýnýn, ilerleyen maddeler okunduðunda, “sosyal
içerikli katýlým” anlamýnda deðil “parasal katýlým”
anlamýnda olduðu anlaþýlmaktadýr. Bu yaklaþýmýn, olumlu
sonuç veremeyeceði aþaðýda açýklanacaktýr. Öte yandan
“yeni yerleþim ve geliþim alanlarý açma, ucuz yapý ve arsa
üretmek” için var olan yasalarý iþletmek yerine çarpýcý bir
baþlýkla, “Kentsel Dönüþüm” baþlýðý ile konuyu gündeme
getirmek duraksamalara neden olmaktadýr.

· Ayný biçimde “Kapsam” maddesinde yeni bir kavram
olarak yer almýþ bulunan “KENTSEL DÖNÜÞÜM PLANI”
kavramýnýn, imar planlarýndan sonra yapýla gelen 5 yýllýk
imar programlarý ve 18. madde uygulamasý ile
bütünleþtirilmiþ bir eylem planý olduðu görülmektedir. Bu
belirlemede bir yanýlgý yoksa, farklý yasalarda bulunan

kimi hükümlerin bir baþka yasada birleþtirilerek sunulmasý
da duraksamalara neden olacak bir yaklaþým gibi
görünmektedir. Hele hele iyileþtirme, tasfiye ve

yenilenme için bu yolla kentlerin mevcut ve gelecekteki
yapý ve arsa ihtiyacýnýn karþýlanacaðý” savý, imar
planlarýnýn varlýðýný sorgulatacak bir yaklaþýmdýr.

· Bu Kanun kapsamýna giren yapýlar için, yapý
sahiplerinin baþvurusunu istemek; gerçekçi bir yaklaþým
olarak görülmemektedir. Özellikle gecekonducularýn,
yaþam ortamlarýnýn, devlet eliyle ve kiþisel katkýlarýnýn
desteði ile daha iyi ortamlara dönüþtürme düþüncesine,
kendi istemleriyle kapýlacaðýný varsaymak hayalci bir
yaklaþýmdýr. Birden fazla gecekondusu olan bir kimsenin,
bu varlýðýndan, “dilekçe” ile baþvurup, “dönüþüm” adýna
vazgeçmesi olasý deðildir.

· “Sýnýr Tesbit Kurullarý”nýn belirlenmesi ve çalýþma
düzeni içinde sýnýrýn saptanmasý da önemli konulardan
biri olarak görülmektedir. Anlaþýlan o ki, baþvurularýn
yoðunlaþtýðý bölgeler belirlenecek ve sýnýrlanacaktýr.
Ancak bölge içinde kalan ve baþvuruda bulunmamýþ
olanlara iliþkin uygulamanýn nasýl olacaðý açýk deðildir.

· % 10 oranýndaki Kamu Ortaklýk Payý'nýn yeni bir
kavram olduðu görülmektedir. Tasarýda belirlenen
yöntemle elde edilecek arsa ve arazilerin yetersiz
kalmasý halinde, tüm arsalardan kamusal kullaným
alanlarýna hisse verilmesi yönündeki hükmün de, bu
parseller üzerinde yapýlacak yapýlarýn ruhsata
baðlanmasýnda, týkanýklýklar yaratacaðý düþünülmektedir.

Maddelerin tek tek deðerlendirilmesi ile de benzer
duraksamalar, çeliþkiler saptanmasý olasýdýr. Bu yazýda,
böyle bir yol denenmemiþ, Tasarý'nýn olgunlaþtýrýlmasý ve
yaþama geçirilmesi için, çeþitli açýlardan irdelenmesi
gerektiði vurgulanmakla yetinilmiþtir.

B. KENTSEL DÖNÜÞÜM YASA TASARISI'NIN
“KENTSEL KORUMA - GELÝÞTÝRME”' BAÐLAMINDA
KISA BÝR DEÐERLENDÝRMESÝ

Tasarý'da açýklýða kavuþmamýþ en önemli konulardan
birisi de Kentsel Sit'lerin bu yasa tasarýsýnda nasýl ele
alýnacaðý, bu dokularýn korunup korunamayacaðý
konusudur.

Yasa Tasarýsý'nýn “Kapsam” baþlýklý 2. maddesinde
“.....

için yapýlacak iþ ve iþlemleri
kapsar”. hükmü yer almaktadýr.

“ Genel Esaslar” baþlýklý 3. Madde' de “......2863-3386
sayýlý Kültür ve Tabiat Varlýklarýný Koruma Kanunu... gibi
Özel Kanunlarda ve Uluslararasý Sözleþmelerde yer alan
ilke ve esaslar nedeniyle yapý yasaðý ve kýsýtlamasý
getirilmesi zorunlu alanlardaki mevcut yapýlara bu
kanunun sadece hükümleri uygulanýr”
ifadesi bulunmaktadýr.

Yukarýya alýnmýþ bulunan paragrafý izleyen paragrafta da
“Kentsel dönüþüm planý kapsamýnda kalan alanlarda,
ilgili idare dýþýnda farklý kurum ve kuruluþlara, mevcut
kanunlarý ile verilen

Ancak;
bu kanunda tanýmlanan ilgili idareler planlama ve
uygulama iþlemlerinde, ilgili kurum görüþlerini ve
önerilerini alýrlar” hükmü ile planlama ve uygulama iþ ve
iþlemleri kentsel dönüþüm alaný olarak belirlenmiþ
alanlarda tek elde toplanmaktadýr.

kentin mevcut ve gelecekteki yapý ve arsa
ihtiyacýnýn karþýlanmasý

tasfiye ile ilgili

planlama ve uygulama yetkileri, bu
Kanunda tanýmlanan idare ve kurumlara geçer.

Tanýmlar baþlýklý 5. Madde'de de taþýnmaz kültür varlýklarý
ile ilgili olup olmadýðý açýkça belirlenmemiþ olan ve
sadece yapý ölçeðinde bir yaklaþým sergilenmekte
“ ”; “Jeolojik, jeofizik durumu, deprem,
taþkýn, heyelan vb. afet tehlike ve riskleri taþýyan, doðal,
kültürel, tarihi, ....... .......... (ilgili)
mevzuatlar kapsamýnda kalmasý nedeniyle bulunduðu
yerde

ile kentsel dönüþüm planý kararlarý gereði
........ bulunduðu

” biçiminde tanýmlanmaktadýr.

Bu alýntýlar yan yana konduðunda :

· Kentsel Sit'lerin de çeþitli nedenlerle yapý yasaðý
getirilmiþ,harap olmuþ, terkedilmiþ kesimleri tasfiye
edilecek,

· Bu alanlar içinde bulunup da yerinde korunamayan,
boþaltýlmasý gereken yapýlar boþaltýlacak,

· Ýlgili idarelerin görüþleri (?) alýnmak koþulu ile,

· Bu alanlar Kentsel Dönüþüm Planlarý ile ele alýnacak,

· Boþaltýlmýþ alanlarda kentsel arsa ve arazi üretilecek,

· Saðlýklý kentsel ortamlar yaratýlacak,

· Koruma Amaçlý Ýmar Planý yapma, yaptýrma yetkisi
“ilgili idare”ye geçecek,

· Sit alanlarý, bir baþka planlama ve uygulama süreci ile
“Kentsel Dönüþüm” e konu edilecek,

Sonucuna varýlabilir ve hemen, bir “dönüþüm” ile deðil,
bir “yok olma” (yok etme de denilebilir) ile karþý karþýya
olduðumuz görülür.

“Kentsel Dönüþüm Yasa Tasarýsý”, kentsel sit alanlarýnýn
kaderini bu yaklaþým ile belirliyorsa, yukarýda yapýlan
genel deðerlendirmede saptanan duraksama konularýnýn
yanýnda Kentsel sitlerin korunmasý ve geliþtirilmesi
konusu da yer alacak demektir.

“Kentsel Dönüþüm”ün bir baþka yasa içinde yer almasý
konusunda deðiþmez bir kaný ve direnç varsa, kentsel
sitlere iliþkin tavrýn tasarýda açýkça ve ayrýntýlarý ile,
duraksamalara neden olmayacak biçimde, yer almasý
gerekir.

C. SONUÇ

Kentsel Dönüþüm gibi önemli bir konunun
yasalaþtýrýlmadan önce, tasarý halindeyken, tartýþýlabilir
olmasý, tartýþmaya olanak saðlanmasý da ayrý ve önemli
bir baþka yaklaþýmdýr. Bu önemli özelliklere, tasarýnýn
geliþtirilmesi için ortaya atýlan görüþ ve düþüncelerden
yararlanma basiret ve sabrýnýn gösterilmesi ayrý bir deðer
katacaktýr. Bilim çevrelerinin, meslek odalarýnýn, sýnýrlý
zamanlarda konu baðlamýnda yapabildikleri çalýþmalar;
kuramsal birikimin yaþama geçirilmesine olanak
saðlayacak olan çalýþmalardýr. Yasa koyucunun, yasa
koyucu adýna hazýrlýk çalýþmalarýný yürüten teknokratlarýn,
bu konuda çok duyarlý, yansýz olarak birikimlerini ortaya
koymalarý, yukarýda anýlan çalýþmalardan ön yargýsýz bir

yaklaþýmla yararlanma çabasý göstermeleri; toplum adýna,
meslek adýna, tasarý üretim çalýþmalarýný
siyasallaþtýrmadan, ancak güncel siyasetin gücünden

,

TASFÝYE ALANI

deðerlere sahip

korunamayan, zorunlu olarak boþaltýlmasý gereken
alanlar yerinde
korunamayan yapýlarýn yapýlaþma yasaðý
getirilen alanlardýr

yararlanarak eylem baþlatmalarý gerekmektedir.

Geçtiðimiz yaklaþýk yarým yüz yýlda kentleþme ile
meydana gelen kentsel mekanlarýn ve bu mekanlarý
süsleyen (!?) yapýlarýn, yapý topluluklarýnýn
dönüþtürülmesi, çaðdaþlaþtýrýlmasý, baþýnda
bulunduðumuz yüzyýlda ülkemizin en önemli
problemlerinden birisi olacaktýr. Bir yandan mevcudun
dönüþtürülmesi çabalarý sürerken diðer yandan yeni
oluþumlarýn nitelik ve nicelik açýlarýndan gelecekte yeni
dönüþümler gerektirmemesi de üzerinde durulmaya deðer
ve henüz çözülmemiþ bir problemdir.

Bu sorunu aþmak için ülkemizde ve dünyada yaþanmýþ
deneylerden yararlanmak, araþtýrmalarý deðerlendirmek,
aþýlmasý gerekli ve zahmetli yolu kýsaltacaktýr. Kýsa yol en
ekonomik yoldur. Örneðin yakýn geçmiþte Toplu Konut
Ýdaresi'nce yayýmlanan Konut Araþtýrmalarý Dizisi'nde
konuya iliþkin önemli görüþler ve öneriler ortaya atýlmýþtýr.
Bu dizi; “Konut çevrelerinde çaðdaþ anlamda standartlara
uygun biçimde planlanmýþ kentsel alanlarda, teknik ve
sosyal alt yapýsý tamamlanmýþ, nitelikli konut çevrelerinin
oluþturulmasý için tasarým, uygulama ve iþletme
standartlarý oluþturulmasý doðrultusunda” ki
araþtýrmalarý içermektedir. Toplu konut uygulamalarý ile
tarihi çevrelerde kentsel sit alanlarýnda var olan konut
stokunun çaðdaþ standartlara kavuþturulmasý, çevre
kalitesinin geliþtirilmesi için , üzerinde önemle durulmasý
gerekli olan bu dizi, Kentsel Dönüþüm baðlamýnda
dikkatle okunmalý, deðerlendirilmeli ve özümsenmelidir.

Yukarýda sunulan, konuya iliþkin bilgi-belge kümesinden
sadece birisidir. Oysa kent kurultaylarýnda, konut
kurultaylarýnda, Dünya Þehircilik Günü Kolokyumlarýnda,
vb. birçok etkinlikler sonunda yapýlan yayýnlarda çok
önemli birikim vardýr. Bu birikimin deðerlendirilmesi ile,
tasarý çok geliþecek, sorunlara yaklaþmada önemli bir güç
kazanacaktýr.

Kentsel Dönüþüm Yasa Tasarýsý, yukarýda verilen ve daha
bir çok benzeri bulunan bilgi ve belgelerden, ortaya atýlan
görüþler deðerlendirildiðinde ayrý bir yasa olarak yaþama
geçirilme düþüncesi hala ayakta kalacaksa hýzla
geliþtirilmesi olasýdýr.

Þöyle bir durup, derin nefes alarak birikimimize bakmak,
çok önemli bir kavramý, bu kavrama dayandýrýlacak bir
yaklaþýmý daha iyiye götürmek için gerekli ve yeterlidir.

Amerika'yý yeniden keþfetmeye gerek yok diye
düþünüyorum.

...............................

Öyleyse birlikte yeniden, hýzlýca düþünelim, üretelim.

Ne dersiniz?

1

2

3

1

2

3

TKÝ, Konut Araþtýrmalarý Dizisi , Ankara, 1996)

Dizinin Yiðit Gülöksüz imzalý ön sözünden.

a) Tarihi Konut Stokunun Saðlýklaþtýrýlmasý Ýçin Bir Finans ve
Örgütlenme Modeli. (TKÝ Konut Araþtýrmalarý Dizisi No:7, 1996.)

b)Tarihi Çevrede Konut Yapý Ýliþkileri: Ulucanlar Örneð (TKÝ Konut
Araþtýrmalarý Dizisi No:12, 1996)
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Kentleþme ve Ýmar Düzen(sizlið)imize Ýliþkin Yasa Taslaklarý

ve Kentsel Dönüþüm Meselesi

Asuman Yeþilýrmak

Kentlerimizin bugünkü olumsuz koþullarý, 1950'lerden bu
yana izlenen, kalkýnmada sermaye birikimi saðlamak için,
ucuz iþgücü amaçlý göçü teþvik eden, biriken artý deðerden
artan nüfus için planlý kentleþmeye ve alt yapýya pay
ayýrmayan, ucuz konut edindirmenin bir yolu olarak
gecekondulaþma ve giderek kaçak yapýlaþmayý teþvik
eden, arsa rantlarýnýn, sermaye birikiminin el deðiþtirme
aracý olarak deðerlendirildiði kentleþme ve konut
politikalarýnýn sonucudur. Bu baðlamda öncelikle yapýlmasý
gereken saðlýklý, güvenli, kaliteli kentsel dönüþümü
saðlamak amaçlý konut ve arsa politikalarýnýn
geliþtirilmesidir.

Büyük ve orta büyüklükteki kentlerimizde yerleþme
alanlarý oluþum süreci ve nitelikleri bakýmýndan, kendi
içinde farklýlýklar taþýsa bile iki temel grupta tanýmlanabilir.
Birincisi yasal yollardan, imar mevzuatýna uygun oluþmuþ
alanlar ve ikincisi yasa dýþý yollardan, kendiliðinden
oluþmuþ ve büyük bir kýsmý ýslah ve hatta nazým imar
planlarý ile yasallaþtýrýlmýþ alanlar. Yasal yollardan, imar
mevzuatý çerçevesinde yapýlaþmýþ alanlar ve tarihi kent
dokusu parsel ölçeðinde yenileme ve güçlendirme
niteliðinde müdahaleler ile iyileþtirilebilir. Ancak, genellikle
imar mevzuatýna aykýrý olarak, mimarlýk mühendislik
hizmeti de almadan yapýlaþan, ayný zamanda yüksek
deprem riski taþýyan, saðlýksýz, güvensiz ve kimliksiz
yerleþmeler radikal müdahaleler gerektiren alanlardýr Bu
alanlarda deprem riskinin azaltýlmasýnýn yaný sýra kentsel
yaþam kalitesini yükseltilmesi yönünde yapýlacak
müdahaleler kapsamlý kentsel dönüþüm eylemlerini
gerektirmektedir.

Ülkemizde yanlýþ kentleþme politikalarýndan kaynaklanan
sorunlar ve bu sorunlarýn aþýlmasýnda baþta Anayasa
olmak üzere yürürlükte olan imar mevzuatýnýn bir çok
yetersizliði, tutarsýzlýðý, karmaþayý barýndýrmakta olduðu
ve bu sorunlarýn akýlcý, sürekliliði olan bir biçimde
çözümlenebilmesi amacý ile imar mevzuatýnda köklü ve
kapsamlý deðiþikliklere gidilmesinin artýk bir zorunluluk
olduðu ilgili her kesimce yýllardýr ifade edilmekteydi.

Ne yazýk ki bu konunun gündemimize girmesi için büyük
bir yýkýma ve can kaybýna neden olan depremlerin
yaþanmasý gerekti. Yürürlükteki imar yasasýnda gerek 17
Aðustos depremiyle ortaya çýkan durum, gerek
konjonktürel nedenler, gerekse uygulama sürecinde ortaya
çýkan eksiklik ve tutarsýzlýklarýn giderilmesi amacýyla, bir
revizyon çabasý ortaya çýktý. Ancak ne yazýk ki 17 Aðustos
depreminden bu yana geçen beþ yýlýn sonunda,
ülkemizdeki yanlýþ kentleþme politikalarý sonucu oluþmuþ
saðlýksýz, güvensiz kentlerimizi iyileþtirme ve dönüþtürme
yönünde, kendilerinden görüþ istenen konu ile ilgili
çevrelerin (üniversiteler, meslek odalarý, meslek insanlarý,
belediyeler, vd) görüþlerini ve taleplerini karþýlayacak,
“kentleþme ve imar mevzuatý reformu” denebilecek hukuki
düzenlemelere henüz ulaþýlamamýþtýr.

3194 sayýlý Ýmar yasasýný revize eden ilk taslak, aslýnda 17
Aðustos depreminden hemen önce ODTÜ Deprem
Mühendisliði Araþtýrma Merkezi tarafýndan Bayýndýrlýk ve

.

Ýskan Bakanlýðý ve TOKÝ için hazýrlanan ve Aðustos 1999
da tamamlanan “3194 sayýlý Ýmar Kanunu ve
Yönetmeliklerinin Yeni bir Kontrol Sistemi ve Afetlere
Karþý Dayanýklýlýðý Saðlayacak Önlemleri Ýçermek Üzere
Revizyon Araþtýrmasý” kapsamýnda geliþtirilen “Mekansal
Planlama ve Ýmar Yasa Tasarýsý” oldu. Bu taslak farklý
ölçeklerdeki planlar arasýnda birbirini yönlendiren ve
denetleyen “kademeli birliktelik” ilkesini benimsiyor, bu
çerçevede ülke-bölge ve alt bölge “Mekansal Strateji
Planlarý” tanýmýný getiriyor, “Planlama Bölgeleri”
kavramýna yer veriliyor, plan denetimi, yapý denetimi ve
katýlým konusunda yeni kurumsal yapýlanmalar (kurul ve
komisyonlar) öneriyor, yaptýrým ve cezalar konusunda da
yeni yaklaþýmlar getiriyor ve yasa taslaðýna yeni bir bölüm
ekleyerek kentsel dönüþümü saðlayacak “proje uygulama
alanlarý”, “kentsel yenileme alanlarý”, “afet riskli alanlar”
ve “imar hakký aktarýmý”, yerel yönetimlere “örgütlenme
ve taþýnmaz ortaklýklarýna katýlma yetkisi”, “taþýnmaz
tasarruflarýný kýsýtlama yetkisi”, ve “kamu yatýrým
maliyetlerine katký alma yetkisi” gibi bir dizi uygulama
araçlarý öneriyordu.

Bu taslaktan iki yýl sonra Bayýndýrlýk ve Ýskan Bakanlýðý
tarafýndan hazýrlanan ve 2001 yýlýnda ilgili kurumlara
(diðer ilgili bakanlýklar, belediyeler, meslek odalarý,
üniversiteler) görüþ almak üzere gönderilen “Ýmar ve
Þehirleþme Kanunu Tasarýsý” taslaðýnda, ODTÜ
taslaðýndan bir miktar yararlanýldýðý ancak çok kýsýtlý bir
revizyonla yetinildiði görülmekteydi. Örneðin; üst düzey
“Mekansal Strateji Planlarý” tanýmlarý benimseniyor, ancak
tanýmlara “olmayabilir” de anlamýna gelen “varsa”
kelimesi eklenerek bu güne kadar olduðu gibi imar
planlarýnýn hiçbir üst ölçekli mekansal strateji planýna
uymasý gerekmeden hazýrlanabilmesinin yolunu açýk tutan
ve gerekçe metninde belirtilen “planlar arasýnda olmasý
zorunlu, kademeli birliktelik” ilkesiyle de çeliþen anlayýþ
sürdürülüyordu. Mevcut yasada hiçbir katýlým ve denetim
mekanizmasý yer almazken bu taslakta küçük ve çekingen
bir adým atýlarak içinde ilgili kamu kurum ve kuruluþlarýn,
belediyelerin uzman temsilcileri yanýnda ilgili Odalarýndan
temsilcilerin de bulunduðu Harita ve Plan Denetim
Komisyonlarý tanýmlanýyor. Yaptýrýmlar ve cezalarla ilgili
bölümlerde geliþmeler görülüyordu. Ama hiçbir kentleþme
problemimiz yokmuþ gibi afet zararlarýný azaltma, saðlýklý
ve güvenli kentleþmeye dönüþüm konusunda 3194 sayýlý
yasada var olan ve aslýnda uygulama sorunlarý bulunan
mevcut uygulama araçlarý geliþtirilmediði gibi hiçbir yeni
ekleme de getirmiyordu.

Ýmar yasasýný revize eden üçüncü yasa taslaðý Ýstanbul
Deprem Master Planý kapsamýnda YTÜ tarafýndan
hazýrlandý. Bakanlýkça hazýrlanan “Ýmar ve Þehirleþme
Kanunu Tasarýsý”ný altlýk olarak kullanan ve o taslaðýn
sistematiði üzerine kurulan taslakta da “kademeli
birliktelik” ilkesi kapsamýnda ülke, bölge, alt bölge,
metropoliten bölge “Mekansal Strateji Planlarý” ve Ýmar
Planlarýna ek olarak “Afet Etkilerini Azaltma Strateji Planý”
ve “Eylem Planý” kavramlarý getiriliyor. Bu taslakta da plan
denetimi, yapý denetimi, planlamaya ve uygulamalara
katýlým konusunda bir çok kurul ve konsey

yapýlanmalarýna, yaptýrým ve cezalara yer veriliyor.
Kentsel dönüþüm amaçlý olarak da “Afet Risklerinin
Azaltýlmasýna” iliþkin “Mevcut Yapýlaþmýþ Alanlarda Plan
Kararý ile Yoðunluk Azaltýlmasý”, “ yüksek riskli afet
bölgelerinde bir topluluðun, ya da yüksek riskli yapýlarýn
kaldýrýlarak baþka yerlere taþýnmasý”, “Ýyelik Hakký Takasý”
ve “Deðer Takdir Sertifikalarý” gibi uygulama araçlarýnýn
yanýnda vatandaþ-kamu iþbirliðini saðlayacak bir ortaklýk
modeli sunuluyor.

Bayýndýrlýk ve Ýskan Bakanlýðý tarafýndan hazýrlanan ve ilgili
kurumlara görüþ almak üzere gönderilen ikinci “Ýmar ve
Þehirleþme Kanunu Tasarýsý” bu yýlýn baþýnda tekrar
gündeme geldi. Ýlki ile büyük oranda ayný olan tasarýda,
yapý, yapý denetimi ve yaptýrýmlar konusunda bazý olumlu
geliþmelere karþýn, alt ölçekli planlarýn bir üst ölçekli
Mekansal Strateji Planýna “varsa” uymasý anlayýþýnda ýsrar
ediliyor, planlama disiplininden baðýmsýz, toplumsal
çýkarlara aykýrý yer seçim kararlarýna yol açabilecek üst
düzey bir “Yer Seçim Komisyonuna” yer veriyor, katýlým
konusunda ilkinden daha geri bir yaklaþým sergiliyordu.
Kentsel dönüþüm, afet zararlarýný azaltma ve uygulama
araçlarý konusunda ise ilkinde olduðu gibi hiçbir yeni öneri
getirmiyordu.

Bu tasarýnýn “kentsel dönüþüm” kapsamýnda hiçbir yeni
öneri getirmediði eleþtirileri yapýlýrken, ilgili çevrelerin
gündemine Bayýndýrlýk ve Ýskan Bakanlýðý tarafýndan
hazýrlanan, “Kentsel Dönüþüm Kanun Taslaðý” adý altýnda
bir yasa tasarýsý daha girdi. Ancak, bu taslaðýn “amaç”
maddesindeki “tüm yerleþim alanlarýnýn.....saðlýklý ve
güvenli yaþam çevrelerinin oluþturulmasý, afete duyarlý
kentsel standartlara uygun olarak kullanýlmasýna yönelik
iyileþtirme tasfiye ve yenilenmesini saðlamak amacýyla
ilgili idare eliyle,... toplumsal katýlýma dayalý, düzenleme
ilke ve esaslarý ile bunlara iliþkin uygulama yöntemlerini
belirlemek amacýyla düzenlenmiþtir” iddiasýna karþýn;
içeriðine baktýðýmýzda bu ifadelerin aksine sürdürülebilir
bir geliþmeyi hiçbir þekilde mümkün kýlmayan, toplumsal
katýlým mekanizmalarýna hiçbir þekilde yer vermeyen,
“kentsel dönüþüm” kavramýnýn içini boþaltan, planlama
sistematiðinin ve bütünlüðünün dýþýnda, af yasasý mantýðý
ile hazýrlanmýþ bir tasarý olduðunu görüyoruz.

