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TMMOB Mimarlar Odasý Ankara Þubesi Bülteni
ayda bir yayýmlanmaktadýr.

Burada yer alan yazýlarýn içeriðinin sorumluluðu yazarýna aittir.
Kaynak gösterilmek koþuluyla alýntý yapýlabilir.

Merhabalar,

TMMOB Mimarlar Odasý Ankara Þubesi 39. Dönem Yönetim Kurulu, 11-12 Þubat 2006 tarihinde düzenlenen 39. Dönem 
Olaðan Genel Kurul toplantýsý ve Yönetim Kurulu seçimleri ile belirlenmiþtir. Yönetim Kurulu olarak iþ baþýna geldiðimiz gün -
her dönemde yaþandýðý gibi- geçmiþ dönemlerde Ankara Þubenin gündemini oluþturan konular yoðun ve sýcak olarak 
tekrar gündemimize gelmiþtir.
 
Bir taraftan kenti ilgilendiren pek çok konu Ankara Þubenin gündemindeki yerini önemle korurken, diðer taraftan AB ve AB 
üyelik müzakerelerinin baþlamasý, bu sürece baðlý olarak AB müktesebatý kapsamýnda bugüne kadar yapýlan ve yapýlacak 
olan yasal düzenlemeler mimarlýk mesleðinde ve eðitiminde yaþanacak deðiþimler ile ulusal mimarlýk politikalarýnýn 
oluþturulmasýna yönelik çalýþmalar bu dönemin öncelikli, artýk kaçýnýlmaz çalýþma alanlarýný belirlemiþtir.. Deðiþim ve 
dönüþümlerin hýzlandýðý, küreselleþmenin etkisini her geçen gün daha yakýndan gözlemlemeye baþladýðýmýz bugünlerde 
Ýstanbul'da gerçekleþtirilecek “kentsel dönüþüm projelerinin” davetli altý yabancý mimara verilerek Türkiye'de çalýþan 
mimarlarýn sürecin dýþýna itilmesi ile mesleðin sadece yasal düzenlemelerle deðil, ayný zamanda yaþanan pratiklerle 
birlikte dönüþümün içerisine de sürüklenmekte olduðu bir kez daha açýða çýkmýþtýr. 

AB süreci ve küreselleþmenin mimarlýk mesleðinde yaþanan / yaþanacak dönüþümler ile ilgili TMMOB Mimarlar Odasý 
Genel Merkezinde deðiþik ölçek ve nitelikte çalýþmalar yürütülmektedir. “Türkiye Mimarlýk Politikasý Taslaðý”, “Mimarlýk 
Hakkýnda Kanun Tasarýsý Taslaðý”, “Mimarlýk Akreditasyon Kurulu Yönetmeliði Taslaðý”, “Öðrenci Üyelik Yönetmeliði Taslaðý” 
baþlýklarýný içeren bu çalýþmalar 14-15 Nisan 2006 tarihlerinde yapýlacak olan TMMOB Mimarlar Odasý Genel Merkezi'nin 40. 
Olaðan Genel Kurul'unda görüþülecektir. Aðýrlýklý olarak meslek ile ilgili bu konularýn tartýþýlacaðý Genel Kurul'a Ankara Þube 
üyelerinin katýlýmý ve delegasyonumuzun ortama katkýlarý oldukça önem kazanmaktadýr.

Deðiþim ve dönüþümlerin böylesine hýzlý olduðu, zorlu bir süreçte yönetimde yeralmanýn getirdiði sorumluluklarýn bilinci ile 
39. Dönem çalýþma eksenlerinden birinin Genel Merkezinde baþlatmýþ olduðu mimarlýk mesleðinin geliþimi ve dönüþümü 
üzerinden kurgulanacak yasal düzenlemelerdir. Söz konusu sürece dair üyelerin katýlýmlarý ile oluþturulacak politikalar 
ýþýðýnda meslek ve meslekler arasý iletiþim ve yapý üretim süreci, mimarlýk eðitimi, meslek içi eðitim mimarlýðýn toplumla 
buluþmasý, Yönetim Kurulu’nun 38. Dönem çalýþma akslarý ile birlikte bu dönem içerisinde öncelikle ele alacaðý 
konulardandýr. Bu kapsamda 39. Dönem çalýþma ilkeleri ve eksenlerini içeren Çalýþma Programý 13 Mayýs 2006 tarihinde 
düzenlenecek Üye Danýþma Kurulu ile bilgilerinize sunulacak ve tartýþmaya açýlacaktýr. 