Yasa taslaðýna göre; en geç 9 ay içerisinde baþvuruya
konu alanlarda tasfiye, iyileþtirme, yenileme ve
dönüþtürmeye yönelik tespit ve tasnif iþlemleri
tamamlanýyor, Sýnýr Tespit Komisyonu tarafýndan 3 ay
içinde sýnýr tespiti yapýlýyor, ilgili Ýdareler tarafýndan en geç
6 ay içinde kentsel dönüþüm planlarý hazýrlanýyor ve
onaylanýyor. Bu plan gereði Ýlgili Ýdarece tespit edilen imar
mevzuatýna aykýrý yapýlardan istenen teknik rapor sonucu;
hiçbir iþleme gerek kalmaksýzýn yerinde korunacak
yapýlardan mevzuata aykýrýlýk derecesine göre ceza
alýnýyor, güçlendirilerek yerinde korunmasý gerekiyor ise;
bu yapýlardan da mevzuata aykýrýlýk derecesine göre ceza
alýnarak yapýlarýn güçlendirilme projeleri hazýrlanýyor.

Bugüne kadar yaþadýklarýmýzdan biliyoruz ki pratikte,
böyle bir mantýkla yapýlacak uygulama, týpký Islah

Yerleþim alanlarýnýn fiziki düzeninin
denetim altýna alýnmasý ve bunun aracý
olan imar mevzuatý düzenlemeleri,
Devletin kamu düzenini saðlamak adýna
yapmasý gereken anayasal bir görevi ve
en önemli kamu hizmetlerinden biri.
“Kamu düzeninin korunmasý, kamu için
yararlý ve faydalý þeyler yapmak zorunda
olan idarenin, hem faaliyetlerinin
dayanaðýný hem de sýnýrýný teþkil eder....
Devletin ödevini yerine getirmesi
çerçevesinde öngörülen anayasal
yetkiler ayný zamanda konut hakkýnýn,
yerleþme özgürlüðünün anayasal
sýnýrlarýdýr. Hukuki, idari araç olarak
planlama, devlete kural koyma ve bunlarý
uygulama yönünde yükümlülükler
getirmekte, toplumsal aktörlere de
hukuki araçlar saðlamaktadýr. Ne var ki
gerçek olan konut hakký ve yerleþme
özgürlüðünün kullaným ve etki alanlarý
olan þehircilik ve çevre konusu,
ülkemizde hukukun zayýf halkalarýný
oluþturmaktadýr.”1
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Planlarýnda hatta bir kýsým nazým imar planlarýnda olduðu
gibi planlarýn mevcut duruma uydurulmasý ile
sonuçlanacaktýr. Yasa gerekçesi ve amaç maddelerindeki
yaklaþýmlara karþýn bu yasa genel yaklaþýmý itibariyle
uygulamada mevcut plansýz, saðlýksýz yerleþme dokusunu
büyük oranda koruyacak ve bu saðlýksýz yerleþme dokusu
içindeki yasadýþý yapýlmýþ yapýlarý, depreme karþý
güçlendirme yapýlmak üzere yasallaþtýracak bir sistemi
önermektedir. Ayrýca, bu yasaya göre toplanan baþvuru
bedelleri, dönüþüm belgesi bedelleri, harç ve cezalar
bedellerinin yalnýzca %5’i bu kanun hükümleri
çerçevesinde yapýlacak iþ ve iþlemler için kullanýlacaktýr.
Bu durumda geri kalaný sanýrým bütçe açýklarýný kapatmaya
ayrýlacak. Bu durum, “Kanun Taslaðýnýn gerçek amacý bu
mudur?” sorusunu akla getiriyor.

Bu yasa tasarýlarýnýn kabul edilemez olmalarýna karþýn,
Bakanlýðýn bu yasa taslaklarýný ilgili kurumlara (yerel
yönetimlere, üniversitelere, meslek odalarýna vb)
göndermesini ve hatta toplantýlar düzenleyerek ilgili kurum
ve kuruluþlarýn görüþlerine sunmasýný olumlu adýmlar
olarak görmeliyiz. Çünkü bu doðru yöntem sonucu ilgili
kesimler, af yasasý niteliðinde ayrý bir yasa deðil, kentsel
dönüþüm ve kentsel yenileme kavramlarýný ve alanlarýný
tarifleyen ve uygulama araçlarýný içeren, temel bir
kentleþme ve imar yasasýnýn hazýrlanmasý yönündeki
tepkilerini ve görüþlerini iletme fýrsatý bulmuþlardýr.

Bakanlýk bu tepkiler üzerine kentsel dönüþüm meselesini
imar yasasýnýn içine dahil eden bir çalýþma yürütmeye
baþlamýþtýr. Ancak bu konuda kafalara takýlan birinci soru
ve endiþe; “kentsel dönüþüm olarak adlandýrýlan af yasasý
tamamen gündemden kalkmýþ mýdýr?”, Ýkinci soru ve
endiþe de, “bu sefer de bu af mantýðý imar yasasýna taþýnýr
mý?” Bakanlýktan en son kurumlara gönderilen ve üzerinde
çalýþmalarýn devam ettiði taslaklarda yer alan “dönüþüm
projesi ve alanlarý” olarak tanýmlanan maddedeki çeliþkiler,
bu ikilem ve endiþeyi haklý çýkarmaktadýr.

Son yasa taslaðýnda “strateji planý”, “imar planý” ve
“dönüþüm projesi” kavramlarýnda ciddi bir karmaþa söz
konusu. Aslýnda akademisyenler arasýnda bile farklý
yaklaþýmlar olduðu izlenen bu kavramlarýn ve
terminolojinin ilgili çevrelerce yeterince kavranmadan
yasada yer almasýnda ciddi sýkýntýlar olabilir.

Son taslakta mekansal strateji planlarý ile ilgili olan
“varsa” ifadesinin kaldýrýlmasý ve “üst ölçekli planlarda
üniversitelerin ve meslek odalarýnýn planlama sürecine
katýlýmlarýnýn” öngörülmüþ olmasý sevindirici. Ancak, ülke
düzeyindeki plan, “ülke mekansal strateji planý” olarak
tanýmlanýrken, “bölge strateji planý” olarak adlandýrýlan
bölge düzeyindeki planlar için “hedef ve ilke karalarýndan
oluþan” yani aslýnda stratejik de olmayan bir tanýmlama
yapýlýyor. Ülke düzeyinde mekansal ifadelendirme kabul
edilirken, bölge düzeyinde nedense mekansal
ifadelendirmeye gerek görülmüyor.

Bir baþka önemli karmaþa da “dönüþüm alanlarý” ve
dönüþüm projeleri” kavramýnda yaþanýyor. Tanýmlarda
“Yerleþme Ana Strateji” planlarýnda plan kararlarý getirilen
alanlar olarak ifade edilirken, ilgili maddesinde; ilgili

idareler tarafýndan meclis kararlarýna göre sýnýrlarý
belirlenecek alanlarda, “proje yönetim birimleri” tarafýndan
yapýlan, bir “dönüþüm projesi” tanýmý yapýlýyor. Bunlar öyle
projeler ki “kýrsal yerleþme planý, imar planý ve imar
programýndan” oluþan ve birden fazla ili kapsamasý
durumunda Bakanlýk eþgüdümü saðlar” denilen bir boyutu
içeriyor. Burada önemli soru þu; bir planlama kapsamýnda
deðil, “meclis kararlarýna göre sýnýrlarý belirlenen dönüþüm
bölgelerinde”, planlama birimleri deðil “proje birimleri”
tarafýndan hazýrlanacak “dönüþüm projeleri” kapsamýnda
yapýlacak imar planlarý, yasada tanýmlanan normal imar
planlarýndan farklý bir standartta mý yapýlacak, bu yaklaþým
ýslah planý anlayýþýný ya da imar planlarýný mevcut mevzuat
dýþý yapýlaþmalara uydurma sonucunu getirir mi?
Burada kentsel dönüþüm meselesinin esasen bir planlama
ve uygulama eylemi olduðunun unutulmamasý ve imar
planlarýnýn da bu kapsamda yeniden tanýmlanmasý gerekir.
Aksi halde kentlerimiz bir taraftan bildik planlama
yöntemleri ile planlanýrken, diðer taraftan kurulacak proje
birimleri tarafýndan kentler dönüþtürülecek mantýðýný
anlamak mümkün deðil.

Diðer bir konu da planlama ve uygulama süreçlerinde
aleniyet, katýlým ve denetim mekanizmalarýnýn
oluþturulmasýndaki niyete karþýn yetersiz kalýnmasý.
Taslaðýn genel gerekçelerinde, “yerel yönetimlere
planlama ve yapýlaþma konusunda geniþ yetkiler verildiði,
bugün yerel yönetimlerin yetkilerinin doðru kullanýlýp
kullanýlmadýðý konusunda yeterli denetim mekanizmasý
bulunmadýðýndan” söz edilerek “belediyelerin merkezi
yönetim, sivil toplum örgütleri ve vatandaþlarca
denetlenmesine iliþkin düzenlemeler getirildiði” ifade
edilmiþ. Ancak yasa maddelerinde Bakanlýðýn hemen her
alanda re'sen yetki kullanmasýna ve bürokratik yapýdaki
denetim kurullarýna yönelik düzenlemelere yer verilirken,
meslek odalarý ve toplumu denetimine yönelik
mekanizmalarýn yeterince geliþtirilmediði, örneðin imar
planý denetim komisyonlarýnda Þehir Plancýlarý Odasýnýn
katýlýmý ile yetinildiði görülmekte. Gerek yerel gerekse
merkezi yönetimlerin yetkilerini doðru kullanýp
kullanmadýklarýnýn denetimi ancak aleniyet ve demokratik
katýlýmýn gerçekten tesisi ile mümkün.

Büyük bir kýsmý imar mevzuatýna aykýrý olarak, mimarlýk-
mühendislik hizmeti almadan saðlýksýz, güvensiz
yapýlaþmýþ kentsel alanlardaki, af yasalarý ile oluþan
sorunlu mülkiyet dokusu üzerinde imar planlarý ile
kazanýlmýþ yüksek yoðunluklu imar haklarýnýn, deprem riski
açýsýndan da sakýnca yaratmasý nedeniyle geri alýnmasý
söz konusudur. Bu sorunun önemli bir “hukuk sorunu”
olarak ele alýnmasý; planlama ve imar süreçlerinde katýlým
ve aleniyet esaslý denetim organlarýnýn, uygulamalarda
toplumsal katýlýmýn örgütlenme mekanizmalarýnýn ve
kentsel dönüþümün uygulama araçlarýnýn kanunla ve
yönetmeliklerle geliþtirilmesi, saðlýklý, güvenli, kimlikli
kentsel alanlara dönüþüm için zorunluluktur. Ama önce, bu
konunun yalnýzca yasa çýkarmakla ve fiziki planlamalarla
mümkün olamayacaðýnýn, fiziki, sosyal, ekonomik anlamda
kentsel dönüþüm için “toplumsal mutabakatýn” yollarýnýn
aranmak ve bulunmak zorunda olunduðunun anlaþýlmasý ve
oluþturulmasý gerekiyor.
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Afetlerin Uluslararasý Mimarlar Birliði (UIA) yapýsý içinde
nerede durduðu konusuna açýklýk getirmek için öncelikle
bu kuruluþun iþleyiþini anýmsamak gerek. Uluslararasý
Mimarlar Birliði, mimarlýk meslek alanýnda gerekli gördüðü
çalýþmalarý oluþturduðu sürekli komisyon, komite ve
çalýþma programlarý aracýlýðý ile yürütür. Bunlarýn arasýnda
UIA bünyesinde oluþturulan Çalýþma Programlarý,
mimarlarýn içinde olduðu özel ilgi alanlarýnda çalýþmalar
yürüten, geliþmeleri izleyen ve mimarýn görevini irdeleyen
bir yapýya sahip. Bu birimler, belirlenen UIA çalýþma
akslarý üzerinde ve iliþkili olan diðer çalýþmalarla
koordinasyon içinde etkinlik gösterirler. Yaptýklarý
çalýþmalarý 3 yýlda bir düzenlenen UIA Dünya
Kongrelerinde sunar ve paylaþýrlar.

Altý baþlýk altýnda toplanan bu çalýþmalar arasýnda,
Kentleþme ana temasý altýnda yer alan “Kentsel
Yerleþmeler ve Doðal veya Diðer Afetler” Çalýþma
Programý, kurulduðu 1997 yýlýndan beri Mimarlar Odasý
UIA Türkiye Kesimi tarafýndan yürütülüyor. Baþlangýçta
Doðu Avrupa ve Orta Doðu bölgesini kapsayan Çalýþma
Programý, son dönemde tüm bölgeleri içerecek konuma
geldi.

Programýn kuruluþundan beri yaptýðýmýz çalýþmalarda ve
düzenlediðimiz etkinliklerde, kentleri en çok etkileyen
afetler olarak, depremler ve seller üzerinde yoðunlaþtýk.
Afetler konusunda birikimi olan meslek insanlarýný
buluþturarak bu konuda bilgilendik ve mimarlarýn bunun
neresinde yer aldýðýný irdeledik. Farklý ülkelerin afetler
konusuna yaklaþýmlarýný ve çözüm süreçlerini paylaþmaya
çalýþtýk. Aslýnda, birçok ülkede sürdürülen çalýþmalarý
izlerken, Türkiye'nin ve Türkiye'deki mimarlýk çevrelerinin
konuya ne kadar uzak durduðunu gözlemledik. Tarih
boyunca sürekli afetlere maruz kalan ülkemizde, ancak
1999 Depremlerinden sonra çeþitli kurum ve kuruluþlar
tarafýndan baþlatýlan bazý çalýþmalara mimarlar da katký
koyarak varolan koþullarý deðiþtirmeye, kendi
sorumluluklarýný tanýmaya ve tanýmlamaya yöneldiler.

Dünya genelinde afetleri incelediðimizde bir açmazla karþý
karþýya kalýrýz. Giderek daha sýk gerçekleþen ve daha
büyük hasara yol açan afetlerin ortaya çýkardýðý zarar ve
kayýplar geliþmekte olan ülkelerde çok daha büyük
boyutlara ulaþýr. Ayrýca, maddi zarar da kat kat daha
fazladýr. Ancak, sýnýrlý olanaklara sahip olan bu ülkelerin,
ne bu boyutlardaki afet zararlarýný gidermesi, ne de bunlarý
azaltmak için gerekli önlemleri almasý olasýdýr. Bu nedenle,
aþýlamayan bir kýsýr döngü oluþur. Yapýlan çalýþmalarda bu
gerçeðin gözardý edilmemesi ve her olayýn kendi özgün
koþullarý içinde irdelenmesi gerekir.

Afet konusunda duyarlýlýðý artýrmak ve yaygýnlaþtýrmak
amacýyla 2002-2005 döneminde, çalýþmalarýmýzý farklý bir
boyutta kurgulayarak Uluslararasý Yaz Okulu düzenlemeyi
planladýk. Eðitim alanýna da yayýlmasý gerektiðine
inandýðýmýz afet temasýnýn iþleneceði bu Yaz Okulu'nda,
mimarlýk öðrencilerinin afetler konusunda bilincini
artýrmayý ve afetlerle ilgili çözüm üretme kapasitelerini
geliþtirmeyi amaçladýk. Ayný zamanda, 2001
etkinliklerimizin sonucunda yayýnladýðýmýz Ýstanbul
Deklerasyonu kriterleri çerçevesinde, öðrencilerle güvenli
kent, güvenli yapýlý çevre ve güvenli konut üçlemesi
üzerinde varolaný deðerlendirme ve tasarým becerisi
geliþtirme çalýþmalarý yapmak için hazýrlýklarýmýzý
sürdürüyoruz.

'Mimarlar ve Afetler' Yaz Okulu 1-17 Temmuz 2004
tarihlerinde Ýzmir'de Ekonomi Üniversitesi'nde
gerçekleþecek. 11 ülkeden gelecek mimarlýk öðrencileri ve
bu konuda uzman meslek insanlarýnýn katýlýmýyla eðitim
konferanslar, alanda inceleme ve deðerlendirme, atölye ve
stüdyo çalýþmalarý olarak yürütülecek. Birinci hafta tekil
yapý ölçeðinde baþlatýlan program, ikinci hafta kentsel
tasarým boyutuna taþýnacak. Her iki kademede de ortaya
çýkacak ürünler öðrenciler tarafýndan sunularak
deðerlendirilecek; böylece çalýþma gruplarý arasýnda bilgi
paylaþýmý saðlanacak.

Yaz Okulu eðitim süreci ve stüdyoda yapýlan çalýþmalar
belgelenerek, kalýcý olmasýný saðlamak amacýyla, yayýna ve
sergiye dönüþtürülecek ve 2005 UIA Kongresine
taþýnacak. Bizim için bir 'ilk' olacak bu Yaz Okulunda
yapýlacak sunuþlarýn derlenerek afetler konusunda bir el
kitabý hazýrlanmasý da gelecekte önemli bir proje olarak
önümüzde duruyor. Bu çalýþma gerçekleþebilirse, Mimarlar
Odasý bünyesinde eksikliði dile getirilen bir konunun
altyapýsý ortaya çýkmýþ olacak.

Bunun yanýsýra Üniversitelerde afet bilgisinin eðitim
sürecinde verilmesi baþlatýlabilirse, hazýrlýklý olmak ve
önlemler almak açýsýndan hem toplum olarak hem de
mimarlýk adýna ciddi yol kat etmiþ oluruz. Bundan sonra
atýlacak bir adým da, afetler konusunda mimarlara meslek
içi eðitim saðlamak amacýyla baþlatýlacak çalýþmalarla bilgi
ve birikim düzeyini yükseltmek olmalýdýr. Ancak bu bilinçle
'güvenli' ortam taleplerimizi belirliyebilir, 'doðru' çözüm
üretebilir ve konuyu tüm mimarlýk camiasýna mal edebiliriz.

ULUSLARARASI MÝMARLAR BÝRLÝÐÝ

VE AFETLER

Emine M. KOMUT UIA Çalýþma Programý Direktörü
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Deprem sonrasý “devlet kanalýyla gerçekleþtirilen dýþ
kaynaklý kredi baðlantýlý” konut projelerinden bir bölümünü
çalýþtýðým müþavirlik firmasý sayesinde izleme olanaðým
oldu...

Ýzmit/Gündoðdu, Körfez/Yukarý Hereke,
Gebze/Þekerpýnar, Adapazarý/Camili, Gölcük/Yeniköy,
Düzce/Kaynaþlý kalýcý konut bölgeleri ve yakýnlarýnda
yeralan diðer paketler...

Ülkenin bu çapta kapsamlý konut yapým sorumluluðunu
üstlenebilecek, yeterlilik alabilen inþaat firmalarý arasýndan

kapalý zarf ihale usulü ile belirlenen firmalar ve
bu iþleyiþi malsahibi Ba bakanl k takip edecek
kontrollük ve danýþmanlýk hizmeti verecek olan bu tür
proje takibi deneyimi olan Dünya Bankasý ve/veya Avrupa
Yatýrým Bankasý uluslararasý ihale ile seçilmiþ yeterlilik
koþullarýný saðlayan ve bu deneyimde olan müþavir
firmalar ile FIDIC standartlarýnda inþaat yapýlmýþtýr.
Projeler kredi veren bankalarla devlet arasýnda yapýlmýþ
olan Ýfraz Anlaþmalarý çerçevesinde proje müþavirlerine
hazýrlatýlmýþtýr. Konut büyüklüðü, tüm standartlar, yapým
tekniði bu anlaþmalarda belirlenen þartlarý karþýlayacak
þekildedir. Anlaþma standartlarýna göre paketlerin bir
kýsmýnda iki odalý, diðerlerinde üç odalý konut çözümleri
hazýrlanmýþtýr.

Yapým süresinin kýsa olmasýnýn yanýnda deprem sonrasý yer
seçiminde bir sürü sýnýrlamalar olmasý dolayýsý ile ezici bir
süreç yaþanmýþtýr.

Çok kýsa bir sürede saðlam zemin zorunluluðunun yaný sýra
mevcut yerleþimlerin yakýnýnda olabilmek için ve kentin
kaymasý gereken bölgeleri yaratabilmek için yer bulmak
hayli zordur, üstelik bu alanlarýn konut yerleþimine

uluslarasý
adýnaþ ý

,
açýlmasý, kamulaþtýrýlmasý da zorlu bir süreçtir.
Ayrýca bu bölgelerin çoðu orman alaný yanýnda, tarým ve
bahçecilik yapýlan, sulak, çoðu kýsýmlarý çok eðimli
altyapýsý hazýr olmayan verimli alanlardýr.

Çok ciddi altyapý yatýrýmý gerektiren bu projelerde, bir kent
parçasý olarak oluþturulan yerleþimlerde yoðunluk insaný
bu kent parçalarýnda yaþamaya özendirecek kadar düþük
tutulmuþtur. Binalar arasý mesafelerin ferahlýðý insaný
þaþýrtacak ve cezbedecek kadar etkileyicidir. En fazla üç
katlý binalara izin verilmiþtir. Engelliler için özel olarak
tasarlanmýþ olan tek katlý konutlar ve iki katlý konutlar ile
projelerde farklý tipler yeralmaktadýr. Okul, saðlýk
ocaðý,cami, ticaret merkezleri ile çeþitli gereksinimlere
cevap verecek birimlerin yanýnda otopark alanlarý, yeþil
alanlar, yollarýn geniþliði, yaya yollarý, çocuk oyun parklarý
ve belediyelere ayrýlan büyük park alanlarý ile ülkemiz
standartlarýnýn çok üzerinde bir yaþam sunulmaktadýr. Bu
ve birçok açýdan örnek alýnacak deðerde projelerdir.
Ýnsana huzur veren sakinlikte, kent parçasýnda süregelen
bir sürü çirkinlik ve kirlenmeden uzak uygar yaþam
parçalarý sunulmuþtur.

Konut yapým tekniði olarak tünel kalýp sistemi seçilmiþtir.
Hýzlý yapým teknikleri yanýnda bu binalarýn depreme
dayanýklý sistemlerle inþaasý zarurettir. Deprem gibi büyük
bir felaketten sonra hýzla konut problemini çözmeye
yönelik bir süreçte, direkt yaþamý etkilemeyecek gibi
görünse de çevre yumuþak peyzajýnýn tamamlanmýþ olmasý
çok önemlidir... Yalnýzca ilk paketlerde yerleþmelerde
yaþam baþladýktan sonra ek bitkilendirme, çimlendirme,
basketbol sahalarý, mini futbol sahalarý gibi, oturma cepleri
gibi birçok eksik kalan sosyal yaþamý destekleyen
yapýlaþma ek iþler olarak park alanlarýnda çözülerek
tamamlanmýþtýr. Devamýnda gelen paketlerde konutlarýn
tesliminden önce çimlendirme tamamlanarak teslimler
yapýlmýþtýr.

Depremzedelerin yaþamlarýný kurma süreçlerinde sosyal
destek çok önemlidir ve inancým bundan sonraki bu tür
proje uygulamalarinda sosyal merkez, spor kompleksleri,
rehabilitasyon merkezleri gibi destek mekanlar projenin
candamarý olmalýdýr. Yaþam kalitesini ciddi yükselten bu tip
projelerde izlediðim tertemiz bitirilmiþ çevrede oturan
insanlarýn çevre temizliði konusunda daha dikkatli
davrandýklarýdýr.

Yumuþak peyzajý tamamlanmamýþ bölgede insanlarýn
eðilimi bahçelerini tarla gibi kullanmak iken (karalahana,
soðan, marul tarlasý gibi) çim dikilen bölgelerde yalnýzca
çiçek dikimine yönelmeleri ilginçtir.

Otoparkýna, bitkisine, okuluna, yaya yoluna, çöp kutularý
ve oturma ceplerine kadar, çimleri, aðaçlarý, çalý formlarý
ile tamamlanmýþ bu projelere belediye desteði ile çimlerin
bakýmý, park alanlarýnýn düzenlenmesi, pazar ve cami
yerlerinin organizasyonu, otobüs duraklarýnýn temini ve
diðer servisler yapýlabilmektedir. Özenli belediyecilik bu
bölgelerde çok önem kazanmaktadýr.

Depremzedelerin kendi yaþadýklarý yerlerden uzak
yerlere yerleþtirilmeleri, farklý kültürde, örf adette
insanlarýn ayný mekanda yoðurulmasý, alýþýk olmadýklarý
bir yaþam kültürüne bina bazýnda zorlanmýþ olmalarý,
çoðunluðun sabit ve/veya dar gelirli oluþlarý bir sürü
sorunu gündeme getirmektedir.