Mimarlar Odasý üyeleri olarak bu süreçte meslek üretim örgütünün var olmasý, ortamýn saðlýklý ve kaliteli olmasý 
AMACIMIZ'dýr; bunlarýn hep birlikte baþarýlmasý, katýlým ve sürekliliðin saðlanmasý, bilginin paylaþýlmasý ilkelerimiz olacaktýr. 

Bu amaçlar doðrultusundaki ilkelerimizden;
Örgütlenme, salt oda  þube, þube-üye iliþkileri dýþýnda da, tüm meslek ortamýnýn etkileþim içerisinde olmasý temelinden 
giderek Mimarlar Odasý meslek odasý bütünlüðüne aktif katýlýmý ve tüm meslek odalarý ile ilkeli bir bütünlüðü esas alan, 
nitelikli birlikteliðin oluþturmasý saðlanmalýdýr. TMMOB ve meslek odalarý, STK'leri ile iliþkilerimiz ilkeli bir bütünlük, süreklilik ve yok 
saymadan, yok etmeden ve sahip çýktýðýmýz geleneðimizin ýþýðýnda karþýlýklý düþünsel tartýþma ortamýnda sürdürülmelidir.

Önümüzdeki dönemde tüm süreçlerde katýlýmcý gücümüzü arttýrmak ve kurumsal yapýmýzý kalýcý katýlým süreçleri olarak 
örgütlemek ana hedeflerimizin ilklerini oluþturmaktadýr.

39. Dönem boyunca gerçekleþtirilecek olan çalýþmalarda Yönetim Kurulu olarak üç konu üzerinde hassasiyetle 
durulacaktýr.. Bu konulardan bir tanesi yayýndýr. Bültenin güncel konulara yönelmesi ve güncel sorunlara çözüm arayan bir 
platforma dönüþmesi Yayýn Çalýþma Biriminin radikal bir kararýdýr. Bu çerçevede bülten kanalýyla tartýþmaya açtýðýmýz ilk 
konu uzunca zamandýr Ankara'nýn, dolayýsýyla Þubenin gündemini meþgul eden Atatürk Kültür Merkezi (AKM) Alanýdýr. 
Bültenin bu sayýsýnda bu alanlara ait baþlatýlan tartýþmalar sizlerin de desteði ve katkýlarýnýz ile yayýnýn amaç hedef, ve 
ilkelerinin belirlenmesinde ilk aþama olacaktýr. 

Mesleðe dair üzerinde önemle durduðumuz çalýþma konulardan bir tanesi de Mesleki Denetimdir (MD). Mesleki Denetimin 
sadece mimari projelerin Oda onayýndan geçmesi süreci olarak deðil, tüm mimari proje bürolarýnýn, þirketlerinin ve proje 



içindekiler

14

HABERLER VE DUYURULAR

TEMSÝLCÝLÝKLERDEN

KENT DOSYASI

E-ODA 7 GÜN 24 SAAT HÝZMETÝNÝZDE

SONUÇLANAN VE DEVAM EDEN YARIÞMALAR

ETKÝNLÝKLER

VEDAT DALOKAY’I ANMA ETKÝNLÝÐÝ

MÝMARLAR ODASI 40. GENEL KURULU YAPILDI

ANKARA VALÝSÝ KEMAL ÖNAL ZÝYARETÝ

YÖNETÝM KURULU GÖLBAÞI BELEDÝYE BAÞKANI ÝLE GÖRÜÞTÜ

ELAZIÐ TEMSÝLCÝLÝÐÝMÝZ MÜLK SAHÝBÝ OLUYOR

. MANÝSA BELEDÝYESÝ HÝZMET BÝNASI TÝCARET MERKEZÝ

VE KENTSEL MEKAN DÜZENLEMESÝ MÝMARÝ PROJE YARIÞMASI

. BEYLÝKDÜZÜ CUMHURÝYET CADDESÝ VE YAKIN ÇEVRESÝ 

KENTSEL TASARIM PROJE YARIÞMASI

. MÝMED 2006-MÝMARLIK EÐÝTÝMÝ DERNEÐÝ ÖÐRENCÝ ÖDÜLLERÝ

. BOSCH’TAN OYUNCAK TASARIM YARIÞMASI

. ODTÜ MÝMARLIK FAKÜLTESÝ BÝLGÝ VE ÝLETÝÞÝM 

DERNEÐÝ [OMIM] 50. YIL ANI EÞYA TASARIMI YARIÞMASI

. X. ULUSAL MÝMARLIK SERGÝSÝ VE ÖDÜLLERÝ

BÜYÜK ÖDÜLLER VE ÖDÜL ADAYLARI AÇIKLANDI

. KENT ÇALIÞMALARI/ANKARA’NIN GELECEÐÝNÝ TASARLAMAK-I

CUMHURÝYETÝN BAÞKENTÝNDE KÜLTÜRÜN GELECEÐÝ

ATATÜRK KÜLTÜR MERKEZÝ ALANI

. MESLEK YILINA SAYGI TÖRENÝ

6

üreten tüm üyelerimizin sorunlarýna sahip çýkarak bu 
alanda dönüþümün gerçekleþt i r i lmesi olarak 
kavramaktayýz. Bu süreci inþa etme yöntemi yine sizlerle 
Dan ý þma K u ru lu mek an i zmas ý ça l ý þ t ý r ý la rak 
gerçekleþecektir.. 

Yapý üretim sürecinin en önemli parçasýný, halkasýný 
oluþturan yerel yönetimlerle iþbirliðine gitmek yönündeki 
kararýmýzý Belediye Baþkanlarýný ziyaret ederek baþlamýþ 
bulunmaktayýz. 

Ankara Þubenin üçüncü önemli gündemi ise üyelerle 
mesleðin her alanýna dair iletiþim kurmaktýr. 39. Dönem 
Yönetim Kurulu olarak tüm çalýþmalarýn üyelerle  
dayanýþma içerisinde olmayý önemsiyoruz. Böylesi bir 
dayanýþmayý saðlamak amacýyla üyelerimizle kolay ve 
etkin iletiþim kurulmasý, Oda'da, mimarlýk ortamýnda ve 
kentlerde yaþanan geliþmelerden üyelerimizin anýnda 
haberdar edilmesi ve her türlü çalýþmamýzda 
üyelerimizin desteðinin alýnmasý yönünde elektronik 
iletiþim araçlarýmýzýn etkin kullanýlmasý hedeflenmiþ ve e-
bülten ile güncelin iletilmesi uygulamasý baþlatmýþtýr. E-
bülten'de haftalýk geliþmeleri yakýndan takip ederek 
Þubede ve Oda'da alýnan kararlara, çalýþmalara katkýda 
bulunmanýz kolaylaþtýrýlmaya çalýþýlmýþtýr. Ancak hemen 
þunu belirtmemiz gerekir ki, 7000 civarý üyemizden 
sadece 2000 üyenin elektronik posta adresine sahibiz. 
Bu sayýnýn çoðalmasý Þube ve üye arasýndaki kolay ve 
etkin iletiþimin saðlanmasý yönünden önemli olacaktýr. 
Sizlerle sürekli bir iletiþimin kurulabilmesi için, buradan bir 
kez daha e-posta adresinizi þubemize iletmeniz 
konusunda sizlerden destek beklediðimizi belirtmeliyiz. 