Isýnma sistemi olarak merkezi ýsýnma ve/veya kombili
sisteme geçilmiþtir, sobalý yaþamdan bu geçiþ sancýlý
olmuþtur, konutlarýn doluluk oranýnýn bölgelere göre
farklýlýk oluþturmasý da bu ýsýnma sisteminin önemli bir
sorunudur. Kombiyi soba mantýðýyla kullanmalarý,
inþaatlarýn yeni olmasý nedeniyle zaten oluþacak ýsýnma
problemini getirmiþtir, bazý bölgelerde doðalgazýn
gelmesinin gecikmesi de ýsýnma problemi ve sobalý
çözümler ile yapýlarda çeþitli sorunlar getirmiþtir. Temizlik
anlayýþý ve alýþkanlýklar da (halý yýkama eylemi ve bu
eylemin apartman önlerinde yapýlýp, bahçe
korkuluklarýnýn ve balkon korkuluklarýnýn bu amaca
yönelik kullanýlmasý, banyo mekanlarýnýn kova kova su
dökülerek yýkanmasý gibi) bu konut ve çevre düzeninde
zorlanmaktadýr.

Aslýnda yazýma baþlarken, hayran kaldýðým ve hep sanayii
ile ülkenin kalbi olduðunu bildiðim Marmara bölgesinin
Karadeniz iklimi karýþýk bereketi, yeþilin, sulaklýðýn
tükenmezliði, her mevsim insana yaþama sevinci ve
saðlýk sunan doða parçalarýndan (aslýnda en az insanýyla
karþýlaþtýðým) sakin Adapazarý Kalýcý Konut bölgesini ele
alacaktým... Herhangi bir noktasýnda durup çevrenize
baktýðýnýzda geniþ yeþil yapraklý aðaçlardan oluþan
orman, koru, göl, dað manzaralarý ile sizi karþýlayan bir
yerleþim burasý... Sakin, romantik bir yaþam beklentisi
olanlara tavsiye ederim... Depremzedelere teslim edilen
bu bölgede henüz ev bulmak kolay...

MÝMARCA NOTLAR ...
Nahide Tan, Mimar

1999 Depremleri sonrasýnda Marmara’da

5 yeni kent kuruldu. 27 grup halinde,

43.000 konut yapýldý. Bu yeni kent

parçalarýnýn nasýl üretildiðini,

Adapazarý’ndaki þantiyelerde kontrollük

görevini yürüten bir mimardan

öðreniyoruz...

KALICI KONUT ANT YES NDENÞ Ý Ý Depremzedelerin yaþamlarýný kurma süreçlerinde sosyal destek çok önemlidir ve inancým
bundan sonraki bu tür proje uygulamalarinda sosyal merkez, spor kompleksleri, rehabilitasyon
merkezleri gibi destek mekanlar projenin candamarý olmalýdýr. Yaþam kalitesini ciddi yükselten
bu tip projelerde izlediðim tertemiz bitirilmiþ çevrede oturan insanlarýn çevre temizliði
konusunda daha dikkatli davrandýklarýdýr.

Foto Adapazarý/Camiliðraflar: Konutlarý
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Proje çalýþmalarý kapsamýnda deprem sonrasý oluþan
tahribatýn giderilmesinin bölgede yaþayanlarýn üretime
katýlabilmesinden geçtiði yaklaþýmýyla oluþturulan
rehabilitasyon birimleri, çocuklar kadýnlar ve gençler için
tasarlanmýþ ve mimari projelere bölge halký ile yapýlan
toplantýlarla son hali verilmiþtir. Proje çalýþmalarý katýlýmcý
bir süreç olarak örgütlenmiþ, ancak uygulama sürecinde
gönüllü bir model oluþturulamamýþtýr. Bu nedenle
uygulama sürecinde büyük ölçüde vaziyet planýna sadýk
kalýnmýþ ancak yapýlarý ortaklaþtýran platformlar inþa
edilmemiþ, malzeme seçimi projede önerildiði gibi
gerçekleþmemiþtir. Þu anda Yeni Yaþam Evi Adapazarý
bölgesinde yaþayanlar için üretime yönelik rehabilitasyon
merkezi olarak kullanýlmaktadýr.

Kemal AKARÇAY, Nuray AKARÇAY, Taner
ARSLAN, Akýn ATAUZ,Levent BALCI, Selda BANCI,
H.Ayþen BAYAZIT,Seçkin SEZER BAYDAR, Nuray
BAYRAKTAR, Ebru BAYSAL,Tezcan KARAKUÞ
CANDAN, Nermin ATILGAN ÇELÝK, Olcay DOÐAN, Ali
HAKKAN, Ünal KARA, Arzu KARAYÜNLÜ, Fatma
CEBECÝ KORUR, Þekibe ASLAN, Melike
NAZÝFOÐLU,Figan KILIÇ ÖZÇELÝK, M.Ali ÖZGÜN, Nihal
POYRAZ, Ela TEKKAYA, Ayþegül SARAL

Galip COÞKUN(end.Müh), Özge
AKYOL(peyzaj mimarý), Aslý TOKCAN(peyzaj mimarý), Ali
Rýza YILDIRIM( inþ müh.) Levent Kýlýç (inþ.müh), Mecit
ÞEKERCÝOÐLU(inþ.müh.), Hüseyin KÖKSAL(mak.müh.)
Zabit SARI(elk.müh)

Yeni Yaþam Evi Proje Sürecindeki Gönüllüler
Mimarlar:

Mühendisler:

PROJE YAPILANMASINDAKÝ KRÝTERLER
Yerleþim ve Mekan:

Toplumsal ve Sosyal Kriterler:

PROJEDE YER ALAN BÝRÝMLER
1. ÝDARE 41 m :

2. ISI MERKEZÝ 11 m :

3. REVÝR 41 m :

1. Binalar insan ölçeðinde tek katlý olacaktýr.

2. Depreme dayanýklý sistemle inþa edilecektir.

3. Ýmalat süreci kýsa maliyeti ucuz olacaktýr.

4. Geleneksel malzemeler seçilecektir. (Bu projede
malzeme olarak Nevþehir’de üretilen ýsý yalýtýmlý
hafif briket olan BLOKBÝMS önerilmiþtir.)

5. Üretim sürecinde halkýn da katký koyabileceði basit
uygulamalar oluþmalýdýr.

6. Binalar; ölçüleri büyüyebilen ve küçülebilen
modüller halinde inþa edilecektir.

7. Oluþturulan birimler arasýnda açýk doðal
platformlarla baðlantýlar oluþturularak doðayla
mekanýn içiçe geçmesi saðlanacaktýr.

8. Yerleþim; antik Yunan' dan bu yana Demokrasi
tartýþmalarýnýn beþiði olan amfi-theatr'la taçlanan
bir yaya aksýnýn etrafýnda oluþturulmuþtur.

9. Isýtma merkezi sistemde düþünülmüþ olup yakýt
doðalgazdan saðlanacaktýr.

1. Oluþturulacak mekan, mahallelerin eðitim, saðlýk,
kültürel, üretim ihtiyaçlarýný da karþýlayacak bir
ortak mekan özelliði taþýyacaktýr.

2. Ortak mekanlarýn, üretiminden kullanýmýna kadar
yöre halkýnýn dayanýþma içerisinde emek vereceði
bir inþa ve yönetim süreci hedeflenmektedir.

3. Yerleþim, tüm yöre halkýna hizmet vermeyi
hedeflese de, geleceðin demokratik ortamýnýn
oluþmasýnda, temel taþý olan gençler ve çocuklara
geçmiþ kuþaklarýn deneyimlerinin aktarýldýðý bir
eðitim iþlevi yüklenecektir.

4. Her yaþtan insanlarýn üretim faaliyeti de
yapabileceði bir atölye niteliði taþýyacaktýr.

5. Bireyin toplumsallaþacaðý ortak yaþam ve kullaným
mekanlarý projenin esasýdýr.

Projenin uygulama aþamasýnda; uzmanlar, sivil toplum
örgütleri ,gönüllü kiþi ve kuruluþlardan oluþacak bir topluluk
tarafýndan danýþmanlýk hizmeti verilmesi önerilmiþtir.

Ortak Yerleþim biriminin koordinasyonunu
saðlayacak ve yönlendirecek bir merkez olarak
tasarlanmýþtýr. Küçük bir platform ile wc birimine
baðlanmýþtýr.Binanýn ara bölmeleri 110 cm yüksekliðinde,
þeffaf bir ortam oluþturacak þekilde tasarlanmýþtýr.

Yerleþimin merkezi ýsýtma
sisteminin doðal gazla saðlanacaðý, bina eklendikçe , küçük
plakalar da eklenerek ýsýtma sistemi geniþletilebilecek
þekilde tasarlanan binadýr.

Halkýn saðlýk sorunlarýnýn giderilebileceði,

2

2

2

acil müdahale yapýlabilecek, saðlýk konusunda halký
bilinçlendirecek organizasyonlar yapabilecek, bilgisayar
ortamýnda kayýt tutarak istatistikler çýkartabilecek ücretsiz
istasyon birimidir.Bu birim bir platform ile wc lere ve
rehabilitasyon birimine baðlanmaktadýr.

Psikolojik
danýþmanlýk hizmeti verecek olan birim revir ile baðlantýlý
hizmet verecek þekilde planlanmýþtýr.

: Yerleþim biriminde faaliyet
gösterenlerin ve mahalle halkýnýn deðiþik saatlerde
yararlanabileceði ücretsiz aþevi olarak düzenlenmiþtir.
Ayrýca yemek dýþýnda toplantýlarýn ve sosyal aktivitelerin
gerçekleþtirilebileceði çok amaçlý mekan konumundadýr. Bir
platform aracýlýðýyla mutfak depo ve wc birimlerine baðlanan
bir komplekstir. Bu platform ve etrafýndaki bahçe, yaz
aylarýnda yemekhanenin kullaným alanýný geniþleten
mekanlar olarak algýlanmalýdýr.

Yemekhane birimi ile
baðlantýlý olarak kulanýlacak birimlerdir.

Yýkama kurutma ve ütüleme
iþlemlerinin bir arada gerçekleþtirildiði ve halkýn kullanýmýna
açýk bir birimdir.

Yaþlýlarýn yeteneklerini
üretime dönüþtürebilecekleri, el becerilerini ve bilgilerini yeni
kuþaklara aktarabilecekleri bir tarihsel bellek tazeleme
merkezi olarak düþünülmüþtür.

Hem bakým hem de
eðitimin birlikte yürütülebileceði, çocuklara yetki ve
sorumluluk ilkesinin ve demokratik yaþama biçiminin çok
yönlü verildiði ,açýk oyun alanlarýnýn da bulunduðu bir
merkez olarak tasarlanmýþtýr.

Deðiþik atölyelerden
oluþan, kütüphanesi ve "çýnar altý" açýk toplanma merkezi
bulunan, eleþtiri günlerinin, þenliklerin, müzik atölyelerinin,
bilgi birikiminin paylaþýlacaðý bir toplumsal mekan olarak
tasarlanmýþtýr.

Her birimde ayrý olarak
düþünülen wc ler istenildiðinde birim dýþýnda da
kullanýlabilecek tarzdadýr.

Yaya aksýnýn Ýþaret ettiði Amfi-theatr,
demokrasiye verilen önemi simgeleyecek tarzda
yerleþtirilmiþtir. Gençlik ve çocuk oyun merkezi tarafýndan
çevrelenen amfi-theatr ayný zamanda çok yönlü tartýþmalarýn
da yapýlabileceði deðiþik kürsülerin bulunabildiði bir Hyde
Park görevi üstlenecektir.

Anýtsal çadýr , 17 Aðustos
depreminde Bekirpaþa ilçesinde yaþamlarýný yitiren her bir
insan anýsýna dikilen bitkilerden oluþan bir botanik bahçesi
olarak düþünülmüþ olup, gelecek kuþaklara depremi
unutturmamak amacýyla tasarlanmýþtýr.

Toplam inþaat alaný (Brüt Kapalý Alan) 617 m dir.

4. REHABÝLÝTASYON MERKEZÝ 23 m :

5. YEMEKHANE 64 m

6. MUTFAK VE DEPOLAR 46 m :

7. ÇAMAÞIRHANE 41 m :

8. YAÞLILAR MERKEZÝ 41 m :

9. ÇOCUK OYUN MERKEZÝ 41 m :

10. GENÇLÝK MERKEZÝ 92 m :

11. WC'LER 22 m (8 adet):

12. AMFÝ-THEATR:

13. ANITSAL ÇADIR:
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2. Yeþil Alan
ve çevre düzenlemesi için þehir merkezinin soluk alabileceði
kadar m dir.2

DEPREM SONRASI YAÞAMA YENÝDEN BAÞLAMA PROJESÝ :

DERLEYEN: Tezcan Karakuþ Candan
tcandan@mimarlarodasi.org.tr

YENÝ YAÞAM EVÝ

17 Aðustos 1999 depremi ile birlikte
deprem sonrasý yaþamýn yeniden
þekillenmesi sürecinde yapýlmaya
çalýþýlan onlarca projeden sadece
biriydi Yeni Yaþam Evi... Halkevleri
Vakfý, Ýzmit Bekirpaþa Belediyesi,
Ýzmit Kent Kurultayý tarafýndan
birlikte gerçekleþtirilen proje
Bremen Körfez Depremi Dayanýþma
Ýnisiyatifi tarafýndan desteklenmiþ
mimari projesi ise Demokrasi Ýçin
Mimarlar Platformu'ndan(DÝMP)
gönüllü olarak katýlan mimarlar,
mühendisler tarafýndan yapýlmýþtýr.

Þubemiz ve Þehir Plancýlarý Odasý Ankara
Þube üyesi mimar ve þehir plancýlarýnýn
katýlýmý ile yaklaþýk 20 aydýr çalýþmalarýný
sürdürmekte olan Kent Merkezi Çalýþma
Grubu'nun “Kýzýlay'da Yayalar ve Yaya
Ulaþýmý: Sorunlar, Sebepler ve Süreçler”
kitabý yayýnlandý.

Kitap; Planlý Geliþme Sürecinde Ulaþým
Politikalarý Yaya Ýliþkileri Baðlamýnda Kýzýlay;
Kent Merkezlerindeki Ulaþým Politikalarýnda
Çaðdaþ Yaklaþýmlar; Kýzýlay'daki Yaya
Ulaþýmý, Yaya Yollarý ve Yaya Bölgeleri:
Mevcut Durum ve Sorunlar; Yaya
Mekanlarýna Ýliþkin Çaðdaþ Ölçütler ve
Kýzýlay Ýçin Öneriler bölümlerinden oluþurken,
Kýzýlay Kent Merkezi Çalýþma Grubu'nun
etkinliklerini ve etkinlik ürünleri de içeriyor.

Kitap Künyesi:

KIZILAY'DA YAYALAR VE YAYA ULAÞIMI:
SORUNLAR, SEBEPLER VE SÜREÇLER

TMMOB Mimarlar Odasý Ankara Þubesi
TMMOB Þehir Plancýlarý Odasý Ankara
Þubesi
Ankara, Þubat 2004

Yayýna Hazýrlayanlar: Tonguç Akýþ, Eser Atak,
Selda Bancý, Savaþ Zafer Þahin
Tasarým ve Uygulama: Yiðit Adam

* Þubemizden edinebilirsiniz.

Fiyatý: 3.500.000.- TL

KIZILAY'DA YAYALAR

VE YAYA ULAÞIMI:

SORUNLAR, SEBEPLER

VE SÜREÇLER
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TBMM Plan Bütçe Komisyonu'nda görüþülmeyi bekleyen “Atatürk Orman Çiftliði Mülkiyetindeki

Bir Kýsým Arazinin Devredilmesine Ýzin Verilmesi Hakkýnda Kanun Tasarýsý”, AOÇ alanýnda 2098

Ada 34 Parselde kayýtlý ve sportif amaçlarla kullanýlan taþýnmazýn 126.572 m2'lik kýsmýnýn Gençlik

ve Spor Genel Müdürlüðü ile AOÇ Müdürlüðü arasýnda tesbit edilecek bedel karþýlýðýnda Gençlik

ve Spor Genel Müdürlüðü'ne devredilmesini öngörmektedir.

Tasarýnýn gerekçesi; “Anayasa'nýn Gençliðin Korunmasý (58:Madde) ve Sporun Geliþtirilmesi (59.

Madde) maddelerine dayanýlarak 'Gençliðin Korunmasý' hususunda en etkili ve yararlý yöntemin

sporun geliþtirilmesi ve kitlelere yayýlmasý, Ankara'da mevcut spor saha ve tesislerinin yetersizliði

ve özel mülkiyette bulunan taþýnmazlarda bu ihtiyacý karþýlayacak büyüklükte bir taþýnmaz

bulunamamasý!... gibi unsurlar içermektedir.

Atatürk'ün Vasiyeti'nde yaklaþýk 52.000 dekar olarak emanet ettiði AOÇ Arazisi, 1950-1983

arasýnda çýkarýlan 8 ayrý yasa ile, yine yaklaþýk 18.770 dekar arazinin satýþý/talaný sonrasýnda

33.487 dekara inmiþtir. AOÇ'den koparýlan bu alanlar arasýnda neler yok ki; Çimento

Fabrikasýndan Türk Traktör'e, üniversitelerden otobüs terminaline, Devlet Mezarlýðý'ndan atýk su

kollektörlerine, kömür depolarýndan benzinliklere, bowling salonlarýndan “Sosyal” tesislere

kadar, Atatürk'ün vasiyetinde ve kurumun kurulma amaçlarý dýþýnda hemen her þey. Bunlarýn

yanýnda, 6988 dekar arazi de kira ve benzeri sözleþmelerle gerçek ve tüzel kiþilerin kullanýmýna

býrakýlmýþtýr. Dolayýsýyla AOÇ tarihi, bir tür kamunun malýný özel ve tüzel mülkiyet adalarýna /

kalelerine dönüþtürme tarihidir. Bütün bunlarýn yanýnda son 54 yýlda alýnmýþ tek olumlu karar var;

Ankara Kültür ve Tabiat Varlýklarýný Koruma Kurulu'nun AOÇ alanýný 1. Derece Tarihi ve Doðal Sit

olarak tescil ve ilaný.

Çünkü; bu tip bir yaklaþýmýn Ýstanbul'da Ali Sami Yen, Ýnönü ve Þükrü Saraçoðlu Stadlarý ve

etrafýnda baþlayan “Spor Mafyasý” talanýnýn, “Avrupa'yý titreten kulüplerimize kýyak talaný”nýn

Ankara'da bu kez AOÇ içinde geliþerek palazlanmasýnýn yolunu açacaðýný öngörmektedir.

Çünkü; bu “Gençliðin korunmasý ve sporun geliþtirilmesi” teranesinin aslýnda, sadece 25 adet
Ankaragüçlü, 25 adet Gençlerbirlikli olmak üzere toplam 50 gencimizi koruyacaðýný
“geliþtireceðini”, “Özel mülkiyette bu ihtiyacý karþýlayacak büyüklükte taþýnmaz
bulunamamasý”nýn arama özürlü olmaktan kaynaklandýðýný, “Ankara'da mevcut spor saha ve
tesislerinin yetersizliði”nin çözümünün AOÇ üzerinden saðlanamayacaðýný bilmektedir.

Çünkü; Bundan böyle, yukarýdaki 'teraneler'le AOÇ alanýnýn ana kullaným amacý dýþýndaki
popüler tavýrlarýn kendisi de eski bir futbolcu olan ve her türlü meseleyi
spor terminolojisi ile derinleþtiren Baþbakanýmýzýnki gibi kent için belirli duyarlýlýklar taþýyan sivil
toplum kuruluþlarýnýn kararlý tavýrlarý ile engellenebileceðinin bilincindedir. Bu noktada, AKP
Grup Baþkanvekili Salih Kapusuz ve 42 arkadaþýnýn verdiði araþtýrma önergesini
desteklemektedir.

Çünkü; Bu tasarýnýn kent üzerine getirdiði karabasaný bir fýrsat olarak görmekte ve bu sayede
AOÇ alanýnýn Kurum Müdürü Hasan Güldaþ'ýn belirttiði gibi, yapýlacak bir yarýþma ile elde
edilecek Master Planý'nýn derhal yapýlmasýný ve uygulanmasýný Ankara kentinin 21.Yüzyýlý ve
gelecek kuþaklar için kaçýnýlmaz görmektedir.

Çünkü; kent içindeki konumu ve taþýdýðý potansiyeller açýsýndan son derece önemli bir yeri olan
bu alanýn tüm kent halkýna açýlmasýný önemsemektedir. Bu kullanýmlar içinde doðal olarak 'Spor'
da tartýþýlmaz bir þekilde yer alacaktýr, ancak her biri ortalama 500. 000 Dolar/yýl geliri olan
futbolcular ve bunlar üzerinden imajýný güçlendirecek yönetici ve politikacýlar yoluyla deðil.

Sonuç olarak;

Tasarý derhal geri çekilmelidir.
AOÇ için bu tip devirleri saðlayan 5659 sayýlý yasanýn 10.
Maddesi kaldýrýlmalýdýr.
AOÇ Master Plan Yarýþmasý hemen açýlmalý ve alan, 'Koruma /
Geliþtirme Planýna kavuþmalýdýr.
Neredeyse kentin göbeðinde yer alan “Bir Kent Ormaný”nýn
gerçekleþebilmesinin aslýnda hiç de hayal olmadýðý bu sayede
kanýtlanabilecektir.

�

�

�

�

Mimarlar Odasý Ankara Þubesi; Ankara kentinin üzerine titrenecek -kente özgü-

dokunulmazlarýn en önemlilerinden biri olarak gördüðü AOÇ için hazýrlanan bu

tasarýnýn 1983'den beri yasa ile yapýlmayan devir iþlemlerinin yeniden kapýsýný

açacaðýndan derhal geri çekilmesini talep etmektedir.

ATATÜRK ORMAN ÇÝFTLÝÐÝ’NÝN
KENTLÝNÝN ELÝNDEN
PARÇA PARÇA ALINMASINA HAYIR ! >

>

>

>

>
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Yarýþma Takvimi
Yarýþmanýn ilaný 17 Mayýs 2004

Kayýtlarýn baþlamasý 24 Mayýs 2004

Sorular için son gün 28 Haziran 2004

Kayýtlarýn kapanmasý 02 Aðustos 2004

Teslim tarihi 16 Aðustos 2004

Jüri deðerlendirme 23 Aðustos 2004

Danýþman Jüri Üyeleri

Asýl Jüri Üyeleri

Yedek Jüri Üyeleri

Raportörler

Erkan MUMCU, Suha ÖZKAN, Gürel TÜZÜN,

Necip MUTLU, Melkan GÜRSEL

TABANLIOÐLU, Ali GÜRELÝ

Emre AROLAT, Aydan BALAMÝR, Bünyamin

DERMAN, Ersen GÜRSEL, Haydar KARABEY,

Ahmet ÖZGÜNER, Selim VELÝOÐLU

Can ÇÝNÝCÝ, Nevzat SAYIN

Çiðdem TÜRKOÐLU, Berrin ÞAHÝN

UIA 2005 ÝSTANBUL DÜNYA MÝMARLIK KONGRESÝ

KONGRE VADÝSÝ

MÝMARÝ TASARIM YARIÞMASI

UIA 2005 Ýstanbul programýnýn ana bölümlerini
Kongre, Genel Kurul, UIA Konseyi Toplantýlarý, UIA
Ödülleri Töreni, Öðrenci Yarýþmasý ve çeþitli sergiler
oluþturmaktadýr. Kongre ve baðlý etkinlikler ana
merkez olarak “KONGRE VADÝSÝ” adýyla anýlan
Harbiye Askeri Müzesi, Lütfi Kýrdar Kongre
Merkezi, Cemal Reþit Rey Konser Salonu, Harbiye
Açýk Hava Tiyatrosu, Muhsin Ertuðrul Tiyatrosu,
Hilton Convention Center ve ÝTÜ Taþkýþla
mekanlarýnda gerçekleþtirilecektir.

Bu binalarý birbirine baðlayan açýk alanlarda
þartnamenin 6. Maddesinde belirtilen çeþitli
etkinlikler ve iþlevler yer alacaktýr. Bu alanlarýn
bütün olarak Kongre süresince katýlýmcýlar için canlý
bir BULUÞMA yeri olmasý beklenmektedir. Konu,
önemi ve anlamý nedeniyle özgün çözümler ve
tasarýmlar elde etmek amacýyla, Türk mimarlarý
arasýnda açýk ulusal yarýþmaya çýkarýlmýþtýr.

Yarýþmanýn Konusu ve Amacý
Yarýþmanýn konusu, 6. madde ana baþlýklarý ile
sýnýrlanan kongre etkinliklerinin yer alacaðý serbest
bir etkileþim ortamýný saðlayacak mekan
düzenlemelerinin tasarýmýdýr.

UIA 2005 Kongresinin gerçekleþtirileceði Kongre
Vadisi kapalý ve açýk mekanlarýyla bir bütün olarak
algýlanmalýdýr. Açýk alanlarda gerçekleþtirilecek
etkinliklerin mekansal düzenlemelerinden beklenen,
geliþmiþ iletiþim teknolojilerinin desteði ile,
mimarlar arasýnda yaratýcý etkileþimi saðlamak,
diðer yandan da mimarlýðýn toplumsal görünümünü
güçlendirecek katýlýmcý bir ortama ulaþýlmasýdýr.
Ayrýca, Kongre etkinliklerinin sýnýrlarýný geniþletmek,
mimarlarýn tüm kent ve kent halký ile bütünleþtiði bir
ortam yaratarak, dýþ mekanlara ve giderek tüm
kente yayýlan bir etkinlik aðý kurmak, hedeflerden
biri olarak deðerlendirilmelidir. Tasarýmcýlardan
beklenen Ýstanbul'da Mimarlar ile Mimarlar,
Mimarlar ile Kentliler, Mimarlýk ile Kent arasýnda
kurulabilecek kavramsal ve mekansal çerçeveyi
çizmek, bileþenlerini tasarlamak ve kent bütünü ile
eklemlendirmektir.

Konunun yarýþmaya çýkma amacý, günümüzün
mimarlýk, mühendislik, þehircilik ve sanat anlayýþýna
uygun, ekonomik ve çaðdaþ çözümlerin araþtýrýlmasý
ve güzel sanatlarýn özendirilmesidir.

Kongre temasý ve içeriði ile ilgili bilgiler
adresindeki Kongre web

sitesinde yer almaktadýr.
www.uia2005istanbul.org

T.C. Kültür Bakanlýðý tarafýndan desteklenen
yarýþma, UIA 2005 Ýstanbul Kongresi Organizasyon
Komitesi adýna Mimarlar Odasý tarafýndan
düzenlenmektedir.

Yarýþmanýn toplam ödülü 100.000.000.000 TL'dir.
Jürinin yapacaðý deðerlendirme sonucunda seçilen
eserlere aþaðýdaki ödüller net olarak ödenecektir.
Birinci Ödül: 20.000.000.000 TL
Ýkinci Ödül: 20.000.000.000 TL
Üçüncü Ödül: 20.000.000.000 TL
Dördüncü Ödül: 20.000.000.000 TL
Beþinci Ödül: 20.000.000.000 TL

Yarýþmaya kayýt ücreti 100.000.000 TL'dir.
Yarýþmaya katýlmak isteyen Oda üyeleri, bu meblaðý
Mimarlar Odasýnýn Türkiye Ýþ Bankasý, Ankara-
Meþrutiyet þubesindeki (4213) 9319 nolu hesabýna
yatýrdýklarýna iliþkin dekontun fotokopisini ve üye
kayýt belgelerini, aþaðýda adres bilgileri verilmiþ olan
Mimarlar Odasý Genel Merkezi, Mimarlar Odasý
Ýzmir Þubesi veya ayný zamanda yarýþma
sekreteryasý olan UIA 2005 Organizasyon Komitesi
Sekreterliði'ne teslim ederek, ekip liderinin adresini
býrakýp þartname alarak kayýt olabilirler.

UIA Ýstanbul Kongresi’nin

alanýný Türkiye’li mimarlar,

ulusal bir yarýþma ile

düzenleyecekler. 2-11 Temmuz

2005’de, Ýstanbul’da

gerçekleþecek Kongre’nin

yapýlacaðý alanýn tasarýmý için

yarýþmaya davetlisiniz!
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yaþasýn kentler yaþasýn kentleryaþasýn kentler
Mimarlar Odasý Özel Ödülü
Neslihan Türkün Dostoðlu, Susan Habip, Emin Ertuðrul Yurdakul

Yüksek lisans ve doktora tezleri
çoðu zaman kütüphane
raflarýnda tozlanmaya býrakýlýr,
bu tezlerin þekillenmesinden
önce yapýlan çeþitli araþtýrmalar
ise bir gün paylaþýlma
þansýndan hepten yoksundurlar
diye hep üzülmüþümdür. O
yüzden de, elimden geldiðince
paylaþýlmaya deðer bulduðum
çalýþmalarýmý, denize bir damla
olarak yayýnlatmaya özen
gösterdim. UIA'nýn “Yaþasýn
Kentler” yarýþmasýna katýlýmýn
nedenlerinden ilki de budur.
Ýkinci neden ise, ilkinden pek
ayrýlmamakla birlikte, “renk”
gibi hep yüzeysel bir konu
olarak düþünülen bir ögenin
tarihsel kent dokusu içinde ne
denli önemli bir katký
saðladýðýný, bu deðerli mimari
elemanýn yanlýþ restorasyon
uygulamalarý ile unutulmakta
olduðunu hatýrlatmak idi. Bunu
yapmak için de, bu yarýþmada
çalýþýlmasý istenen “kentsel
akapunktur” kavramýna uyan,
“Bursa yerel kent renk paletinin
oluþturulmasý ve geleneksel
renk kültürü ile iliþkisi” baþlýklý
doktora çalýþmamýn bir
bölümünü bu yarýþmada
sunmak iyi bir olanaktý. Bu
olanaðý deðerlendirmek için
Bursa üzerine deðerli
araþtýrmalarý olan Sayýn
Neslihan Türkün Dostoðlu'ndan
daha iyi bir ekip baþý ve bilgileri
elektronik ortamda çok kýsa bir
sürede bir poster sunuþu haline
getirmek için de Sayýn Ertuðrul
Emin Yurdakul'dan daha iyi bir
ekip ortaðý bulamazdým. Ýkisine
de teþekkür ederim.

Susan Habib

TASARIM ÝLKELERÝ

Metropol bir kent olan Ýstanbul ile Boðaziçi arasýndaki mekansal ve
iþlevsel kopukluk gün geçtikçe artmýþtýr. Metropolün merkezleri ile
deniz iliþkili deðildir. Boðaziçi üzerindeki kentsel çekim alanlarý
kendi içlerine kapanmýþlar, kentsel süreksizliðe sebep olacak
þekilde birbirlerine engel olmuþlardýr. Bu nedenle proje sadece
kentin denizle olan iþlevsel beklentilerine cevap vermekle kalmaz,
ayný zamanda, kentlilere yeni bir yaþam tarzý önerir: denizin kent
yaþamýna geri kazandýrýlmasý.

Proje, hemen arkasýndaki Beyoðlu semtini ve kullanýcý
yoðunluðunu gözönüne alarak Tophane ve Kabataþ Vapur Ýskelesi
arasýndaki mekana yoðunlaþýr ve üç ana noktayý esas alýr:

; keskin bir þekilde tanýmlanmýþ sýnýrý kaldýrmak, kentin
deðiþken durumlarýna cevap veren, yeni bir sýnýr planýný halihazýr
kent dokusu üzerine uygulamaktýr.

kentlilere ait olan anonim mekanlardýr.

Temel düzenleyici; ne deniz ne de kara olan mekanlaþmýþ sýnýrdýr.
Mekanlaþmýþ sýnýr kentte sadece bir çizgi olarak deðil,
baðlamýndaki bütün durumlarý yeniden programlayan ve strüktüre
eden bir araç olarak yer alýr.

Bu nedenle temel düzenleyici olan mekanlaþmýþ sýnýr kentle bir seri

Araç

Yer;

iliþki kurmalý, proje alanýndaki programlarý da kapsayan ve deðiþik
kaynaklardan gelen bilgiyi ve deneyimi içermeli, ve bunlarýn daha
kolay yaþanabilmesi için birbirleriyle iliþkilendirmelidir. Böylece,
mekanlaþmýþ sýnýr birçok parçadan ve baðlantýdan oluþan, mevcut
programlarý kapsayarak onlarý yeniden programlayan, tanýmlanmýþ
bir sýnýrý ve sonu olmayan bir düzenleyici yapý haline dönüþür. Ve
salt arsanýn üzerine oturan bir strüktür deðil, ayný zamanda,
çevredeki durumlarýn bir yansýmasýdýr.

PLANLAMA

Planlama baðlamda varolan durumlarý, sokaklar, caddeler, ya da
adalar tarafýndan bölünen kentsel parçalarý (depolar, feribot
terminalleri, pazaryeri, parklar, camiler, Mimar Sinan Üniversitesi
fakülte binalarý, araç parklarý ve kafeler ) yeniden yorumlar. Ayný
zamanda toplanma ihtiyacýný karþýlayan anonim (kollektif)
mekanlar olan kültür mekanlarýný yeniden yorumlar.

Mekanlaþmýþ sýnýr bir geçiþ mekaný olarak yolcularý karþýlar, onlarý
gidecek yerlerine göre uygun kanallara yönlendirir ve bir yandan
da kültür mekanlarýna saplanmalarýna imkan tanýr. Planlama
deðiþik tipolojiler (yollar, yapýlar, peyzaj) ve onlarýn yoðunluklarýna
göre düzenlenmiþtir. Planlama hem kent hem de deniz tarafýnda
anonim mekanlarý (rampalar, balkonlar, yürüme yollarý)
kurgulayacaktýr.

Uluslararasý Profesyonel Kategori, Mansiyon
Ali Özer

yaþasýn kentler
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yaþasýn kentler yaþasýn kentler

Çaðýmýzýn kentsel sorunlarýný gözler önüne sermek,
bunlara saðlýklý çözümler önermek ve insanlarý bu konuda
daha duyarlý hale getirmeye teþvik etmek amacýyla
hazýrlanan bu proje; bizleri yaþadýðýmýz kenti daha eleþtirel
boyutta gözlemlemeye yöneltti. Tarihi zenginliði, ticari
dokusu ve insanlarýyla eþsiz bir atmosfere sahip olan,
Ankara'nýn Ulus semtinde gözlemlediðimiz kimlik kaybý,
ulaþým problemleri ve çarpýk kentleþmenin boðucu

i ler leyiþi gibi problemler bu bölge üzerinde
yoðunlaþmamýza neden oldu. Sunduðumuz önerinin,
küçük bir dokunuþ olarak baþlayýp, birçok yeni fikri de
beraberinde getirebilecek nitelikte olmasýna çalýþtýk.
Bunun sonucunda Ulus'un tarihi kimliðini canlandýracaðýný,
ulaþým sorunlarýný hafifleteceðini ve zaman içinde
kaybettiði önemi geri kazandýrabileceðini düþündüðümüz
bir çözüm önerisi getirdik.

Nisan ayýnda açýklanan 9. Ulusal Mimarlýk Sergisi ve
Ödülleri sonrasýnda ilk kez, kolokyum niteliðinde bir
tartýþma, internet ortamýnda sürdürülüyor. ARKÝTERA
sitesinin düzenlediði tartýþma iki ayrý kanaldan geliþiyor:
Bir yanda jüri üyelerinden Ziya Tanalý ve Abdi Güzer ile
Komite üyelerinden Aydan Balamir'in geliþtirdiði üçlü
tartýþma, konuyu aðýrlýkla ödüller ve gerekçeleri üzerinden
ele alýrken (......linkin adý.....), diðer kanalda (..... öbür
link...) dýþarýdan ilgilenenlerin katýlýmýyla zenginleþen bir
forum sürüyor. Haziran sonuna dek sürecek olan bu
tartýþmaya katýlýmýn az olmasýna karþýn, ilk kez, ödüller ve
jürinin yaklaþýmlarý üzerine “açýk” bir tartýþmayý izlemek
hem keyifli hem de önemli bir belge oluþuyor.

Ulusal Mimarlýk Ödülleri'ni Sergi'nin bir uzantýsý olarak
görmek yerine, olarak kabul eden yaygýn bir
mimar kesimi olduðunu biliyoruz. Bildiðimiz mimari proje
yarýþmalarýnýn tersine isimlerin açýk olduðu bu farklý
ödüllendirme programýnda, jürinin seçimleri, kolokyum
benzeri bir ortamda tartýþýlmýyordu. Bu yýl ise, sanal
ortamda ve isteyenin kimliðini de açýklamaksýzýn
katýlabildiði bu yeni tartýþma/sorgulama ortamý, hangi
ödülün ne gerekçeyle verildiðine dair konular yanýsýra,
mimarlýða dair pekçok esas konuya deðinmesi nedeniyle
de önem taþýyor.

Ýþte tartýþmalardan bazý alýntýlar:

yarýþma

“...Aslýnda, yaratma eylemine soyunmuþ bir
kiþinin kendi gibi olup olmadýðýný kavrayabilmek için onu,
sürekliliði içinde tanýmak ve algýlamak gerekiyor elbette.
O zaman ne olduðu, ne yapmak istediði daha bir anlaþýlýr
olabiliyor. Bu iþlerle uðraþanlarýn 'takip edilebilirliði' çok
önemlidir. Sýk kýlýk deðiþtiriyorsa biraz þüpheyle bakmak
gerekir diye düþünürüm ben kendi adýma…”

“... örneðin Fethiye Kültür Merkezi,
müelliflerinin öne sürdüðü söylemle birlikte ele
alýndýðýnda kendi tercihi ile “dýþarda olmayý” seçmiþ bir
yaklaþýmý temsil etmektedir. Yani alýþýlmýþ norm ve deðer
kalýplarýna alternatif olabilecek bir zeminin araþtýrýlmasý.
Burada tasarým sürecinin kendisi ve oluþturduðu
tartýþma/araþtýrma ortamý en az sonuç ürün kadar önemli
ve deðerlidir. Bu tutum benim ya da çoðumuzun mimarlýk
tercihleri ile örtüþmeyebilir, sonuç ürünü geleneksel
normlarýmýz içinde “güzel”, “çekici” ya da diðer olumlu
sýfatlarla nitleyemeyebiliriz. Ortaya çýkan dil alýþýlmýþ
anlamda bir bütünlük barýndýrmayabilir, ölçek þaþýrtýcý bir
deðiþkenlik içinde bulunabilir vs... Nitekim bu proje jüri
içinde yoðun tartýþmalar sonucunda ve bir karþý oyla ödül
almýþtýr. Ancak burada altý çizilmesi gereken projenin
kendi deðerlerini bilinçli ve tutarlý bir biçimde sürdürüyor
olmasý bu anlamda “kendi gibi” olduðudur.”

Ziya Tanalý

Abdi Güzer

Kum

Kaya Arýkoðlu

Boðaçhan Dündaralp

“…Fethiye'deki yapýlar için söylenecekler var ancak
bunlarýn tümünü burada yazacak kadar vaktim olacaðýný
sanmýyorum, belki sonra. Ama kýsaca þunu söylemek
gerekir herhalde: Fethiye Kütür Merkezi'ne, özellikle de
"yapý" dalýnda ödül verilmiþ olmasýndan ötürü seçici
kurul'u kutlarým, özellikle de yapý gerçekten yerinde
görülmüþse; çünkü yapý belli bir ölçeðin altýna inildikçe
(yerine göre 1/50-1/20 ve altýndaki detay ölçekleri)
hiçbir mimari hizmet içermiyor. Yerinde görüldüðünde
bunun yanlýzca "bakanlýk-belediye-mevzuat-müteahhit"
gibi hazýr gerekçelerle açýklanamayacaðý, mutlaka
müellifin belirli bir tavrý olduðu görülüyor. Bu ölçeklerin
daha üst ölçeklere feda edilmesi gerektiði gibi bir tavýr.
Ece - Marina için ise hemen hemen tam tersi
sözkonusu…”

“…Güncel mimarinin nitelikli örneklerini
koruma sebebi mimarlarýn egolarýný tatmin etmenin
dýþýnda mimarinin kalýcýlýðýný teþvik etmek amaçlý olabilir.
Mimarinin kalýcýlýðý önemsenmezse yapýlar sadece
tüketim amaçlý yapýlmaya baþlar. Yapý ömrü kýsaldýkça
mimari tasarým, konfeksiyon tasarýmý gibi, modayý çok
yakýndan takip etmeye mecbur kalýr. Bunun sakýncalarýný
hepimiz bildiðimiz için konuyu açma gereðini
duymuyorum. Ayrýca bu diyalogda çok önemsediðimiz
mimaride “kendi gibi olma” sorgulamasý derinliðini
kaybeder. Yapýlar kalýcý olmazsa uzun sürede
uygulanabilen kent mimarisine ne olur sorgulamasýna
girmek bile istemiyorum…”

“...Yapý, yaþamýn dinamik
döngüsüne katýlýr, yaþar ve deðiþir. (mimarý bu durumdan
mutlu olmasa da) Yapýya kalýcýlýðýný verecek deðerler, bu
iliþkiden doðar. Bu deðerleri birileri ona atfetmez, doðar.
Bu baðlamda kalýcý olanýn ne olduðu, yapý-yaþam
etkileþimindedir. Yaþayan yapýlar bize bir þeyler
öðretebilir. Korunanlar deðil. Biz mimarlar, yapýlarýmýz
korunsun diye yapýlarý yaþamdan izole edip, sürekliliði
yaratacak olan evrimleþmiþ deðerlerin oluþmasýný
engellemiyor muyuz? Ýþimizi bir iktidar aracý haline getirip,
herþeyi denetlemeye kalkýþmýyor muyuz?..”

“…Yeni Mimar'da Aykut Köksal'in starlara
deðinisi vardý; 'beþler', 'dokuzlar' vb ile onlarýn etrafýndaki
felsefemsi metinler ve bunlara karþýlýk gerçek yapýlý
çevre... Kadri'nin ruhban sýnýfýna denk düþen yýldýz
kümelerini yaratan piyasa mekanizmalarý nasýl iþliyor?
Gerçek yýldýzlarla, aslýnda gezegen olup yýldýzýmsý
parlayan kütleler arasýndaki fark nedir? Gezegenlik kötü
bir þey midir? Ya meteorlar?…”

Aydan Balamir

Bu uzun tartýþma metninin sanal olmaktan çýkarýlýp,
kataloðun içinde de yer almasý, hem önemli bir belgenin
yaygýn kullanýmýný ve belgelenmesini saðlayacak, hem de
gelecek dönemler için bir “teþvik” olacaktýr.

9. Ulusal Ödüllerin Kolokyumu

Aslý Özbay
Öðrenci Kategorisi, Uluslararasý aþama için seçilen projelerden:

Zeynep Öktem Emre Odabaþ Sevda Özkan Övgü Pelen Ali Aslankan, , , ,
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Almanya'nýn Hagen kentinde geleneksel olarak her yýl
düzenlenmekte olan Avrupa Haftasý etkinlikleri
kapsamýnda “Türkiye Mimarlýðý Sergisi” baþlýðý altýnda
Bina Kimlikleri ve 8. Ulusal Mimarlýk Sergisi, Hagen
Teknoloji Merkezi'nde, 5 Mayýs 2004'de açýldý.

Hagen, Ruhr bölgesinin Kuzey Ren Vestfalya eyaletinde,
Düsseldorf'tan 60 km uzaklýkta, yaklaþýk 10 000 Türk'ün
yaþadýðý bir þehir. Almanya'nýn suç oraný en düþük
þehirlerinden olan Hagen, eyaletin en yeþil yerleþimi
olmasýyla ünlenmiþ. Yakýn zamanlarda öðrenci sayýsýnýn
düþmesiyle kapatýlan bir mimarlýk fakültesine ve Açýk
Hava Mimarlýk Müzesi'ne sahip.

Bu yýl 7. si düzenlenen Avrupa Haftasýnýn en önemli
etkinliði haline gelen Türkiye Mimarlýðý Sergisi, TMMOB
Mimarlar Odasý ve Ankara Þubesi ile Hagen'de yaþayan
mimar Mesut Tanyel ve mimar Sunay Ererer'in ortak
çabalarýyla gerçekleþti. Sergi öncesi posterler ve basýn
yoluyla uzun bir tanýtým kampanyasý yürütüldü, açýlýþa kent
sakinleri dýþýnda bir çok mimar ve bürokrat özel olarak
davet edildi.

Sergi açýlýþýna Arnsberg Bölge Valisi Drewke, Essen
Baþkonsolosu Ahmet Akarçay, Hagen Büyükkent Belediye
Baþkan'ý Horn, Hagen Belediye Baþkaný Dücker, Hagen
Þehri Avrupa Birliði Resmi Sorumlusu Blania ve RAA
Daire Baþkaný Michael Vollmer'in yaný sýra Mimarlar
Odasý'ný temsilen, Ankara Þube Baþkaný Ali Ulusoy katýldý.
Basýn mensuplarýnýn yoðun katýlýmýyla gerçekleþen açýlýþta
Ali Ulusoy'la yapýlan çok sayýda ropörtaj, gazete ve
dergilerde ve yerel radyolarda yer aldý. Ali Ulusoy'un
ropörtajlarda ve açýlýþ konuþmasýnda deðindiði Avrupa
Birliði uyum süreci ve hizmetlerin serbest dolaþýmý konusu

sohbetlerin gündemini belirledi ve gazete haberlerinde
alýntýlandý. Ayrýca tüm görüþmelerde, Alman mimarlarla
yapýlan ortak çalýþmalarýn geliþtirilmesi ve yeni projelerle
birlikte çalýþma niyetleri dile getirildi.

8. Ulusal Mimarlýk Sergisi ile Türkiye mimarlýðýnýn bugün
içinde olduðu düzey sergilenirken, Bina Kimlikleri Sergisi
ile Cumhuriyetin ilk 10 yýlýna ait tarihsel bir Ankara
manzarasý ile eksiksiz bir panorama sunan sergi
davetlilerin çok ilgisini çekti. Özellikle Alman mimarlarýn
eserlerini içeren “kimlik” panolarý, Alman mimarlarla yeni
ortak çalýþma akslarý için ip uçlarý olarak deðerlendirildi.
Sayýn Ahmet Akarçay'ýn Bina Kimlikleri Projesi'nin
Türkiye'deki Alman tasarýmlý yapýlarý içerecek þekilde
geniþletilmesi için Almanya'dan kaynak yaratýlabileceði
konusundaki yorumu memnuniyetle karþýlandý. Bu konuda
Ali Ulusoy, Akarçay'la iletiþimi sürdürerek sonuç almayý
diliyor.

Ortak proje çalýþmalarý, Bina Kimlikleri Projesi dýþýnda Ali
Ulusoy'un diðer ikili temaslarýnýn da ana konusuydu.
Gelsenkirchen Teknoloji Enstütüsü yetkilileri Willy
Winkelmann ve Schmitz Borchert ile yapýlan görüþmede,
Türklerin yoðun olarak yerleþtiði “Güney Batý Dönüþüm
Projesi” kapsamýnda, Türkiye'den Mimarlar Odasý, çeþitli
sanatçý dernekleri, yerel yönetimler ve üniversitelerin
katýlýmýyla, sempozyum, atölyeler ve sergilerin yer alacaðý
büyük bir ortak çalýþmanýn ilk temelleri atýldý.

UIA 2005'in yaklaþmakta olduðu bu son dönemde,
Aalto@turkey sergisiyle ve Balkan Mimarlar Konferansý
ile baþlayan Mimarlar Odasý'nýn uluslararasý çalýþmalarýnda
Hagen sergisi önemli bir aþama oldu, daha büyük
projelerle geliþerek sürdürmeyi diliyoruz.

HAGEN'DE TÜRK YE M MARLIÐI SERG S BÜYÜK LG UYANDIRDI...Ý Ý Ý Ý Ý Ý

Türkiye’de Baþarýlamayan Almanya’da oldu!
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ÝSTANBUL: NATO ZÝRVESÝNDE TUTUKLU KENT...

ÝSTANBUL: NATO ZÝRVESÝNDE KÜRESEL EYLEM KENTÝ...

28-29 Haziran 2004 tarihinde Ýstanbul'da
gerçekleþtirilecek olan NATO Zirvesine karþý protesto
çaðrýlarý giderek yaygýnlaþýyor. Küresel Barýþ ve Adalet
Koalisyonu (BAK) tarafýndan yapýlan çaðrýya aralarýnda
sendikalarýn, meslek odalarýnýn, derneklerin partilerin de
bulunduðu yüzü aþkýn demokratik kitle örgütü katýlýyor.

“NATO ve Bush'a karþý” yürütülen kampanya her kurumun
kendi eylemlilik ve etkinlikleriyle baþlayarak 28-29 Haziran
tarihinde yurtdýþýndan katýlýmcýlarla birlikte küresel
eylemliliðe dönüþecek. NATO zirvesinde; Irak ve
Afganistan iþgalleri, NATO'nun geniþleme stratejileri, Orta
Doðu ve Balkanlara olasý NATO müdahaleleri
deðerlendirilecek. Ýnsanlýk dýþý uygulamalarla halkýna
iþkence edilen Irak'ýn da bu toplantýda ayrýca gündem
olmasý ise trajikomik bir durumdur.

Afganistan'da ve Irak'ta baþarýlý olamayan Amerika þimdi
Orta Afrika'dan Asya'ya, Kafkaslara kadar devam eden
iþgalci politikalarýný Büyük Ortadoðu Projesi (BOP) adý
altýnda yeniden oluþturmaya çalýþýyor. Ülkemizin jeo
politik durumunu da kullanarak, bir kez daha bizi savaþ
ortamýna çekme senaryolarýný, NATO þemsiyesi altýnda,
bizim topraklarýmýzda tartýþtýrýyor.