Sonsöz olarak Mimarlar Odasýnýn dönüþümün eþiðinde 
olduðu bu günlerde, dönüþümü gerçekleþtirecek olanýn 
biz mimarlar olmasý önemlidir. Mesleðimizle ilgili bizlere 
dayatýlan pek çok konunun üzerine ancak hep birlikte 
çalýþarak, üreterek gidebiliriz. 

Yeni dönemde birliktelikleri çoðaltmak , ortamý 
paylaþmak  üzere… Dostçakalýn

TMMOB Mimarlar Odasý Ankara Þubesi
39.Dönem Yönetim Kurulu
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TMMOB Mimarlar Odasý Ankara Þubesi 39. Olaðan 
Genel Kurulu 38. Dönem Yönetim Kurulu 
tarafýndan “Baþka Bir Genel Kurul Mümkün” 
yaklaþýmýyla projelendirildi. 6 Þubat 2006 da basýn 
toplantýsý ve sergilerin açýlmasýyla  baþlayan 
etkinliklerle bir haftaya yayýlan Genel Kurul 11 - 12 
Þubat tarihinde gerçekleþti.

Genel Kurul'un Mimarlýðýn toplumla buluþmasý ya 
da toplumsallaþtýrýlmasý yaklaþýmýyla bir kent 
forumu'na dönüþtürülmesi çabalarý kamu 
oyundan olumlu tepkiler aldý. Hedeflenen þekilde 
bir kent forumuna dönüþtürülemese de bu idealin 
ve fikri yaklaþýmýn bir bütünlük içerisinde bir baþka 
genel kurul açýsýndan umut verici sonuçlar 
doðurduðu bir gerçektir. Genel Kurulu, halka 
açmak, merkez ve yerel yöneticiler ile birlikte, 
meslek odalarý, sivil toplum örgütleri, derneklerle 
bir arada bir kent gelecek kurgusu tasarlamak kent 
yönetimi açsýndan farklý bir katýlým modeli 
oluþturmuþtur.

Genel Kurul aslýnda bir kent forumuna 
dönüþtürülmesi hedeflenirken bir günle bunun 
istenilen düzeyde gerçekleþemeyeceði belliydi. 
Genel Kurul hazýrlýklarýmýz 4 ay öncesinden 
baþlamýþ, sergilerin, forumlarýn, söyleþilerin ve 
konserlerin olacaðý 1 haftalýk bir organizasyon 
olarak düþünülmüþtü. Ancak bu konsepti 
karþýlayacak mekanlarýn azlýðý yada neredeyse 
yokluðu ise Baþkent Ankara'nýn baþka bir gerçeðini 
ortaya koyuyordu. 

11 Þubat'ta Devlet Su Ýþeri Konferans Salonunda 
gerçekleþen Genel Kurul, salonu ve fuayeleriyle 
birlikte sergi ve etkinlik alanýný andýrýyordu. Onlarca 
sergi açýlmýþ bir onlarcasý da yer sýkýntýsý nedeniyle 
açýlamamýþtý. 300 kiþinin katýldýðý Genel Kurula, 
belediye baþkanlarý, müsteþarlar ile meslek 
odalarý, sivil toplum örgütleri ve derneklerin 
temsilcileri de konuk olarak katýldý. Çocuk ve 
Mimarlýk çalýþma grubunun fuayede 

TMMOB Mimarlar Odasý Ankara Þubesi 
39. 0laðan Genel Kurulu Gerçekleþti 

Tezcan Karakuþ Candan

TMMOB MÝMARLAR ODASI ANKARA ÞUBESÝ 
39. DÖNEM YÖNETÝM KURULU (2006-2008) 

ASIL ÜYELER
Nimet Özgönül, Baþkan
Güven Arif Sargýn, 2. Baþkan
Y. Yeþim Uysal, Sekreter Üye
Tezcan Karakuþ Candan, Sayman Üye 
Nuri Arýkoðlu, Üye
Ali Hakkan, Üye
Fatma Cebeci, Üye

YEDEK ÜYELER
Haluk Kara, Tonguç Akýþ, Selma Sökmen , Özdal 
Kutlu, Bülent Batuman, Songül Üzgün, Ayþen 
Bayazýt