1 Mart'ta Irak'a asker göndermeye karþý çýkarken; bizi
hayalperestlikle ve dünya gerçeklerini görmemekle
suçlayanlar, iþkence belgelerinin yayýnlanmasýna gözlerini
kapayarak, þimdi de NATO toplantýsýnýn ve BOP’un
önemini anlamamakla suçluyorlar. Kurtuluþ Savaþý'nýn
verildiði, özgürlük ve demokrasi mücadelesinin sürdüðü
topraklarýmýzý kirletiyor, yaþadýðýmýz alanlarý, kentimizi,
benliðimizi kuþatma operasyonlarýyla tepkilerimizi
sýfýrlamaya çalýþýyorlar.

Aylardýr Ýstanbul kuþatma altýnda... Yapýlacak küresel
protesto gösterilerine yönelik güvenlik güçleri; denizden,
karadan, havadan, caddeden, sokaktan, mahalleden,
ilçeden, merkezden kentin bütününe kadar bir “güvenlik
koridoru” oluþturarak yaþayanlarýný tam orta yerinden
daraltýyor. Geçmiþte verilen baðýmsýzlýk mücadelelerinin
yüreðine kocaman bir hançer saplýyor.

Tarihimiz ve kültürümüz NATO ziyaretçilerine tepside
sunulmasý, bütün karþý çýkýþlara raðmen hala devam
etmekte. NATO toplantýsý için Zeugma mozaiklerinin,
Ýstanbul'a getirilmesi yargý kararlarýna raðmen nerdeyse
kesin gibi. Taþýnma hazýrlýklarý sýrasýnda bile mozaiklerin
zarar gördüðü yetkililer tarafýndan ifade edildi. “2863
sayýlý kanunun 6. ve 20. Maddelerine göre, mozaikler

Tezcan Karakuþ Candan
tezcan70@hotmail.com, tcandan@mimarlarodasi.org.tr

Ýþgal güçleri Ýstanbul önlerinde

taþýnmaz kültür varlýklarýnýn bulunduklarý yerden nakilleri
için zorunluluk gerekiyor. Bu zorunluluk ise, deprem, sel,
savaþ gibi ihtimalleri kapsýyor”. Kültür Bakanlýðý'nýn bu
hukuk tanýmaz tavrý, kültürel mirasýmýzý kendi vatanýndan
kopartarak, yerine koyulamaz bir kayýp sürecinin
baþlamasýna neden oluyor. NATO toplantýsý ülkelerin
kültürlerini, mirasýný da yok etmeye, zarar vermeye hizmet
ediyor ve özüne yakýþýr þekilde hukuk tanýmazlýðýný bir kez
daha sergiliyor. Ýki hukuk tanýmaz bir arada...
“NATO MERMER NATO KAFA”

6. Filonun denize döküldüðü Dolmabahçe'de savaþ
senaryolarý iþgal politikalarý konuþulacak ... Beyoðlu, Þiþli
ve Beþiktaþ semtlerinde haziran sonuna denk gelen
nikahlar yapýlamayacak. Bölgede yaþayan halkýn 292 bin
kiþisi güvenlik soruþturmasýndan geçirildi bile. Zirvenin
yapýlacaðý vadi uydudan kontrol edilecek, tabiri caizse
zirve sýrasýnda kuþ bile uçurtulmayacak. Rotasý þaþan
bütün uçuþlar imha edilecek, savaþ gemileri Marmara
Denizi'ni ve Boðaz'ý koruyacak. Zirve boyunca 22 bin polis
görev yapacak ve 5 bin polis okulu öðrencisi zirve
güvenliðinde görev almak için erken mezun edilecek.
Zirve toplantýsý yapýlacak binanýn 100 metre uzaklýðýna
beton duvarlar inþa edilecek. Ýstanbul'da yaþayan herkes
neredeyse potansiyel suçlu ilan edilecek...

Kimin için ve ne için?... Kendi sokaklarýmýzda rahatça
dolaþamayacaðýz. Ýstanbul Boðazý'na Dolmabahçe'den
bakamayacaðýz. Beyoðlu'nda Doyasýya yürüyemeyeceðiz
... nefes alamayacaðýz daralacaðýz. Kimin için? ve ne için?
“NATO'nun toplanmasýna, Bush'un saraylarýmýzda “bir
komutan edasýyla dolaþmasýna”, 55 ülke baþkanýnýn
savaþ politikalarýna, Ýstanbul'un kuþatýlmasýna karþý
tepkilerimizi dile getiremeyeceðiz, barýþ þarkýlarýmýzý hep
birlikte söyleyemeyeceðiz öyle mi?... Öyle deðil...

Biz dün olduðu gibi bugün de hayalperestiz ve bunun
içindir ki, Irak Halký'na yapýlan iþkencelere sessiz
kalmayacaðýz. Ülkemizin yeniden savaþ senaryolarýna alet
edilmesine karþý bütün gücümüzle ses çýkaracaðýz.
Zeugma mozaiklerinin taþýnmasýna karþý duvar
oluþturacaðýz. Ýstanbul'un kuþatýlmasýna, benliðimizin
parçalanmasýna izin vermeyeceðiz, NATO toplantýsýný ve
Bush'u bir kez daha istemeyeceðiz.
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Deðerli konuklar, Sevgili Meslektaþlarým,

Bugün, Avrupa Birliðine 10 ülke`nin daha katýlmasýnýn
heyecanýnýn yaþandýðý, TÜRKIYE´nin de yakýn gelecekte
içinde yer alacaðý geni leme sürecinde, “AVRUPA
HAFTASI” nedeniyle, siz deðerli dostlarla birarada
olmaktan ve böyle anlamlý bir günde TMMOB
MÝMARLAR ODASI “8. ULUSAL MÝMARLIK SERGÝSÝ”
ÝLE TMMOB MÝMARLAR ODASI ANKARA ÞUBESÝ
“BÝNA KÝMLÝKLERÝ SERGÝSÝ”nin açýlýþýný yapmaktan son
derece mutluyum.

Umarým açýlýþýný yaptýðýmýz bu sergi, bu güne kadar olduðu
gibi bundan sonra da kültür er paylaþýma, uluslararasý
iþbirliðine, dayanýþmaya, dostluða ve dünya barýþýnýn
sürekli kýlýnmasýna katký saðlar.

Günümüz Dünyasýnda, “farklýlýklar” kültürel zenginliðin,
küresel ve doðal uyumun vazgeçilmez öðeleri olacaktýr.
Mimarlýk mesleðinin bu baðlamda toplumsal ve kamusal
sorumluluðu, mimarlýðýn da artýk yalnýz güzel sanatlarýn bir
dalý olarak deðil, ayný zamanda, kaynaklarýn tasarýmý ve
doðru kullanýmý yoluyla, teknoloji ile sosyal, ekonomik
gereksinimler arasýnda köprü kuran bir disiplin olarak
deðerlendirilmesidir.

Bizler TÜRKÝYE MÝMARLARI olarak, Türkiye
Cumhuriyeti nin kurulu undan bu yana, ülkenin tarihi,
doðal ve kültürel zenginliklerini koruyarak çaðdaþ, modern
ve yaþanabilir mekanlarýn, çevrelerin tasarlanmasý ve
oluþturumasý konusunda çaba harcamaktayýz.

Bu çalýþmalarýmýzý sürdürürken, bir taraftan da AB Uyum
Süreci kapsamýnda, ülkemizde yapýlmakta olan hukuksal
düzenlemeler ve bu düzenlemelerin mimarlýk ortamýna
olan etkileri konusundaki çalýþmalara katýlýyoruz.

TMMOB Mimarlar Odasý, þu anda Türkiye AB Genel
sekreterliðinde çalýþmalarý yürütülen ve 2005 yýlýnda
yürürlüðe girecek olan “MESLEKÝ YETERLÝLÝKLERÝN
DÜZENLENMESÝ VE TANINMASI HAKKINDA KANUN
TASARISI” atölye çalýþmasýna katýlarak katký koymaktadýr.
Bu yasa tasarýsýnýn, mayýs ayý içerisinde AVRUPA
PARLEMENTOSU gündemine gelmesi öngörülmektedir.

AB uyum süreci ayný zamanda, “Hizmetlerin Serbest
Dolaþýmý” ile doðrudan ilgilidir, bütün yasal
düzenlemelerde bu dikkate alýnmakta ve serbest
dolaþýmda, TMMOB Mimarlar Odasý;
.Yerel kimliklerin korunmasýný,
.Tarihi, doðal ve kültürel mirasýn korunmasýný,
.Kültürel farklýlýklarýn uluslararasý bir miras olarak
yaþamýmýza zenginlik kattýðýnýn dikkate alýnmasýný,

þ
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.Ulusal ve uluslararasý mesleki etik kurallarýna uyulmasýný
(UIA VE ACE direktifleri),
.Yerel Meslek Odalarý´nýn sicil tutma ve denetim
olanaklarýnýn sýnýrlandýrýlmamasý v.b. hizmetin serbest
dolaþýmýný engellemeyen ama yerel birikime saygýlý bir
düzenlemeyi önermektedir.

TMMOB Mimarlar Odasý, çeþitli uluslararasý mimarlýk
örgütleri ile kurumsal iliþkilerini sürdürmekte ve ulusal
ölçekte yapmýþ olduðu çalýþmalarý dünya mimarlarýyla
paylaþmaktadýr.

TMMOB Mimarlar Odasý, UIA´nýn (Uluslararasý Mimarlar
Birliði) üyesidir, ACE`nin (Avrupa Mimarlar Konseyi)
gözlemci üyesidir ve ACE´nin bütün toplantýlarýna ve
çalýþmalarýna katýlmaktadýr.

1999 yýlýnda Pekin´de UIA Kongresinde yapýlan oylama
sonucunda UIA 2005 Kongresi'nin ÝSTANBUL´da
yapýlmasýna karar verilmiþtir. 2005 yýlýnda dünya
mimarlarý Ýstanbul´da buluþmak için yoðun bir çalýþma
içerisindedir.

2002 yýlýnda Berlin´de yapýlan UIA Kongresi´ne katýlan
Türkiye mimarlarýnýn 2005 için öngördüðü tema
“Dünyamýzýn Kentleri; MimarlýkLARýn Pazaryeri“ dir.

Türkiye mimarlarý UIA/ 2005/Ýstanbul´da DÜNYA
MÝMARLARI ile buluþmaktan FARKLI KÜLTÜRLERE ev
sahipliði yapmaktan, bu buluþmanýn MÝMARLIK ortamýna
dostluk ve barýþa olacak olan katkýsýndan dolayý þimdiden
büyük heyecan duymaktadýr.

Mimarlar Odasý Ankara Þubesi, 1990 yýlýnda Alman Kültür
Merkezi ile birlikte “Koruyucu Kent Yenilemesi ve Yerel
Yönetimler” konulu bir etkinlik düzenlemi tir. Bu etkinlikteþ

“Berlin Kreuzberg Proje” çalýþmasý ve “Ankara Kalesi
Koruma ve Geliþtirme Ýmar Planý” projesi ele alýnmýþtýr.

Mimarlar Odasý Ankara Þubesi,1990 yýlýndan bu yana
mimarlýk ve sanat konularýnda, Ankara Alman Kültür
Merkezi ile çaðdaþ ve geleneksel Türk/Alman Mimarlýðý
üzerine bir çok calýþmayý birlikte gerçekleþtirmiþtir.

11 Nisan 2004 tarihinde ANKARA`da düzenlenen
9.ULUSAL MÝMARLIK ÖDÜLLERÝ ve SERGÝSÝ töreninde
Alman Kültür Merkezi`ne Mimarlýða katký dalýnda
TMMOB Mimarlar Odasý`nýn ÖZEL ÖDÜLÜ verilmi tir.

Bugün sizlerle birlikte dostça paylaþtýðýmýz bu anlamlý
buluþma ve kültürel iþbirliðinin daha da güçlenerek devam
edeceðine olan inancýmla; Mimarlar Odasý adýna, bu
buluþmada büyük katkýsý ve emeði geçen, katýlýmlarý ile
bizleri onurlandýran;

Bu serginin hazýrlanmasý ve organizasyonunda Mimarlar
Odasý adýna hareket eden deðerli meslekta ým mimar
Mesut Tanyel, Sunay Ererer'e, sevgili karde im Cemal
Sarýkaya'ya ve tüm katýlýmcýlara yürekten
TEÞEKKÜRLERÝMÝ sunarým:

Ali Ulusoy
Mimarlar Odasý Ankara Þube Baþkaný

þ

þ
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Arnsberg Bölge Valisi sayýn Bayan Renate Drewke´ye
Sayýn Baþkonsolos'um Ahmet Akarçay´a
Hagen Büyükkent Belediye Baþkan'ý sayýn Bay
Horn´a
Hagen Belediye Baskaný sayýn Bay Väctor Dücker´e
Hagen Þehri Avrupa Birliði Resmi Sorumlusu Bayan
Regina Blania`ya
RAA Daire Baþkaný Sayýn Bay Vollmer'e
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Bültenin bir önceki sayýsýnda yayýmlanan ilk bölümü
okuyan yaklaþýk 6 bin kiþiden bana gelen toplam 4 bin
kadar tebrik mesajý oldu. Lütfen bana çelenk
göndermeyin, Türk Eðitim Vakfý'na baðýþta bulunun...!

Görünen o ki, ilk bölümü Nuray'dan baþka okuyan
olmamýþ. Her neyse, biz iþimize bakalým ve ilk bölümde
baþlattýðýmýz soru-cevap biçimiyle Oda'nýn UIA macerasýna
devam edelim.

***************
SORU: Türkiye Mimarlar Odasý UIA genel kurulunun
Ýstanbul'a alýnabilmesi için tekrar aday oldu demiþtiniz....
CEVAP: Evet, oturduk düþündük... Zamanýn UIA genel
sekreteri Lanthonie'nin Türkiye Ulusal Kesimi'ne attýðý
kazýk nedeniyle epeyce bozulmuþtuk. “Hadi lan” dedik...
“Gidelim þu Kahire kongresini biraz karýþtýralým.” Mümkün
olduðu kadar kalabalýk bir delegasyon olarak katýlmayý ve
genel kurulda hesap sormayý düþünüyorduk. Ne de olsa,
UIA kongresinin yapýlacaðý Filipinler/Manila zorunlu
nedenlerle devre dýþý býrakýlýnca, Meksika'da ikinci en
yüksek oyu almýþ bulunan Türkiye/Ýstanbul'un otomatik
olarak evsahibi ülke ilan edilmesi gerekirken, UIA
konseyindeki deðerli meslektaþlarýmýz Türkiye'yi yok
saymýþ ve kongreyi Mýsýr/Kahire'ye vermiþlerdi... Bu çok
açýk ve net bir haksýzlýktý... Biz de bunun hesabýný
sormakta kararlýydýk.
SORU: Ne tür hazýrlýklar yapýldý..?
CEVAP: Ben postallarýmý giydim, genellikle çok iyi sonuç
aldýðým AK-47 Kaleþnikov tüfeðimi, yedek þarjörleri, el
bombalarýný... (pardon) Nerede kalmýþtýk..??
SORU: Sayýn Ahmet Sönmez, UIA Kahire kongresinin....
CEVAP: Ha..TAMAM hatýrladým... Önce Oda'nýn bütçesine
baktýk... “Vaziyet KEL..!” Sonra pasaport, masaport
kontrol ettik, bazý arkadaþlarýmýz 'sakýncalý' durumlarýný
aynen devam ettirdikleri için listemiz hýzla azaldý. Sonra
dedik ki; “Yahu biz bu kongreyi Türkiye'ye getirirsek
bundan en karlý çýkacak sektör turizm sektörü deðil mi..?
Gidelim, Turizm Bakanlýðý'ndan ve kongre turizmi
konusunda uzmanlaþmýþ þirketlerden destek isteyelim.”
SORU: Aldýnýz mý..?
CEVAP: Devletten 'üçün bi...'
SORU: Öhö Öhö... Ahmet bey bir çay daha alýr mýsýnýz..?
CEVAP: Teþekkür ederim... Sonra seyahat þirketleriyle
uzun görüþmeler yaptýk. Hatta ben oturdum 6 sayfalýk bir
broþür hazýrladým, Oda'nýn fotokopi makinasýnda çoðaltýp
zýmbalayarak hazýrladýðým bu sözde broþürler Ýngilizce
yazýlmýþtý ve UIA delegelerine hitap ediyordu. “...Neden
Ýstanbul..? Çünkü Türkiye 'eski dünya' ile 'yeni dünya'
arasýnda köprü durumuna gelmiþ olup...” (pardon) “aklým
güreþe gitti de.”
SORU: Bu broþürler etkili oldu mu..?
CEVAP: Sonuç olarak Oda arþivine bir belge daha kalmýþ
oldu. Dünyanýn 72 milleti renkli ofset baskýlý broþürlerle,
hediyelik eþyalarla, video-film gösterileriyle propaganda

UIA nedir..?
Yenir mi, içilir mi..?

yaparken, bizim biraz zayýf kalmamýz doðaldý.
SORU: Peki Kahire'ye giden 'tek kiþilik ordu' konusuna
dönersek...
CEVAP: Konuþtuðumuz seyahat þirketleri arasýndan üç
þirket iþe sahip çýktý. Biri Kahire'ye uçak biletini temin etti,
diðeri hediyelik eþya filan konusunu çözdü, diðeri
Kahire'de otel masraflarýný yüklendi. Sonuç olarak
bendeniz 'cennet kuþu' günlerden bir gün Kahire'ye uçtum
ve “Hotel Kleopatra” olarak bilinen otele yerleþtim.
Vaktiyle Kahire'nin en iyi otellerinden biri olarak bilinen bu
otel, sonradan inþa edilen 5 yýldýzlý oteller arasýnda adeta
bir kasaba oteli gibi kalmýþtý. Kongrenin yapýldýðý 'Ramses
Hilton' oteline her sabah yürüyerek gidiyordum. Her iki
elimde birer bavul içinde taþýdýðým broþürler, afiþler,
dosyalar filan... derken kollarým uzamýþtý, maymun gibi
olmuþtum.
SORU: Peki kongrede Türkiye'nin konumu neydi..?
Filipinler konusunda yediðimiz kazýðýn hesabýný sorabildik
mi..?
CEVAP: Önümüzde çok ciddi bir para sorunu vardý.
Orol'un Meksika'da imzaladýðý senet de dahil olmak üzere,
Türkiye Mimarlar Odasý UIA'ya olan birikmiþ aidat
borçlarýný ödememiþ olduðu için üyeliði askýya alýnmýþtý.
Görüþmelere katýlabiliyorduk ama oy hakkýmýz elimizden
alýnmýþtý. Borçlarýný ödemediði için Ýtalya, Hindistan ve
Türkiye ulusal kesimleri UIA'dan atýlmak üzereydi... ama
biz bu kez acaip hazýrlýklýydýk. Kongre tarihinden bir ay
öncesinden baþlayan bir kampanya ile, UIA üyesi ülkelerin
aidatlarýnýn sadece ulusal kesime kayýtlý üye mimar
sayýsýyla deðil, ülkenin 'gayrýsafi milli hasýlasý' ile orantýlý
olarak hesaplanmasý gerektiðini tartýþan bir öneriyi UIA
genel kurul gündemine sokmayý baþarmýþ olduðumuz için
rahattýk. (pardon) rahattým.
SORU: Peki borcu olan ülkeler UIA'dan atýldý mý..?
CEVAP: Bunu en iyi cevaplandýracak olan bizim Enriko
Milone kardeþimizdir..! Kendisi Ýtalyan olup, sonradan UIA
genel saymanlýðýný yürütmüþtür....! Hayýr bu ülkeler
UIA'dan atýlmadý. Türkiye Mimarlar Odasý'nýn hazýrladýðý ve
aidatlarýn yeniden yapýlandýrýlmasýný öngören tasarý, uzun
uzun tartýþýldý. Sonuç olarak UIA genel kurulu, bizim
Türkiye Mimarlar Odasý olarak hazýrlamýþ olduðumuz yeni
aidat rejimini, Ýspanyol 'abimiz' Rafael de la Hoz'un da
desteði ile kabul etti. Rafael abimiz UIA baþkanlýðý filan da
yaptý. O da benim gibi uzun boylu ve yakýþýklýdýr ama tek
eksiði sadece Ýspanyolca konuþur.
SORU: Peki Türkiye'nin adaylýðý..?
CEVAP: Walla... Ben genel kurulun birinci günü Ramses
Hilton'a gittiðimde elimde iki bavul kadar fotokopi broþür
ve hediyelik eþya vardý. Ulan bir de baktým, diðer adaylar
video ekran kurmuþ, çuval dolusu broþür ve hediyelik eþya
daðýtýyor. Hatta elimdeki broþürlerle bir masaya yaklaþýp
'tezgah açmaya' niyetlendiðimde, Hollandalý rakip kuruluþ
temsilcisi bana çok nazik bir biçimde 'defolup gitmem'
gerektiðini ifade etmiþti. Meðer onun stand'larýna bizim
broþürleri koymaya çalýþýyormuþum.... Ýyi mi..?!

SORU: Peki bu 'asimetrik' rekabet sonucunda ne gibi
sonuçlar alýnabildi..?
CEVAP: Baktým ki vaziyet kötü, atladým bir taksiye,
“Bismillah ya seydi... Çekinzi der Taxi to the Törkiþ
Sefaret-el Azim..” dedim. Kullanmýþ olduðum Paris aksanlý
Arapçayý hemen anlayan taksi þoförü beni Kahire'deki
Türkiye Büyükelçiliði'ne götürdü.... Kapýda nöbet bekleyen
polis kardeþlerimiz beni içeri aldýklarýnda öðle saatleriydi.
Sayýn büyükelçi hafif bir yorgunluk nedeniyle istirahat
etmekteydi. Çok iyi hatýrlýyorum, kendisine benim geldiðim
haber verildiðinde toplam 6 dakika içinde giyinmiþ,
kravatýný baðlamýþ ve koþaradým gelmiþti. (Daha önce
Ankara'dan göndermiþ olduðumuz teleks mesajlarýnýn iþe
yaradýðýný da böylece teyid etmiþ olduk.) Türkiye
Cumhuriyeti'nin Kahire büyükelçisi, (kulaklarý çýnlasýn)
Türkiye Mimarlar Odasý'nýn gönderebildiði tek temsilci ile
yarým saat kadar bir acil durum deðerlendirmesi yaptý.
Sonra birlikte büyükelçilik binasýnýn mahzenlerine inildi,
Turizm Bakanlýðý'nýn bize Ankara'da temin edemediði
afiþler, broþürler, aklýnýza ne geliyorsa... büyükelçilikten
temin edildi ve Ramses Hilton salonlarýndaki 'Türkiye
Standý'na taþýndý.... Ama bir farkla... Bu kez yanýmda
büyükelçiliðimizin verdiði izbandut gibi iki polis kardeþimiz
bana yardýmcý oluyordu ve Hollandalý 'rakip' dostumuz
hafifçe týrsmýþ bir biçimde yana çekilerek bize yer açmýþtý.
Artýk ben, çok farklý bir havayla burnum bir karýþ havada
dolaþmaya baþlamýþtým. Türkiye'nin UIA kongresine
adaylýðý da, bu geliþmeler sonucunda ciddiyet kazanmýþtý.
Artýk Türkiye Mimarlar Odasý, ciddi bir stand kurmuþ, bol
malzeme daðýtýr hale gelmiþti. Sonra bir gün...
SORU: Birikmiþ aidatlarýn silinmesi konusunda Türkiye
tezinin kabul edildiðini söylediniz. Böylece Türkiye'nin
UIA'ya tekrar tam üye olmasýnýn önünün açýldýðýný da
belirttiniz. Peki Filipinler konusundaki...
CEVAP: Anladým... Cevap vereyim: Genel Kurul
toplantýsýnýn sonlarýna yaklaþtýðýmýz günlerde, UIA genel
sekreteri Lanthonie beni akþam yemeðine çaðýrdý.
“Hayýrdýr inþallah, bayram deðil, seyran deðil, Lanthonie
eniþtem beni niye öptü...” diye düþünürken, Kahire'nin
Tahrir Meydaný'na yakýn bir mahalli lokantaya gidip 'felafel'
yedik. Sayýn Lanthonie biraderimiz, UIA genel
sekreterliðine tekrar aday olmayý düþündüðü için
Türkiye'nin desteðini istiyordu. Bizim son 6 ay içinde
Ankara'dan yürütmekte olduðumuz muhalefet
kampanyasýnýn giderek etkili olmaya baþladýðýný görmüþ ve
telaþlanmýþtý. Benim Kahire'de genel kurul sýrasýnda diðer
üye ülkelerle yaptýðým görüþmelerin de kulaðýna gittiði
anlaþýlýyordu.... Kendisine bir þiþe daha Mýsýr birasý
ismarladým ve özetle... “Sayýn genel sekreter, Allah sizi
baþýmýzdan eksik etmesin ama eðer bu eksiklik noktasýna
gelinme durumu yaklaþýyorsa, Türk mimarlarý dost ve
müttefik Fransa'nýn siz deðerli temsilcisinin 'arkasýndadýr'...
Benim adým Tosun, afiyetosun” anlamýna gelen 'acaip
diplomatik' ve anlamsýz bir cümleyle noktayý koydum....
Ertesi gün Lanthonie seçimi kaybetti.

SORU: Peki sonra..?
CEVAP: Sonra iþin suyu çýktý..! Türkiye'nin hakký olan
kongreyi Mýsýr'a taþýyan UIA yönetimi çok zor durumda
kaldý. Neden..? Çünkü, kongre sýrasýnda olmasý gereken
organizasyon SIFIR'a yakýndý. Birçok gezi iptal edildi.
Dünyanýn çeþitli ülkelerinden gelen mimarlar, parasýný
önceden vermiþ olduklarý aktivitelerin iptal edilmesiyle
açýkta kaldýlar. Rezalet çýktý. Millet birbirine düþtü....
Kongreye katýlmasý öngörülen mimar sayýsýnýn ancak
dörtte biri geldiði için kongre bütçesi iflas etti... UIA bu
iþten acaip zarar etti. Biz (pardon) Ben de 'piþmiþ kelle'
gibi sýrýtarak Ankara'ya döndüm. Bu kongreye iliþkin
raporlarýmý ve ek belgelerimi hazýrladým, Oda'nýn
arþivlerinde korunmak üzere verdim. Bakarsanýz
bulursunuz.
SORU: Peki Kahire'den sonra ne oldu..?
CEVAP: Ayýptýr söylemesi... Ben bir çay daha istesem..?
Bu kez 'anason çayý' olsun.

******* devamý bir ay sonra **********

Ahmet Sönmez, Mimar

“Chapter” 2
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“Hayal gücünün gördükleri asla yok edilemez”
Strabon

Amasya, 38. Dönem süresince yapacaðýmýz kültür
gezilerinin ikinci duraðý. Orta Karadeniz Bölgesinde
Yeþilýrmak vadisinde kurulmuþ tarih, kültür, doða harikasý
bir kent. Amasya'ya daha girer girmez buranýn diðer
Anadolu kentlerinden farklý, oturmuþ bir kent olduðunu
hemen fark edersiniz. Saðýnýzda kalan Yeþilýrmak
boylarýnda iki dað eteðinde kurulmuþ bu yer 7500 yýllýk
tarihiyle sizi karþýlamaktadýr.

Yapýlan araþtýrmalar 13 medeniyete ev sahipliði yapmýþ
Amasya'nýn tarihinin MÖ. 5500-3800 lere kadar uzandýðýný
ilk yerleþenlerin Hititler olduðunu gösteriyor. MÖ 1680
lerde Hititlerle baþlayan serüven Frig, Kimmer-Ýskit, Med-
Pers, Pers Pontus, Roma, Daniþmentler, Selçuklularla
devam etmiþ ve en son þehzade Yýldýrým Beyazýd
tarafýndan Osmanlý topraklarýna katýlmýþtýr. Hititler
döneminde baþlayan Hakmiþ adý, Amaseia Amassia,
Amasseias derken en son Amasya olmuþ.

Amasya kültür ve tarih birikimiyle birlikte Osmanlý da bir
eðitim merkezi olmuþ. Þehzadelerinin tahta oturmadan
önce hazýrlandýðý, eskilerin deyimiyle bir öðrencelik kenti
yani bir mektep. Tacýn gizemli þehri de buradan geliyor
belli ki... Tacý kim giyecek ? Bilinmez... Gizem burada
iþte... Valide sultanlar þehzadelerini tahta oturtmak için ne
entrikalar çevirmiþlerdir. Amasya ne gizli hesaplarý
saklamýþtýr tarih boyunca koynunda...O dönemde Amasya
Valiliði yapmýþ da taç giymemiþ þehzade sayýsý ikiyi
geçmemiþ. Her biri valilikten sonra birer birer oturmuþlar
Osmanlý tahtýna. Aralarýnda Fatih Sultan Mehmet, Yýldýrým
Beyazýd, II.Beyazýt,Yavuz Sultan Selim'inde olduðu 12
þehzade “staj” görmüþ burada. Baðýmsýzlýðýn Kurtuluþ
Savaþý'nýn ilk kývýlcýmlarýna da ev sahipliði yapmýþ. Sonra
sevdalara da tanýklýk etmiþ. Bugün bile yaralarýmýzý
sarmaya devam eden Lokman Hekim, dünyanýn ilk
coðrafyacýsý Strabon, bu topraklarda yaþamýþ.

Yani Amasya MÖ 5500 den bu yana herkese kucak açmýþ
herkesle paylaþmýþ bereketini... Biz de gördük ki devam
ediyor bu güzelliði, bir anda sarýp sarmalýyor sizi, içine
alýyor. Sýmsýký kucaklýyor ve siz isteseniz de istemesiniz de
onun sýcaklýðýný hissediyorsunuz. Ortasýnda su geçen her
kent gibi Amasya'da, içinizi ferahlatýyor. Ýçimizi
rahatlatacak, bizi hayal dünyasýnda dolaþtýracak bir baþka
kentte buluþmak üzere.
Dostçakalýn...

Yorgun bir haftanýn ardýndan ve yol stresi, endiþeler
içerisinde baþlamýþtým yolculuða; acaba nasýl bir yerde
kalacak, neler görecektim hatta her þey yolunda gidecek
miydi… derken; puslu bir Amasya sabahýnda kendimi
kartallar misali yüksek bir tepede seyrederken buldum
kenti. Her þeyin bizim için daha önceden ayarlanmýþ
düþünülmüþ olmasýnýn rahatlýðý ile günün ilk çaylarýný
yudumlarken, kenti bir yandan süzmeye baþladým. Kýsmen
gezgin, kýsmen mimar ama daha çok meraklý bir çocuk
edasýyla…. Kent sarp iki daðýn arasýnda usulca süzülen,
güçlü ama “ben çok güçlüyüm de haddimi aþmam”
edasýyla akan Yeþilýrmak'ýn sesiyle ve coþkusuyla karþýladý
bizi ve kuþlar yeþil ýrmakla beraberdi sanki günün ilk sesi
olmak için yarýþýrcasýna…Karþýdan Amasya, yalý boyu
evleri ve o meþhur Kral Mezarlarýnýn görüntüsü ile tam
resimlerdeki gibi. Aslýnda romantik bir kent Amasya, ya
þair ya da ressam olmak lazým bu kenti en güzel
anlatabilmek için… Alçak gönüllü bir kent. Ýki daðýn
arasýnda çok da fazla geniþlememiþ, binalarda öyle büyük
kentlerde görmeye alýþtýðýmýz gibi hani gökyüzüne
týrmanma yarýþýnda deðil…Ama iddialý bir kent Amasya,
kesinlikle sýradan deðil, hiçbir kent onun gibi olamaz ve o
da bunun farkýnda ve bu yüzden böyle basit bir yarýþa
girmiyor zaten.

Vakur ne de olsa þehzadeler þehri…Ne Yýldýrým Bayezid'i
kalmýþ, ne Fatih'i ne Kanuni'si …kentin aðýrlamadýðý.
Dünyanýn ilk coðrafyacýsý Strabon da Amasyalý, Ferhat ile
Þirin de…Karþý yakadan baktýðým Kral Mezarlarýna bir
zamanlar Fatih de bakmýþ Kanuni de...Bu düþünce biraz
heyecanlandýrýyor beni ve tekrar kültürel devamlýlýðýn
gerekliliðine olan inancým pekiþiyor…Evet, bütün bu
deðerlerimizi korumalýyýz, ne kadar güç olsa da….
Uzaktan Amasya bana biraz kýsmen yalý boyu evleri ile
Ýstanbul-Arnavutköy'ü hatýrlatýyor, kýsmen de
fotoðraflardan gördüðüm kadarýyla Yeþil ýrmaðý ile Londra'
da ki Times Nehrini.

Evet…. o meþhur düdük çalýyor…Bilge bizi otobüse
çaðýrýyor…Kent gezginleri kente dalýþ yapacak… Bu
düdük tüm gezi boyunca kulaðýmýzdaydý hayallerle gerçek
arasýndaki geçiþ köprümüz….Þimdi gene gülüyorum…
Amasya ve anýlarý capcanlý…Bir iki… bir iki…Ve iþte
uzaðýn yakýn olduðu o an! Adrenalin! Biraz sýcak mý ne?
“Bayýlacaðým biraz kalýn giyindim galiba dünde pek iyi
uyuyamadým ama kente bak VAYYYY…”. Ýþte bu
hayallerin gerçek olduðu kavuþma anýna ait ilk
izlenimlerim!!

Hayran oldum hem kente hem de kent insanýnýn kentin
binlerce yýllýk tarihine bu denli sahip çýkma tavrýna…
Aslýnda insanlarý da Amasya'ya çok yakýþýyor…Benziyorlar
yaþadýklarý kente. Ne de olsa bu kent onlarýn zevkini de
yansýtmýyor mu? Kentlerine layýk olmak için belki de bu
kadar çalýþkan ve misafirperverler… Özverililer…
Bayýldým… Böyle bir yerde yaþardým .Hem de büyük bir
zevkle…

Tarih öncesi ile baþlayan, ve her devre ait kültürel
yapýlarýyla dimdik ayakta Amasya. Bazýlarýnýn sancýlarý var
besbelli yýllar onlarý yormuþ ve yýpratmýþ ama saygý ve

vakurluk, inanç ve direnç hala var… Yaþama sýký sýký tutunmak
dedikleri bu olsa gerek… Zaten ölümde onlara hiç ama hiç
yakýþmazdý …

Camiler, Bimarhane, Külliye Osmanlý yaný baþýmýzda yaþýyor hala
sanki… Tepedeki kral mezarlarýna bakýnca sanki Bronz
çaðýndayýz…Her yer tarih kokuyor. Yaþayan bir tarih var bu kentte,
usuldan aheste…

Kent Müzesi de bir kez daha hayretlere þaþkýnlýk ve hayranlýða
düþürdü beni; “bir ahþap, þiir olacak olsa, ancak böyle bir kapý
olabilirdi zaten.” diye düþünürken kendi kendime, Bilge'nin düdüðü
kopardý hayal ve þaþkýnlýkla karýþýk ruh halvetimden.

Gezin... sokaklarý gezin, müzeleri, tarihi binalarý gezin…Gezerken
yukarý bakmayý sakýn unutmayýn, yukarýda M.Ö. 3000 lerden kalan
Kral Mezarlarý ile beraber, oluþturacaðý manzarayý kaçýrmanýzý
istemem, hele birde tren geçiyorsa kaldýðýnýz konaðýn yanýndan
deðmeyin keyfinize … Sürprizlere açýk olmayý ise sakýn olaki
unutmayýn…

...

Hazeranlar Konaðý'ný da unutmamak lazým; týlsýmlý konak koydum
adýný. Koca bir Konak nasýl olurda bu kadar insani bir boyut kazanýp
insanýn hizmetine sunuverir kendini. “Acaba simetrik planýný bunda
ne kadar etkisi var?” Ýnsanýn çocuk olup da, konaðýn o güzel
merdivenlerini döne döne inip çýkasý, saklambaç oynayasý geliyor…

Ýnsan ait olduðu yeri, yani topraðý; aslýný yani doðaya olan ihtiyacýný
ve düþkünlüðünü hatýrlýyor Amasya biraz da…

Biraz kendimizle de yabancýlaþýyoruz sanki, zaman ve

kentler artýk çok acýmasýz, ne düþündüðümüz ne istediðimizi
umursamýyor, bizi dinlemiyor…Ne alacak rahat nefesimiz ne
gezecek bir güzel yolumuz kalýyor…Trafik, kalabalýk ve gürültü içine
hapis olmuþ gibiyiz. Amasya da zor olan tek þey, burayý býrakýp
gitmek olacak anlaþýldý ve biraz bunun üzüntüsü çöktü içime…

Sevgili küçük Deniz’in çocuksu yorumlarýyla Borabay Gölüne doðru
yol alýyoruz… “Daðlar bizimle evlenmek istiyor” yorumu ilginçti.

Gölü söylediðimiz þarkýlarla þenlendirdiðimizi düþünüyorum. Arada
kendimizi tutamayýp oynadýðýmýz da oldu laf arafýmýzda… Sanki
yýllarýn yorgunluðunu orada geçen iki saatte üzerimizden
atýverdik… Gök bizim çimenler bizim demeyin keyfimize… Ve
düdük…

Sýrada Borabay Köy Kahvesi'nde çay içmek var. Küçük þelalenin
gürüldeyen sesi eþliðinde bir köy kahvesinde köyün ileri gelenleri,
Borabay Belediye Baþkaný ile sohbete koyuluyor bazýlarýmýz. Yeni

Keþkek, Toyka Çorbasý, bakla dolmasý, haþhaþlý cevizli çörek

yemeden, Yeþilýrmak kenarýnda kömürlü semaverde çay içmeden,

Kral Mezarlarýný gezmeden (Bazýlarý için çýkýþ korkutucu olsa da),

Bimarhane'de müzik dinleyip ruhunuzu gevþetmeden, Gümüþlü

Camii'nin ahþap kubbesini görmeden, akustiðine þahit olmadan,

burmalý minarenin gölgesinde dinlenmeden, Bayezit

Kütüphanesinde 5000 Osmanlýca kitabýn kokusunu içinize

çekmeden, sokaklardan uzun soluklu volta atmadan Amasya'yý

gezdim demeyin

doðan tayýnýn baþýný bekleyen annesi, Merzifon Kalesi ve haþhaþ
tarlalarýnýn çiçek açmýþ görüntüleri eþliðinde yola koyuluyoruz.
Birkaç yudum taze köy çayý, köy kokusu, bu sefer de ver elini kiraz
aðaçlarý. Yok yok. Derken Aynalý Maðara ve ceviz aðaçlarý …Yol
üzeri bir sonraki gezi duraðýmýz olacak Çorum'a uðramayý; Katipler
Konaðý'nýn taze kurabiye ve börekleri eþliðinde çay içmeyi ihmal
etmiyoruz. Koyulaþan sohbetler gülen yüzler… Konaðýn beyaz
papyonlu siyah kedisinin görüntüsü üzerimize çöken akþam vakitin
yaklaþtýðýný hatýrlattý bize. Bilge'nin düdüðünün sesi kesilmiþ, Sevgi
fotoðraf makinasýnýn deklanþörüne son kez basmýþ, küçük
gezginimiz Deniz ise çoktan uykuya dalmýþtý... Eve dönüþ vakti
gelmiþti iþte...

Tüm yol boyunca Yeþilýrmak yanýmýzdaydý. Bir doða harikasý
elimizden tuttu öbürüne teslim etmeden bizi hiç yalnýz býrakmadý.
Teþekkürler Amasya, teþekkürler tüm Amasyalýlar ve Amasya' yý
Amasya yapanlar teþekkürler tüm emeði geçenler, teþekkürler
Mimarlar Odasý Ankara Þubesi ... Bir baþka etkinlikte buluþmak
dileðiyle hoþça kalýn…

BÝR YUDUM KEYÝF
Seçkin Tan, Mimar
Kültür Varlýklarý ve Müzeler Gen Md.

“TACIN GÝZEMLÝ ÞEHRÝ
AMASYA” Tezcan Karakuþ Candan

MEKTUPLAR

Sayýn Mimarlar Odasý Yetkilisi,
(Bilge Haným ve Tezcan Haným)
23-25 Nisan tarihlerinde düzenlemiþ olduðunuz "Milli Saraylar
Gezisi"ne Topkapý Gezisi sýrasýnda eþlik ettiðim için bir
teþekkür mektubu göndermiþsiniz.
Ben teþekkür ederim.
Ýsterim ki Türk insaný da en az bir Avrupalý kadar Ýstanbul'u,
tarihini, coðrafyasýný, mitolojisini ve sosyal hayatýný tanýsýn.
Sizin yaptýðýnýz sýradan bir gezi deðil, sosyal eksikliðimizin
giderilmesinde önemli bir adým ve destektir.
Ýlginiz, inceliðiniz için en içten teþekkürlerimi kabul edin.
Saygýlarýmla
Gökçe Zeynep Duman
TC TURÝZM BAKANLIÐI, Profesyonel Turist Rehberi
(Ýtalyanca)

Harika bir hafta sonuydu. Böyle etkinliklerin devamýnýn
gelmesi dileðiyle. Bir araya gelmekle beraber, Tacýn Gizemli
Þehrini bu vesileyle görme ve gezme fýrsatýný bulduk.
Oda üyesi olmaktan öteye bir aile ortamý oluþtuðunu
düþünmekteyiz.
Odamýza teþekkürler.
Harika bir organizasyon! 23.05.2004
Taner - Aslý KUTLU

Tezcan ve Bilge;
Beni odam ve meslektaþlarým ile barýþtýrdýðýnýz için çok
teþekkürler. Hep isteyip de gerçekleþtiremediðim böyle bir
geziyi büyük bir özveri ile organize ettiðiniz için de
teþekkürler. Sizlerle olmak, sizlerle görmek,sizlerle
paylaþmak çok güzeldi. Bu tür sosyal faaliyetlerinizin
devamýný diler, baþarýlar dilerim
Emine SELVÝ
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açýlýþ konseri, ödül töreni
bilkent üniversitesi vokal topluluðubil vox

“müzik, sesimizle çizdik haritaný”
yer
saat:

: anadolu medeniyetleri müzesi
20:00 21:00

4 Haziran Cuma

Hasanoðlan..

60 yýl önce Köy Enstitülerinin kalbinin attýðý

köy..

Bugünse Anadolu nun baþladýðý ve bittiði

10.000 nüfuslu belde..

Ankara'ya yalnýzca 35 km uzaklýkta. Geçen

yýllar Hasanoðlan’ý Ankara'ya daha da uzak

yapmýþ:

60 yýl önce Ankara'ya daha yakýndý.Köy

Enstitüsü ve Yüksek Köy Enstitüsü'nde

yapýlanlar ve yaþananlardan dolayý.

Bugünse Ankara'ya daha uzak:Ankara'da

yaþananlarla Hasanoðlan'da yaþananlar

arasýndaki farktan kaynaklanan uzaklýk bu. .

.

.

’

.

.

5-12 Haziran 2004

fotoðraf sergisi
güvenç, görgün, güler.

fotoðraf sanatçýlarý

konser
, üfleme çalgýlar beþlisi

“ ”siz... biz... onlar...

“müziðin rüzgarý”

burak hakan salih

turkuaz

yer:
saat:

yer
saat:

öðretmen lisesi sosyal tesisi
17:00 - 18:00

öðretmen lisesi konferans salonu
20:00 21:000

:

p r o g r a m

trt türk halk müziði saz sanatçýlarý

erciyes üniversitesi oda müziði topluluðu

türk halk müziði konseri

“yay tel'e deðende”

yer:
saat:

yer:
saat:

açýk hava tiyatrosu
19:00 20:00

öðretmen lisesi konferans salonu
20:00 21:00

konser

6 Haziran Pazar

7 Haziran Pazartesi
pembe kurbaða

yazan, yöneten, oynayan:

tiyatro

ali nihat yavþan
“sihirbazýn tavþaný”

yer:
saat:

öðretmen lisesi konferans salonu
15:00 16:00

konser

“okullu türküler”
yer: anadolu medeniyetleri müzesi
saat: 20:00 21:00

8 Haziran Salý

9 ÇarþambaHaziran

Sanata Saygý Derneði, `1999 da, Hasanoðlan da
kuruldu: 5 yýldan beri düzenlediði Sanat Bayramý
etkinlikleriyle Hasanoðlan'ý Ankara'ya daha yakýn etmek için.
Resim, heykel, fotoðraf, müzik, tiyatro, dia ve film gösterimi
etkinliklerinden oluþan Sanat Bayramý'nýn 5.si bu yýl
4 - 30 Haziran tarihleri arasýnda gerçekleþecek.

Ýl iþim için:et mustafaerol12@hotmail.com

film gösterimi

sezgin türkyönetmen:
bela bartok, türkiye 1936

yer:
saat:

öðretmen lisesi konferans salonu
20:00 21:00

11 CumaHaziran

pop müzik konseri

açýkhava tiyatrosu
20:00 22:00

grup þurup

yer:
saat:

“müzik ol hayatýn ritmine”

1 Cuma i2 Haziran rtes

konser devlet opera ve balesi orkestrasý

ali aykaç, þef
açýkhava tiyatrosu
19:00 20:00

“orkestral anadolu motifleri”

yer:
saat:

13 PazarHaziran

geleneksel kýna gecesi
açýk hava tiyatrosu
19:00 21:00

“kýna gecemize buyurun”

yer:
saat:

13-20 Haziran 2004

serg

resim, heykel, fotoðraf günleri sergisi açýlýþý
sanata saygý derneði / hasanoðlan
17:00 19:00

i açýlýþý

“hasanoðlan / elmadað ”

yer:
saat:

21-30 Haziran 2004
serg

resim, heykel, fotoðraf günleri sergisi açýlýþý
özgün tezcan, viyola

çaðdaþ sanatlar merkezi, kavaklýdere
18:00 20:00

i açýlýþý

“hasanoðlan / elmadað ”

küçük dinleti
yer:
saat:

at

: elmadað / hasanoðlan
: 10:00-18:00

ölye çalýþmasý

“ressam geldi mahalleye”
“heykeltraþ geldi beldeye”
“fotoðraftaki elmadað / hasanoðlan”
yer
saat

5 Haziran Cumartesi

5. Hasanoðlan Sanat Bayramý

katýlýmcý ressamlar

katýlýmcý heykeltraþlar

katýlýmcý fotoðraf sanatçýlarý

deniz karakurt, özlem taþkýn, alev akbaþ,
hakan gültekin, nihal martlý nur çetin, salih bayþu, damla soyer,
güzin ayrancýoðlu, hülya bölükoðlu, nur gökbulut, bünyamin balamir,
nevruz turan erken, nihal hikmet þimþek, hasan erol inan, imren erþen,
prof. hasan pekmezci, þükran pekmezci, günyüzü erol

mehmet ali uysal, ersin neyiþçi, sevinç köseoðlu,
can küçüktepepýnar, erdal duman, emrah arda, sevgi kutlu, özgür duman,
esra saðlýk, meysem samsun.

aydýn altýnkeser, ayþegül tuna,
billur ülkü, burak güvenç, burcu özer, dilara çakýr, elif kaynar, fatma polat,
filiz þimþek, funda baydar, hasan gençtürk, hasan hüseyin uysal, inci türkmen,
ýrmak bircan, kadriye karataþ, melis ulaþ, mustafa öztürk, oðuz karakütük,
özgül sarý, özgür ulupýnar, hakan görgün, salih güler, þeyda aytem, tamer sezan,
tuðba kuran, yonca ulupýnar, tuba özdemir

,

.

.

afsad -

.................................................................................

4 - 30 haziran’da Hasanoðlan’dayýz

.................................................................................
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“KAVAKLIDERE'DEN HAVADÝS” ÜZERÝNE

Eleþtirisiz bir yaþamý savunmak mümkün deðil. Eleþtiri; daha
iyiye, güzele, doðruya ulaþmak için vazgeçilmez bir olgudur.

Ancak eleþtirinin sahibinin de eleþtirilemeyecek kadar donanýmlý
ve birikimli olmasý gerekir. Eðer böyle olmazsa bundan ancak
eleþtiri kurumu zarar görür. Yerli yersiz eleþtiriler zamanla etkisini,
yaptýrým gücünü kaybeder ve anlamsýz bir karalamaya dönüþür.

Sn. Ayþe Ege YILDIRIM'ýn Mimarlar Odasý Ankara Þubesi
Bülteni'nin 20.sayýsýnda yazdýðý “Kavaklýdere'den Havadis”i
üzerine yazýyorum bunlarý. Bu yazý bir havadisten öteye bir çok
yanlýþla birlikte “uzmanlýk” etiketinin kartvizitinize pek de kolay
iliþtirilemeyeceðinin bir belgesi niteliðindedir. Çünkü bu havadis
yazýsý Büklüm Sokaðýn köþesindeki Özannem Binasýnýn
özelliklerini yeni yapýlan Gordion Otelinden farklý bulmayan bir
“KORUMA UZMANI” görüþü sayesinde, hem “KORUMA”
kavramýný hemde "UZMANLIK" kavramýný yeniden
deðerlendirmemiz gerektiðini ispatlamaktadýr. Sayfada iki
fotoðraf alt alta duruyor ve "UZMAN" olduðunu iddia eden kiþi
“bu iki yapý arasýnda fark yoktur diyor”. O da yetmiyor, Bülten'in
Yazý Kurulu "ULEMALAR" bu yazýya ve içeriðine dikkat etmeden
yayýnlýyor. ALO ORASI MÝMARLAR ODASI MI? diyenlere
hatýrlatýrým. Bu yazýnýn bir ucu da bana dokunduðu için cevap
yazarken alýþýk olmadýðým yazma konusunda zorlandýðýmý itiraf
edeyim. Ancak otuz yýla yaklaþan meslek hayatýmý boþa
harcamadýðým kanýsýyla bir þeyler anlatmak istiyorum.

Sn. Yýldýrým, Bestekar Sokak ile Büklüm Sokak köþesindeki
tasarýmý bana ait olan yapý için "VASAT" ve "NÝTELÝKSÝZ"
deðerlendirmelerinde bulunmuþ. Bir Uzmanýn sokak aðzýyla deðil
de bilimsel bir aðýzla veya hiç deðilse uzman sýfatýný hak edecek
bir aðýzla deðerlendirme yapmasý gerekir. Sn. Yýldýrým Þehir
Plancýsýdýr. Bir yapýnýn “NÝTELÝKLERÝ”ni bilmeden “NÝTELÝKSÝZ”
damgasý vurmasý ve nitelikten ne anladýðýný açýklamadan ahkam
kesmesi diplomasýnda ne yazarsa yazsýn havada kalýr. Bu yazý bir
“KORUMA” yazýsý olsaydý içeriðine aynen katýlýrdým. Ancak
koruma üslubuna hayýr.

Kendi yapýmýn mimarisi için de elimden gelenin en iyisini yapmaya
çalýþtýðýmý sonucun günahýyla sevabýyla bana ait olduðunu
söyleyebilirim. Prof. Dr. Sn. Bülent ÖZER'in benim çok hoþuma
giden bir mimarlýk tanýmý vardýr. Mimarlýk der “aktüel imkanlarla
aktüel ihtiyaçlara cevap vermektir.”

Selamlar

B.HALDUN ERDOÐAN Mimar

“KORUMA” konusu da “YEÞÝL ALAN” konusu gibi
cývýtýlmýþtýr. Nasýl kent içinde kalmýþ mendil büyüklüðündeki
yeþil alanlarý göstermelik bir “ENTELLÝK”le savunurken
Ankara'nýn akciðerleri olan AOÇ'nin katledilmesine göz
yumuluyorsa “KORUMA” konusunda da tüm Kavaklýdere’yi
korumadan birkaç yapýyý kent silueti içinde yeknesak bir
halde býrakma inadý da göstermelik bir “ENTELLÝK”tir.

Sn. Uzman Korumacý; ben de bunu yapmaya çalýþtým 30 yýla
yaklaþan birikimimle. Bu proje torbadan çýkmadý. Üzerinde
günlerce ve hatta birkaç ay çalýþtým. Parasýný cebimden
vererek 1/100 ölçekli maketini yaptýrdým, serbest el
perspektifler çizdim. Deðiþik birkaç üç boyutlu çalýþma
yaptýrttým (Bürom dýþýnda birilerine). Mesleðini sýradanlýktan
uzak tutmaya özen gösterme gayretinde bir mimarýn yapýtýna
niteliksiz demeden önce bir kez deðil pek çok kez
düþünülmesi gerektiðinin öðrenilmesi dileklerimle,

Geçen sayýdan yansýmalar. . . . . .

“KAVAKLIDERE'DEN HAVADÝS”
YAZIMIN YANKILARINA
BÝR YANKI DA BENDEN

Kavaklýdere semtinde süren bazý inþaatlar hakkýnda,
Mimarlar Odasý Ankara Þubesi Bülteni'nin Nisan 2004
sayýsýnda yayýnlanan bir yazý yazmýþtým. Bu yazýyý ilk baþta
sadece meslektaþ olan arkadaþ çevresi için, biraz duygusal
bir serzeniþ olarak yazmýþken, bültende yayýnlama teklifi
geldi, ve bir anda yazý daha ciddi bir platforma taþýndý.
Yazýnýn bilimsel titizlikten ziyade samimi, 'senli benli'
üslubunu deðiþtirmemeyi, olduðu gibi kalmasýný tercih
ettim. Sanýrým bu oldukça riskli bir hareket oldu ki,
dokunduðu hassas noktalarýn uyandýracaðý tepkilere karþý
hazýrlýksýz yakalandým. Belki sözlerimi yeterince ince bir
elekten geçirmeden, sivil toplum hareketine hayranlýðým ve
özel ilgim yüzünden 'herhangi bir vatandaþ' olarak yazmaya
kalkýnca, 'koruma uzmaný' etiketini haketmeyen bir
pozisyona düþmüþ buldum kendimi. Oda bülteninin
hakemli, akademik bir yayýn olmayýþýndan ötürü, ve
yukarýda açýkladýðým üslup tercihi bakýmýndan, belki bu
'uzman' ünvanýný kullanmadan, daha sade bir þapka ile
yazmak gerekiyordu, bilemiyorum. Sanýrým genç ve
heyecanlý bir 'korumacý plancý' için iyi bir musibet oldu bu!..

Bahsettiðim musibet, yazdýðým yazýnýn ardýndan gelen
tepkilerle ilgili. Hemen belirteyim ki, olumlu veya olumsuz,
yazýnýn birtakým tepkiler almasý aslýnda iyi bir þey. Sayýn
Haldun Erdoðan'ýn bu sayýda benimkiyle beraber
okuyabileceðiniz yazýsýnda söylediði gibi, eleþtiri, yapýcý ve
ilerici olduðu zaman yararlý ve gerekli. Ayrýca, yazýlarý takip
eden, bu konularla ilgili ve duyarlý birilerinin varlýðýnýn,
'boþluða konuþuyor' olmadýðýmýzýn bir kanýtý.

Bültenin yayýnlanmasýndan birkaç gün sonra, Bülten Sokak
giriþinde, Café des Cafés'nin yanýndaki arsada yapýmý
süren yapýnýn mimarý Sayýn Nami Hatýrlý telefon etti. Nami
Bey, projeyi tanýtýcý tabelanýn eksikliðine karþý yaptýðým
eleþtiriyi haklý bularak, bu eksikliðin nedeninin kaldýrýmla
bitiþik durumdaki inþaat alanýnda tabela koyacak yer
kalmamasý olduðunu, ancak 1 veya 2 kat çýkýlýnca yapý
duvarýna asýlacaðýný izah etti. Bunun yanýsýra, arsada
mevcut olana benzer, sadece Ada Parsel, Mal Sahibi gibi
en temel bilgileri veren ufak tabelalar ötesinde, projeyi
ayrýntýsýyla sunan ve anlatan bir tabelanýn Belediye'ce
zorunlu kýlýnmadýðýný ve maliyetini
müellif/müteahhit/yatýrýmcýnýn kendi üstlenmesi gerektiði
bir 'jest' olduðunu anlattý. Çok olumlu ve sýcak bir havada
sohbetimizi bitirdik.

Mayýs ayýnýn baþýnda ise, ikinci bir telefon geldi. Cafe
Bien'in karþýsýndaki (beni mazur görün lütfen, sürekli
kafelere göre tarif yapýyorum, buralarda fazla gezip tozan
bir kiþi olduðumu varsayabilirsiniz...), yapý inþaatýnýn proje
müellifi Haldun Erdoðan idi bu sefer. Haldun Bey'in iþine
aðýr bir eleþtiri sarfetmiþ olduðumu hatýrlayýp mahçup bir
biçimde, onun savunmasýný ve yazýmdaki hatalarý
kýnamasýný dinledim, özür diledim, biraz yazdýklarýmýn
nedenini nasýlýný açýklamaya çalýþtým. O da yazýdaki 'hýzlý
dönüþüm' ve 'aþýrý yoðunluk' kaygýlarýma katýldýðýný, ancak o
'vasat' ve 'niteliksiz' nitelemelerimi hiç haketmediðini
söyledi. Yoðunluk konusunda da, piyasadaki koþullar

karþýsýnda, “hangi arsa sahibini yasal inþaat alaný hakkýndan
fedakarlýk etmeye ikna edebilirsiniz” þeklinde, içinde bulunulan
durumu anlattý. Düþüncelerinin benimle telefonda paylaþtýðý
kadarýný ve daha fazlasýný, kendi yazýsýndan öðrenebilirsiniz.
Haldun Bey benden bir düzeltme yazýsý rica etti, ben bunu kabul
ettim, ve sonuç olarak bu konuþma da medeni bir havada
sonlandý.

Oda'dan Haldun Bey'in kendi yazýsýnýn haberini alýp bir kopya
isteyince, öncekinden daha defansif, oldukça da öfkeli bir tepki
buldum. Benim aðýr sayýlabilecek sýfatlarýmý, kiþiliðine bir saldýrý
olarak aldýðý izlenimine kapýldým. Çünkü eleþtirilerine bazý
yönlerden katýlmakla birlikte, söylediklerimi olabildiðince 'kötü
tarafýndan' yorumladýðýný ve beni, yazdýklarýmý aþan bir eleþtiri
yaðmuruna tuttuðunu düþünüyorum.

Söz konusu yapý inþaatýný ilk gördüðüm zaman, orada görmeye
alýþtýðým, belirli bir bahçe alaný ve aðaçlarý olan, iki katlý yapý
yerine yükselen, henüz beton bir iskelet halindeki büyük kütleyi
görünce irkildim. Bu, bende çevremizde görebildiðimiz,
bazýlarýnca 'müteahhit apartmanlarý' olarak adlandýrýlan, mimari
proje olmaksýzýn inþa edilen, ve gerçekten de herhangi bir
mimari oran, denge, vs. kaygýsý hissedemediðiniz binalardan
birisi daha geliyor korkusu uyandýrdý. Bir süre sonra, cephesi
biraz daha ortaya çýkmýþ olarak tekrar görünce, yapý hakkýndaki
fikrimin iyileþtiðini söyleyebilirim (bilmem Haldun Bey inanýr
mý?). Geçtiðimiz günlerden birinde ise, inþaatý gezdim. Oldukça
ilgili bir bekçi vardý, hemen hemen her katý ayrý ayrý gezdirdi,
katlardan birini bir doktorlar grubunun satýn aldýðýný ve ona göre
özelleþmiþ bir plan þemasý yaptýrýyor olduklarýný anlattý. Yapýya
biraz daha ýsýndým. Haldun Bey'in telefonda anlattýðý, cepheye
yuvarlak bir þekil vererek köþeyi yumuþatma çabasýný ve yaptýðý
etütleri düþünerek, cephedeki tuðla, alüminyum ve granit
kullanýmýnýn alacaðý son hali hayal etmeye çalýþarak baktým.
(Naçizane fikrimi söylememde bir sakýnca yoksa, oldukça
eklektik bir malzeme topluluðu olmuþ, ama þimdiye kadar ortaya
çýkan cephe kompozisyonunu ilginç buldum.) Yapý tamamen
bitince herhalde ilk görmek isteyenlerden biri ben olacaðým.

Gordion Öz Annem binasý arasýndaki farký algýlamadýðým savý
hakkýnda ise þunu söylememe izin verin: arada hiçbir farkýn
olmadýðýný deðil, fazla bir fark olmadýðýný yazmýþtým. Bu farklar
göreceli olarak çok ya da az bulunabilir; özellikle mimarlýk
þehircilik ölçekleri açýsýndan. Kentsel dokuya ve kütle
boyutlarýna baktýðýnýzda, ve genel anlamda çevrelerine göre
sahip olduklarý 'tarihi' / 'eski eser' stilini düþündüðünüzde, bu
yapýlar sanýrým Tübitak Binasý veya Tunalýhilmi Caddesi
üzerindeki bazý yüksek iþ hanlarýna göre (iyi veya kötü
demiyorum) birbirine daha yakýn duruyorlar. Gordion Oteli'nin
daha çok Kuzey Avrupa'daki neoklasik stilin 'nostaljik' bir taklidi
gibi, Öz Annem'in ise Türkiye'deki ulusal mimarlýk döneminin
veya bundan biraz daha geç bir dönemin özgün bir örneði gibi
göründüðünü söyleyebiliriz umarým. Bunlarý söylerken, yüzeysel
bir gözleme dayandýðýmý kabul ediyor ve temkinli konuþmaya
çalýþýyorum (sýký bir mercek altýnda izlendiðimin bilinciyle...).
Mimarlýðýn þehirciliðe göre daha ayrýntýlý ölçeðinde bakýnca bu
binalarý benzetmem belki aþýrý bir basitleþtirme gibi görünebilir,
ama ne demek istediðimi anlayabilirsiniz diye tahmin ediyorum.
Lütfen, bunlar 'koruma'dan hiç anlamayan birinin saçma fikirleri
ise doðrusunu söyleyip düzeltiniz.

Son olarak, 'koruma' ve 'yeþil alan' konularýnýn cývýtýldýðý fikrine
deðiniyorum: kent içinde 'mendil büyüklüðündeki' yeþil alanlarýn
da kendilerine göre bir deðerinin olduðuna, bunlarýn doðru
sýklýkta kent dokusu içinde serpiþtirildiðinde hem nitelik hem

nicelik açýsýndan kent çevresine olumlu katkýda
bulunduklarýna, üstelik kentteki birçok mahallelinin küçük,
kiþisel anýlarýný barýndýrdýklarýna inanýyorum. (Sanýrým
kastedilen Papazýn Baðý'na duyulan yoðun ilgi.) AOÇ'de
yapýlan yanlýþ uygulamalarýn (þu anda yeterince konuyu
bilmiyorum ve basýnda okuduklarýmý net olarak
hatýrlayamýyorum) tabii ki denetlenmesi gerektiðine de
hiçbir þey diyemeyiz. Kavaklýdere'nin bir bütün olarak veya
en azýndan belirli kýsýmlarýnýn kentsel sit alaný ilan edilmesi
de çok iyi olur, katýlmamak elde deðil. Ancak elimizden
gelen, ufak, 'emekleme' adýmlarýný küçümsersek, daha
büyük çaplý baþarýlarý nasýl kotaracaðýmýzý merak ediyorum.
Hazýr yeri gelmiþken, Aydan Balamir hocamýzýn ve Can
Dündar'ýn dikkat çektiði, Ankara Koleji binasýnýn
yýkýlmasýnýn planlandýðýný hatýrlatmak için belki iyi bir fýrsat
þimdi gelmiþtir. 29 Mayýs'ta Kolej'de Kuru Fasülye gününde
bu konuda bir etkinlik yapýlmasý, birkaç arkadaþ olarak
aramýzda konuþtuðumuz bir fikirdi. Geç kaldýðýmýzý tahmin
ediyor olsam da, affedin, yine bir haber yetiþtirip yorum
yapmaktan kendimi alamadým.

Haldun Bey'in eldeki olanaklar ve koþullar dahilinde, mimari
tecrübelerine dayanarak yaptýðý çalýþmaya saygýlarýmý
sunar, bu uzun yazýyý okuma sabrýný gösterenlere teþekkür
ederim.

Ege Yýldýrým

BU KÖÞE SÝZÝN KÖÞENÝZ!

Þube'nin aylýk yayýn organý BÜLTEN'i, mimarlarýn daha
yaygýn katýlýmýna açmak için, bu sütunlara aðýrlýk
vermek istiyoruz. BÜLTEN'i mimarlar için açýk ve
demokratik bir iletiþim ortamýna dönüþtürmeyi
hedefliyoruz. Mimarlýðýn her alanýna ait
düþüncelerinizi, yaþadýðýnýz kentte
dikkatinizi/tepkinizi/beðeninizi çeken güncel
geliþmeleri, yeni yasalarýn yol açtýðý sorunlarý, Oda'ya
iliþkin eleþtiri ve önerilerinizi... kýsacasý yayýn yoluyla
paylaþmayý düþündüðünüz her konuyu burada
yayýmlatabilirsiniz. BÜLTEN'in Ankara'da 4274 olmak
üzere, Bartýn, Bolu, Çorum, Çaycuma, Düzce, Elazýð,
Erzurum, Karabük, Kastamonu, K.D.Z.Ereðli, Kýrþehir,
Malatya, Nevþehir, Sivas, Zonguldak, Çankýrý, Devrek,
Erzincan, Kýrýkkale, Tunceli, Yozgat, Sarýkaya ve
Tosya'da toplam 5279 mimara ulaþtýðýný düþünerek,
ilgilendiðiniz konularda kamuoyu oluþturmayý
hedefleyebilirsiniz.

Gözetmenizi istediðimiz en önemli konu, yazýlarýn
kiþisel ya da kurumsal hakaret içermemesidir.

Bir diðer konu da yazý uzunluðunun 500 sözcük içinde
kalmasýdýr. Sayfalarýmýz elverdiði ölçüde daha uzun
yazýlara yer vermeye de çalýþacaðýz; ama çok sayýda
yazýnýn gelmesi durumunda, uzun yazýlarýn
sahiplerinden “kýsaltma” ricasýnda bulunabileceðimizi
þimdiden duyurmayý, samimiyetin gereði olarak
görüyoruz.

Bu sayfalar sizlerin katkýlarýnýzý bekliyor.

Saygýlarýmýzla,

Yayýn Komisyonu

“KAVAKLIDERE'DEN HAVADÝS” ÜZERÝNE
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Sonunda, gün ýþýðýnýn girmediði karanlýk bir koridorda, depo
kapýþý olduðunu düþündüðü bir kapý keþfetti. Kapalý madeni
kapýlar vardý, bunlarýn yanýnda da bir baþka kapý vardý, kanadý
raylar üzerinde kayarak açýlan bir kapý, Mahzen burada, dedi,
buraya kadar gelen körler yolun kapa olduðunu düþündüler,
bunun bir asansör kapýsý olduðunu düþünmüþlerdir kuþkusuz,
ama ayrýca, gerektiðinde kullanýlacak, örneðin þimdi olduðu
gibi elektrik kesintisi olduðunda kullanýlacak bir de merdiven
bulunmasý gerektiðini kimse düþünmemiþ. Kayar kapýyý itti,
ayný anda iki güçlü etki altýnda kaldý, ilki, zemine ulaþmak için
içinden geçmesi gereken kopkoyu bir karanlýktý, ikincisi de,
hava geçirmez denen ambalajlarýn içinde korunmasýna karsýn
yiyeceklerden gelen çok özel kokuydu, bu kokuyu almasýnýn
nedeni, açlýðýn insanýn koku alma duyusunu son derece
keskinleþtirmesi, bu duyunun köpeklerinki gibi her türlü engeli
aþacak hale gelmesiydi. Çöplerin arasýndaki naylon torbalarý
toplamak için hemen geri döndü, toplayacaðý yiyecekleri içine
koymak için bunlara gerek duyacaktý, bu arada kendi kendine,
Götüreceðim þeyleri karanlýkta nasýl seçebileceðim, diyordu,
omuz silkti, bunu düþünmek saçmaydý, aslýnda düþünmesi
gereken þey, bu kadar zayýf düþtükten sonra, içi dolu çantalarý
taþýyacak kadar güçlü olup olamayacaðý, geldiði yere kadar
nasýl geri döneceði olmalýydý, ayný anda müthiþ bir korkuya
kapýldý, kocasýnýn bulunduðu yere geri dönmeyi baþaramazsa
ne yapardý, sokaðýn adýný biliyordu, unutmamýþtý, ama o kadar
çok dönüp dolaþmýþtý ki, umutsuzluk elini ayaðýný baðladý,
sonra, hareketsiz duran beyni sonunda aðýr aðýr çalýþmaya
baþlamýþ gibi, kendini bir kent planýnýn üzerine eðilmiþ,
parmaklarýyla en kýsa yolu ararken gördü, iki deðil de dört
gözü vardý sanki, onu planý incelerken izleyen iki göz ve planý
gören, planýn üzerinde de gideceði yeri gören baþka iki göz.
Koridor hala bostu, bu onun için þans olmuþtu, çünkü yaptýðý
keþfin heyecanýna kapýlýp kapýyý kapamayý unutmuþtu. Þimdi
kapýyý özenle kapadý, böylelikle de mutlak bir karanlýðýn içinde
kaldý, dýþarýdaki körler kadar kördü, aradaki fark yalnýzca renk
farkýydý, tabii siyahý ve beyazý gerçek birer renk olarak
düþünürsek. Duvara sürtünerek merdiveni inmeye baþladý,
burasý hiç kimsenin bilmediði bir yer deðilse ve aþaðýdan
yukarý çýkan biri varsa, sokakta gördüðü insanlar gibi
yapacaklar, biri duvara yapýþýk olarak güvenle ilerlemeyi

sürdürecek, öteki de duvardan bir an için ayrýlarak karþýdan gelenin
belirsiz kütlesine sürtünerek geçecek, bu arada saçma bir akýl
yürütme ile duvarýn bittiðini düþünecekti, Aklýmý yitiriyorum galiba,
diye düþündü, ýþýksýz, kapkaranlýk bir deliðe inmekte olduðu ve
aþaðýda ýþýk bulma umudu da olmadýðý için, böyle bir þeyin baþýma
gelmesi için yeterince neden vardý, Bu antrepolar genelde ne kadar
derin Allah bilir, birinci sahanlýða indim,

Körlüðün ne demek olduðunu artýk biliyorum, ikinci sahanlýk, Þimdi
baðýracaðým, bas bas baðýracaðým, üçüncü sahanlýk, karanlýðýn,
yüzüne yapýþmýþ kalýn bir hamurdan farký yok, gözleri katrandan birer
top sanki. Aþaðýda beni ne bekliyor acaba, sonra aklýna bir baþka
düþünce geldi, daha da ürkütücü bir düþünce. Çýkýþ merdivenini
sonradan nasýl bulacaðým, birden gelen bir baþ dönmesi, düþmemek
için olduðu yere çökmeye zorladý onu, yarý baygýn durumda
mýrýldandý, Temiz, zeminden söz ediyordu, temiz bir zemin, hayran
olunacak bir þey gibi geliyordu ona. Yavaþ yavaþ kendine geldi,
midesinin derin bir yerinde bir sancý vardý, bu yeni bir þey deðildi, ne
var ki su anda bedeninde midesinden baþka organ yokmuþ gibi
geliyordu ona, öteki organlarý da yerinde duruyordu kuþkusuz ama
hiçbir varlýk belirtisi göstermiyordu, yalnýzca kalbi, evet kalbi davul
gibi güm güm vuruyor, karanlýðýn içinde durmadan atýyordu,
karanlýklarýn ilkinin içinde, anasýrým karnýnda atmaya baþlamýþtý ve
içine girdiði bu son karanlýkta duracaktý herhalde. Plastik torbalar
hala elindeydi, onlarý elinden býrakmamýþtý, þimdi yapacaðý þey ise
onlarý bir güzel doldurmaktý, bir antrepo, içinde hayaletleri ve
ejderhalarý barýndýran bir yer deðildir, yalnýzca her yer karanlýk,
karanlýk da insaný ne ýsýrýr, ne de ona saldýrýr, merdivene gelince, onu
nasýl olsa bulurum, bu deliði baþtan baþa dolaþmak zorunda kalsam
bile. Kararlýydý, ayaða kalkacaktý sýrada körlerden daha kör olduðunu
anýmsadý, en iyisi onlar gibi hareket etmekti, eli bir þeye
dokununcaya kadar emekleyerek ilerleyecekti, erzaklarla dolup taþan
raflar, ne tür yiyecek olursa olsun, yeter ki olduðu gibi tüketilebilsin,
piþirmek, hazýrlamak çekmesin, boþa geçirecek zaman yok artýk.
Birkaç metre ilerlemiþti ki bu kez yeni bir korku sardý içini,
yanýlýyordu belki, belki de önünde karanlýðýn içinde aðzýný açmýþ onu
bekleyen bir ejderha vardý. Ya da bir hayalet onu ölülerin korkunç
dünyasýna götürmek üzere elini uzatmýþtý, ölülerin ölmesinin sonu
gelmiyordu, çünkü birileri gelip onlarý yeniden yasama döndürüyordu.
Sonra, sonsuz bir hüzün içinde ve yazgýsýna boyun eðmiþ biçimde,
bulunduðu yerin bir erzak deposu olmadýðýný, bir garaj olduðunu
düþündü, hatta burnuna benzin kokuþu gelirmiþ oldu, insan aklý kendi
yarattýðý canavarlara teslim olacak kadar ileri gidebiliyordu. Bu arada
eli bir þeye deðdi, hayaletin yapýþkan parmaklarýna deðil, ejderhanýn
alev saçan diline ya da aðzýna da deðil, parmaklarýnýn uçunda bir
madenin soðukluðu duyumsadý, dikine duran kaygan bir yüzey, ve
bunun madeni rafýn dikmesi olduðunu sezdi, aslýnda buna dikme
dendiðini de bilmiyordu. Oralarda buna benzer yatay baþka dikmeler
de olmasý gerektiðini düþündü, genellikle öyle olurdu, þimdi bilinmesi
gereken, yiyeceklerin nerede olduðuydu, burada deðil, koku
yanýltmýyor, burada burnuna deterjan kokuþu geliyor. Çýkýþ merdiveni
bulmakta zorluk çekeceðini aklýndan silerek, raflar arasýnda
dokunduðu þeyleri elleyerek, koklayarak, sallayarak ilerlemeye
baþladý. Karton ambalajlar vardý, küçük, orta boy, büyük þiþeler,
konserve kutusu olmasý gereken kutular, çeþitli kaplar, tüpler, küçük
paketler. Torbalardan birini rasgele doldurdu, Bütün bunlar yiyecek
maddesi mi acaba diye, sordu kendi kendine kaygýyla. Baþka raflara
geçti ve ikinci rafýn üzerinde beklediði mucize gerçekleþti, nereye
uzattýðýný bilmediði için eli bir þeylere çarptý ve yere bir sürü küçük
kutu düþtü. Yere çarp-týklarýnda çýkardýðý sesi duyduðunda, doktorun
karýsýnýn neredeyse kalbi duracaktý, bunlar kibrit, diye düþündü.
Heyecandan titreyerek eðildi, yeri elleriyle yokladý ve buldu, bu,
baþka hiçbir kokuyla karýþtýrýlmayacak bir kokuydu ve kutu
sallandýðýnda birbirine çarpan kibrit çöplerinin çýkardýðý ses, kapaðýn
sürülerek açýlmasý, kibrit çöplerinin fosforlu ucu, bu ucun kutunun
pürtüklü kenarýna sürtülmesi ve sonunda küçük bir alevin belirmesi,
bu alevin sisler içinde parlayan bir yýldýz gibi donuk bir ýþýkla çevreyi
aydýnlatmasý, Tanrým, ýþýk denen bir þey varmýþ, benim de onu
görebilecek gözlerim, yaþasýn ýþýk.

EDEBÝ MEKANLAR
KÖRLÜK
Jose Saramago

Buna benzer bir þeydi herhalde.

Þu bir gerçek ki, her grup insan, kurum, kuruluþ kendi
içinde bir dünya gibidir; genelleme yapmak gerekirse
herkes bir diðerinin ne söyleyeceðini, nerede nasýl kendini
ortaya koyacaðýný, kimin neyin yanýna neyi koyacaðýný bilir.
Örnekler bizi kuru gürültüden uzaklaþtýracaktýr: ressamlar
topluluðunda kimin sergisinde kimlerin boy göstereceðini,
hangi yazýn adamýnýn kim için övgü dolu yazýlar yazarsa,
kimin yanýnda yer alýrsa tehlikeden uzak rahat bir yaþam
süreceðini, bizim topluluðumuzda da kimin bir sonraki
iþinde neyle karþýlaþabileceðimizi, karþýlaþýnca da kimin
bunun üzerine ne yazabileceðini birileri kestirebilir. Bize
özgü bir durum mu -genelde toplum olarak- bilmiyorum
ama tepkiler “kestirme” aþamasýnda kalýr, “ben demiþtim,
bak nasýl yaptý yine?” denebilir, ya da “bu adam da sürekli
deðiþiyor, hiç bir þey beklediðim gibi olmuyor” da denebilir.
Denebilir de denebilir…

Yazýn alanýnda “deneme” türü, bu kýsýrlýðý aþmak adýna çok
önemli bir boþluðu doldurur. Yazar, bir konu ya da þey
üzerine, son derece insancýl ve içten bir tavýrla -ya da öyle
olmasý beklenir- kendi usunu zorlaya zorlaya, evire çevire,
deneye deneye bir yapý kurar. Burada söz ettiðim
kestirmeler, her hangi bir þey üzerine -ki bizim
mesleðimizde bu þeyler resim, müzik, þiir, yontu, sosyal
bilimler, fizik, matematik vb. hemen hemen tüm alanlarý
içinde barýndýrýr- kendimizi hýrpalayarak, yorarak,
zorlayarak, kendi düþüncemizi kurmak ve paylaþýmýný
saðlamak ile aþýlabilir. Bir yapýnýn önünden geçerken
“Bu bina tam bir rezalet!” ya da “bu resmi hiç bana göre
deðil!” demek, yeryüzündeki en kolay þeylerden biridir,
hele de gün gibi açýksa. Bir ürün üzerinde görüþ bildirmek
bu kadar kolay olabildiði gibi, durumun ciddiyetini
anlayýnca aksi de anlaþýlabilir. Çünkü son ürün ayný
zamanda süreci de içerir, ve sürece ürün sahibi kadar pek
çok kiþi, iç ve dýþ pek çok etken de dahil olur ve sayýsýz
deðiþken türer. Böyle bir durumda dýþarýdan bir gözlemci
olarak tutunacak saðlam bir dal bulmak zorlaþýr, birden
ürünün karþýsýnda ufacýk kalýveririz. Bu noktada benim
okuldaki jüri deðerlendirmelerinden edindiðim bir yanlýþ
deðerlendirme ve görüþ belirtme izlenimine deðinmenin
yararlý olacaðýný düþünüyorum: emeðe duyulan saygýyla
ürüne duyulan saygýnýn sýk sýk birbirine karýþtýrýlmasý.
Çok çalýþmak her zaman çok yeterli ve duyarlý bir ürünle
sonuçlanmaz, kaldý ki bu þekilde deðerlendirildiðini ve çok
þey ürettiði zaman deðerlendirmenin merkezinin nitelikten
niceliðe kaydýðýnýn ayýrtýna varan kiþi, çoðu zaman kendini
yinelemeye baþlar. Bu durumda hem yapan hem yapýlan
üzerinde görüþ bildiren kendini saðlam kurmuþ olmalýdýr.

Bir þey üzerine düþünmek onun üzerine kendimizi
ekleyerek, baþkalarýnýn baþka þeyler üretmesini
saðlayacak bir yapýya kavuþturmanýn ilk þartý onunla
karþýlaþmaktýr. Masa, kapý, kalem, bulut, kedi, Mark
Rothko, bardak, Mimar Sinan, Melike Kurtiç, kuþ,
palamut, Alvaro Siza, þiþe, kaðýt, demir, Kuzgun Acar…
üzerine otursun herkes çýlgýnca yazýlar yazsýn demiyorum
elbette ama bazý zamanlar bazý þeyler insanýn içinde bir
burukluk, sýzý, heyecan, azgýnlýk ya da rahatsýzlýk vs.
býrakýr, iþte o zaman onlarla karþýlaþmýþ olmak size
yetmez. Oturup biraz bu içinizdekinin nedenlerini

GÖRMEDÝM, DUYMADIM, KONUÞMADIM

araþtýrma ve sorgulamanýn ardýndan sonuç ürün ne olursa
olsun bir üretme, yapma eyleminin gerekliliði doðar.

Ben Kuortane'li Aalto ile ilk ne zaman karþýlaþtým tam da
kestiremiyorum ama sanýrým temel tasar iþleðindeki o
güzel derslerden birindeydi. Sürekli yepyeni isimler geçip
duruyordu, ben de hýzla onlarý not etmeye çalýþýyordum,
pek çoðunu yanlýþ yazýyordum ama izlerini bir þekilde
sürüp onlara ulaþýyordum. Geçen günlerde Ankara'daki iki
sergi ve serginin son haftasýnda gerçekleþen konuþmalar
sonunda onunla daha da samimi olduk. Bu kez karþýlaþma
yalnýz Aalto özelinde deðil koca bir ülkeyle, Finlandiya'yla
oldu. Onu, onu çok iyi bilenlerin (Markku Lahti
konuþmasýnýn daha baþýnda Aalto hakkýnda nesnel
olamayacaðýný söylemiþti.) aðzýndan dinlemek çok þeye
deðerdi doðrusu.

Konferanslarýn ilk ikisi Fin þiiri ve müziði üzerineydi ve ne
yazýk ki meslektaþlarýmýzdan neredeyse kimse yoktu.
Olasýlýklar üzerine düþünmeye baþladým: Türk mimarlarý bu
aralar harýl harýl proje üretiyor olabilirlerdi, ya da pek çoðu
sanatlarý ayrýþtýrmýþtýr ve hepsi kendi çekmecesinde
durmaktadýr -bunlar asla karýþtýrýlmamalýdýr- ve onlar için
mimarlýk sadece yapý yapmak demek olabilirdi, þiir ve
müzikle beslenerek yozlaþtýrýlmamalýdýr diye de düþünüyor
olabilirlerdi, bazýlarý popüler kiþiliklerin bulunma olasýlýðýnýn
yüksek olduðu, kendilerini daha çok kiþiyle
gösterebilecekleri ödül törenlerini tercih edebilirlerdi, bir
bölümü asýrlýk tartýþmalardan olan ve henüz bir çözüme
baðlanamamýþ olduðu görülen kuram-uygulama ya da
idealist-realist karþýtlýðýyla debeleniyor olabilirdi ve belki
de oturduklarý yerden “ya kardeþim biz uygulamacýyýz,
yapý denetimi, tuðla-çimento karþýlaþtýrmalý fiyatlarý, cephe
kaplamalarý ile ilgileniyoruz, niye bunlarla ilgili yararlý
seminerler düzenlenmiyor bu ülkede, asýl sorunumuz
bu!”diye veryansýn etmiþlerdi, bazýlarýnýn ise dünya
umurunda olmayabilirdi -sanýrým en masum onlardýr-.
Son iki gün de ne yazýk ki çok az artýþ olmuþtu, sanýrým
yukarýda belirttiðim ikinci gruptan kiþiler dahil olmuþtu
kalabalýða. Ankara'daki mimarlýk öðrencilerinin sayýsýnýn
oldukça çok olmasýna karþýn nerdeyse kimse yoktu, ben de
bunu gelecekte yukarýda belirttiðim gruplarýn daha da
kabaracaðýnýn belirtisi olarak saydým. Bürolarda çalýþan
arkadaþlardan izin alýp gelenler olmuþtu, demek ki onlarýn
da bu anlamda özrü olamazdý. Pek çok basýn organýna
zaten diyecek bir þey yok, müthiþ bir yozlaþma ve
duyarsýzlýk almýþ baþýný gidiyor.

Bu yazýnýn sonrasýnda, pek çok eleþtiri alacaðým
konusunda da ciddi þüphelerim var. Þunu belirtmeliyim:
“uygulamayý küçümsedi!”, “yapý denetiminin önemini bile
bilmiyorken nasýl…?”, “ben hastaydým o halde nasýl…?”,
“Türk Mimarlarý'na nasýl olur da harýl harýl…?”, “senin
yaþýn kaç baþýn kaç…?”, “e sende þu þu þu toplantýda
yoktun, hadi bakalým…!”, “sen hiç mi öðrenci olmadýn?”,
“kuram-uygulama, idealizm-realizm tartýþmalarýný bir
kalemde geçti, oysa filozoflar…!”, ”mimarlýk sanat mý ki?”,
“kendini þair ya da ressam sanan entelektüel mimarlar
yüzünden bu ülke bugün…!”, “artýk lütfen mimarlýkla ilgili
yazýlar çýksýn þu bültende…!” þeklinde özetlenebilecek
eleþtiriler gelirse bu yazý baþarýsýz olmuþ demektir.

H. Ýsben Önen
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KAMU HÝZMETÝNDE

MÝMARLIÐA TANIKLIK - 1

ÝLLER BANKASI
Mimarlar Odasý Ankara Þubesi, 38.Dönem çalýþma
programý kapsamýnda kamu iþyerlerinde örgütlü olan
iþyeri temsilcilikleri aracýlýðýyla, kamudaki birikimin
oda ortamýna aktarýlmasý için

baþlýklý bir dizi etkinlik
planlamýþtýr. Ýlki 30 Nisan 2004 tarihinde Ýller
Bankasý Ýþyeri Temsilciliði’nin organizasyonuyla
gerçekleþtirilen etkinliðe, Ýller Bankasý Ýmar ve
Planlama Daire Baþkan yardýmcýsý Tülin
YOÐURTÇUOÐLU konuþmacý olarak katýlmýþtýr. Ýller
Bankasý’nýn kuruluþundan bu güne kadar olan
çalýþmalarýnýn anlatýldýðý ve Ýller Bankasý'nýn kurulma
nedenleri ve yeni iþlev deðiþikliklerine iliþkin
deðerlendirmelerin yapýldýðý etkinlikte ayrýca Ýller
Bankasý’nýn yaptýðý iþlerle ilgili, paftalar ve kitaplar
sergilendi. Etkinlik kitapçýk olarak hazýrlanarak
bültenimizin eki olarak elinize ulaþacak.

“Kamu Hizmetinde
Mimarlýða Tanýklýk”

mimarlýk gibi temel meslekler, tasarý yasada özel
bölümlerde doðrudan düzenlenmiþ.

TMMOB, Saðlýk Bakanlýðý, Bayýndýrlýk ve Ýskan
Bakanlýðý, Milli Eðitim Bakanlýðý, Çalýþma ve Sosyal
Güvenlik Bakanlýðý, Adalet Bakanlýðý, Ýþ Kur, YÖK,
Türk Tabipler Birliði, Türk Diþ Hekimleri Birliði gibi
kuruluþlarýn temsilcilerinin katýlýmýyla süren yasa
çalýþmalarýnda, meslek eðitimi, meslek alaný
düzenlemeleri vb. konularda da üniversitelerin
görüþlerine baþvuruluyor. AB Genel Sekreterliði'nin,
Mimarlýk alanýnýn düzenlenmesi ile ilgili YÖK'e ilettiði
çalýþma talebi sonucunda ODTÜ, ÝTÜ, Yýldýz Tekn
Ü , Mimar Sinan Üniversitesi
görevlendirilmiþ, Üniversitelerin mimarlýk fakültesi
dekanlýklarý ve bölüm baþkanlýklarý da kendi
bünyelerinde çalýþma gruplarý oluþturarak çalýþmalara
baþlamýþlar. Bu çalýþmalar esnasýnda Mimarlar
Odasý'nýn ilgili komite ve komisyonlarýyla ortak
toplantýlar yapýlmýþ, konuya iliþkin platformlarda
üretilen belgeler derlenerek, üniversitelerin mimarlýk
fakültesi dekanlýklarýna, bölüm baþkanlýklarýna, ilgili
çalýþma gruplarýna ve AB Sekreterliði'ne iletiImiþ.

Mimarlýk eðitimi ve mimarlýk alanýnýn düzenlenmesine
iliþkin Oda görüþlerini içeren raporu Mimarlar Odasý

ik
niversitesi

26-27 HAZÝRAN 2004

ÇORUM/ HATTUÞA/
ALACAHÖYÜK GEZÝSÝ
TMMOB MÝMARLAR ODASI ANKARA ÞUBESÝ

26 HAZÝRAN 2004 CUMARTESÝ

27 HAZÝRAN 2004 PAZAR

· 05:00 Ankara'dan hareket
· 07:00 Sungurlu' da Mavi Ocak’ta kahvaltý
· 09:00 Hattuþa Boðazkale'ye hareket
· 11:00 Alacahöyük'e hareket
· 13:30 Katipler Konaðýnda öðle yemeði
· 15:00 Çorum Büyük Otele yerleþim
· 17:30 Serbest zaman
· 19:30 Akþam yemeði

· 07:30 08:30 Otelde kahvaltý
· 09:00 Çorum/Þehir turu
· 13:00 Öðlen yemeði
· 14.00 Ortaköy Þapinova ve Ýncesu

Kanyonu hareket
· 18.00 Ankara'ya hareket

Gezi Ücreti Kiþi Baþý :100.000 (Yüzmilyon)
Son Baþvuru Tarihi : 18 Haziran 2004
Katýlým için 417 86 65/ 2’den Bilge Canan Duman'a
baþvurunuz.

TEKNÝK VE KÜLTÜREL

GEZÝLER

38. Dönem Çalýþma Programýnda yer aldýðý üzere iki
yýl boyunca teknik ve kültürler arasý etkileþim için bir
dizi etkinliklerin planlamasý devam etmektedir. Yýlda
bir kere kapsamlý gezi (7-8 günlük), bir kere yurtdýþý
gezisi ve planlandýðý ölçüde ayda bir gezi
organizasyonu yapýlmasý düþünülmektedir. Her
etkinlikte mimarlýk ortamýyla sonrasýný paylaþmak için
gittiðimiz yer ile ilgili arþiv oluþturuyoruz. Slayt
gösterileri, fotograf sergileri, kimbilir belki de kýsa bir
belgesel yapmayý planlýyoruz. Ýlki 23-25 Nisan'da
Ýstanbul ve Milli Saraylar olarak gerçekleþtirilen
etkinlik, 22-23 Mayýs tarihlerinde

ile devam ediyor. 26-27 Haziran
tarihlerinde yapýlacak

gezisinin ayrýntýlý bilgisini bültenimizin bu
sayýsýnda bulacaksýnýz. 23-30 Aðustos tarihleri
arasýnda ve Kasým ayýnýn
Ramazan Bayramý'na denk gelen günlerinde ya
da organizasyon çalýþmalarý ise devam
etmektedir.

Gezmek görmek ve kültürler arasý etkileþimi bizimle
paylaþmak, yeni yerler önermek ve organizasyon
süreçlerine katýlmak isterseniz bizimle iletiþime
geçmeniz yeterli olacak.

Ýletiþim için: 417 86 65/2 den Bilge Canan Duman

“Tacýn Gizemli
Þehri Amasya”

Çorum Hattuþa ve
Alacahöyük

Doðu Karadeniz Gezisi
Mýsýr

Prag Gezisi

GEZGÝN MÝMARLAR

International Council of Shopping Centers-ICSC
tarafýndan yýlda bir kez düzenlenen ve her alýþveriþ
merkezinin bir kez aday olabildiði yarýþmaya katýlan
ARMADA Alýþveriþ ve Ýþ Merkezi, 34 alýþveriþ
merkezi arasýnda finale kalarak 21 Nisan 2004
tarihinde Roma'da yapýlan konferans sonunda
Avrupa’nýn en iyi alýþveriþ merkezi seçildi. Alýþveriþ
Merkezleri Oscarlarý olarak bilinen ödül, “Small New
Centre “ kategorisinde finale kalan; Parade
(Nootrop-Hollanda), Metro City(Ýstanbul-Türkiye),
Volme Galerie (Hagen- Almanya) alýþveriþ merkezleri
arasýndan sýyrýlmayý baþardý. Armada'nýn Avrupa
birincisi olmasý, Las Vegas'ta yapýlacak Dünya
Þampiyonasý’na katýlacaðý yarýþmanýn ve 2005’te
yapýlacak olan uluslararasý alýþveriþ merkezleri dünya
konferansýnýn Türkiye'de yapýlmasýný da saðlamýþ
oldu.

1957 de kurulan ICSC sadece Amerika'da 44 000
üyesi olan ve 70’den fazla ülkede üyeleri olan,
alýþveriþ merkezi sahipleri,yöneticiler, pazarlama
uzmanlarý, yatýrýmcýlar ve daha birçok alandan
profesyonelleri bir araya getiren bir kurum. Kuruluþ
amacý alýþveriþ merkezlerinin kent içinde büyük birer
kuruluþ olmasýdýr.

Yarýþmada göz önüne alýnan; yerleþim, planlama,
mimari, yapý, kiralama stratejisi, müþteri baðýmlýlýðý,
yatýrým geri dönüþü ve diðer alýþveriþ merkezlerine
örnek teþkil etme kriterlerinin yaný sýra, yapýnýn diðer
olumlu yönleri; yerleþik satýþ sistemi içinde
mükemmel bir maðaza organizasyonu, birçok yeni
markayý öncü çözümlerle tanýtmak ve yapýyý bir
kentsel merkeze ve simgeye dönüþtürmek olarak
açýklanmýþtýr.

ARMADA’YA

ULUSLARARASI ÖDÜL

Mimarlýk Alaný Yeniden Düzenleniyor:

"Mesleki Yeterliliklerin

Düzenlenmesi ve Tanýnmasý

Hakkýnda Kanun Tasarýsý

Taslaðý"

Avrupa Birliði Müktesebatýnýn Üstlenilmesine Ýliþkin
Türkiye Ulusal Programý'nda "Kiþilerin Serbest
Dolaþýmý" bölümünde öncelik olarak mesleki
niteliklerin karþýlýklý tanýnmasý yer almaktadýr. Avrupa
Birliði (AB) Genel Sekreterliði tarafýndan, "Mesleki
Yeterliliklerin Düzenlenmesi ve Tanýnmasý Hakkýnda
Kanun Tasarýsý Taslaðý" çalýþmasýna baþlandý.

Taslak hazýrlanýrken Avrupa Komisyonu tarafýndan
Avrupa Parlamentosu'na sunulan 12 Mart 2002 tarihli
"öneri taslak" niteliðindeki COM 2002 (119) direktifi
esas alýnýyor. Avrupa Komisyonu bugüne kadar
yürürlükte olan tüm sektörel direktifleri kaldýrarak,
bunlarýn hükümlerini Avrupa çapýnda 400'den fazla
meslekte, mesleki tanýnma konusunu düzenleyen tek
bir direktifi yürürlüðe sokma konusunda çalýþýyor.
400'den fazla mesleðin mesleki tanýnýrlýðýnýn tek bir
direktifle düzenlenmesine, bugüne kadar kendi özel
niteliklerini yansýtan düzenlemelere sahip mesleklerin
temsilcileri tarafýndan tepki gösteriliyor.

Mesleki yeterliliklerin tanýnmasýna iliþkin direktif esas
olarak, AB üyesi ülkeler arasýnda hizmetlerin serbest
dolaþýmýný saðlamayý, serbest dolaþýma giren meslek
mensuplarýnýn mesleðini icra edebilmesi için gereken
eðitim ve iþ deneyimi koþullarýný belirlemeyi, insan
saðlýðýný ve hizmet alanýný üst seviyede korumayý
amaçlýyor.

Bu direktif esas alýnarak hazýrlanan yasa ile temel
olarak amaç, AB 'ye girilmesi durumunda üye
ülkelerdeki serbest dolaþýma giren meslek
mensuplarýnýn ülkemizde mesleðini icra edebilmesi
için gereken eðitim ve iþ deneyimi konularýnýn
belirlenmesi, hizmet sunulan yerdeki yerleþme ve iþ
yapma koþullarýnýn, hizmet alanýna karþý
yükümlülüklerinin belirlenmesi ve üye ülkelerin bu
konularda belirlediði genel kabul ve istisnalarýn kabul
edilmesi olarak belirlenmiþ.

Dayanak olarak alýnan AB direktifinde de ifade
edilen; insan saðlýðý, çevre ile doðrudan iliþkili týp,
hemþirelik, diþçilik, veterinerlik, ebelik, eczacýk ve

ODA’DA KÝTAP TANITIMI:
ÞEHRÝN ZULASI, ANKARA

KALESÝ

“...... yaðmuru kalede yaþamayý bir baþka sevdim.

Yaðmura güzelliðini verenin Kale olduðunu iddia

etmiyorum, yaðmurun güzelliðinin nereden geldiðini

Edip Cansever'den öðrenmiþtim:
Sanki nedir bir yaðmurun güzel olmasý
Sahi bir yaðmurun güzel olmasý
Yaðarken kendine severek bakmasýndan
......... yaðmurun yaðarken kendine severek baktýðýný

bütün sessizliði ve berraklýðýyla kalede gördüm, her

damlanýn yere düþmeden bir önceki anýna bakýp

bakýp kendisini sevmesini sevmeyi ve hepsini birden

sevmeyi en iyi Kale'de öðrendim...”
Þehrin Zulasý, s:310

Ankara Kalesi üerine/hakkýnda týpký kalenin kendisi
gibi daðýnýk, karmaþa içinde bir kitap “Þehrin Zulasý”.
Güven Tunç ve Figen Özbay'ýn “Kalenin Bekçileri”
albümüyle baþlýyor, Akýn Atauz, Asuman Türkün ve
Zuhal Ulusoy'un makaleleri ile sürüyor kitap. Necdet
Teymur ise, kaleyi korumaya ve imar etmeye dönük
projelendirme süreçlerinin eleþtirisini “proje” olarak
sunuyor. Mithat Sancar ve Gürsel Korat kendi
“Kale”lerini anlatmýþlar.

Kitap, Ýletiþim Kitapevi'nin “Memleket Kitaplarý”
serisinin sekizinci kitabý olarak Mayýs 2004'te, henüz
yayýnlandý.Yine , yeni bir Ankara Kitabý... 18 Haziran
2004'te yazarlarýnýn, Güven Tunç, Figen Özbay, Akýn
Atauz, Mithat Sancar, Asuman Türkün Erendil,
Gürsel Korat ve kitabýn editörü Tanýl Bora'nýn
katýlýmýyla kitap üzerine tartýþacak, konuþacak ve
düþüncelerimizi paylaþacaðýz. Ayný gün, Kalenin
Bekçileri baþlýklý fotoðraf albümünün sergisi de
Mimarlar Odasý Toplantý salonunda açýlacaktýr.

“Þehrin Zulasý”ndan Ankara'ya dair düþünce
aþýrmaya davet ediyoruz.

18 Haziran 2004, saat: 18.30,
Yer: Mimarlar Odasý Toplantý Salonu.

@
ÜYELERE e-posta HÝZMETÝ

Mimarlar Odasý Genel Merkezi Oda'ya kayýtlý tüm
üyelere e-posta vermeye baþlamýþtýr. E-posta
sunucusundan 10 MB'lýk alanýn kullanýmýna olanak
saðlayan adresler
þeklinde verilecektir. E-posta adresi alabilmek için
Þubemize baþvurmanýz ve talep formu ile ekli
sözleþmeyi doldurmanýz gerekmektedir.

isimsoyad@mimarlarodasi.org.tr

2562 63
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Çiz ü ü
Leman Kitaplarý

gilerle Deprem Alb m

Lokal Avans Ýadesi’nde gözüken yeni borç, sehven yazýlmýþ olup Yayýn ve Yayýn Alým Giderlerinde olmasý gerekmektedir.