ÞUBE DENETLEME KURULU 
ASIL ÜYELER
Ali Atakan, Figen Ertan, Orhan Uzel, Hulusi Adýgüzel, 
Erdal Altun

YEDEK ÜYELER
Emine Kaplan, Hülya Akboyraz,  Feriha 
Senkardesler, Gülnihal L. Çoygun Sobutay,  Ayþe 
Bozyel

ÞUBE SORUÞTURMA VE UZLAÞTIRMA KURULU 
ASIL ÜYELER
A. Ýmran Karaman, Orhan Dinç, Ekrem Öksüz, 
Taner Arslan, A. Nuray Bayraktar

YEDEK ÜYELER
Sabahattin Karamanoðlu, Ý.Yalçýn Altaylý 
Burhanettin Develi, Adnan Þener, Adnan Zeytinci 

gerçekleþtirdiði, “dünya ellerimde” atölye çalýþmasý 
ve sonuçlarý da oldukça etkileyiciydi. Bir kýsmý 
sponsorluklarla karþýlanan Genel Kurul'da malzeme 
firmalarý da tanýtým standlarý açtýlar… 2 yýllýk 
çalýþmalarýn deðerlendirilmesi, eleþtirilmesi, 
gelecek dönem perspektiflerinin önerilmesi 
beklenen düzeyde gerçekleþmedi.

12 Þubat 2006 tarihinde Mimar Kemal Ýlköðretim 
Okulunda seçimler yapýlacaktý. Seçime girecek 
gruplar ve adaylarý belli olmuþtu… Pazar günü 
oylama günüydü. Bir gün önce yaðmurlu hava 
yerini Ankara'nýn en zorlu kýþ günlerinden birine 
býrakmýþtý.Seçimlere gelmek isteyip de hava 
koþullarýndan kaynaklý ulaþamayan çok sayýda 
meslektaþýmýzýn olduðunu biliyorduk. Tüm hava 
muhalefetine raðmen katýlým 950 kiþiyi buldu. 
Demokrasi Ýçin Mimarlar Platformu (Maviler) Genel 
Kurul öncesi hazýrladýðý, Avrupa Birliði, dimp, baþka 
bir ankara, baþka bir mimarlýk eðitimi, konut 
finansmaný, yapý üretim politikasý tartýþma baþlýklarý 
ve broþürleriyle birlikte aday olduðu 39. Olaðan 
Genel Kurul ve seçimlerinde 602 oy olarak 
yeniden Mimarlar Odasý Ankara Þubesi yönetimine 
seçilmiþlerdir. Genel Kurula ve seçimlere katýlan 
tüm meslektaþlarýmýza, hava koþullarýna raðmen 
tüm zorluklarý aþarak katýlým saðlayan Ankara Þube 
coðrafyasýnda bulunan temsilciliklerimize, 
ortamýmýza kattýklarý enerji ve katký için içten 
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temsilciliklerdenetkinlikler/duyurular

Ankara Valisi Kemal Önal Ziyaret Edildi

Þubemizin 39. Dönem Yönetim Kurulu Þubemizde 
devam etmekte olan çalýþmalara dair 
bilgilendirmeler ve Ankara kentinde meydana 
gelecek deðiþikliklerin saðlýklý bir þekilde ele 
alýnmasýný saðlayacak , kentin 
saðlýklaþtýrýlmasýný saðlayacak Mimarlar Odasý-
Yerel Yönetimler-Merkezi Yönetim birlikteliði üzerine 
görüþmeler yapmak üzere Yerel ve Merkezi 
Yöneticiler ziyaret etmeye baþlamýþtýr . Bu 
kapsamda Ankara Valisi Kemal Önal Þubemiz 
Yönetim Kurulu tarafýndan 30.03.2006 tarihinde 
ziyaret edilmiþtir. Sayýn Vali Kemal Önal 
çalýþmalarýmýzý yakýndan takip ettiðini belirterek , 
Ankara kentinin saðlýklýlaþtýrýlmasý k onusunda 
yapacaðýmýz çalýþmalarla ilgili destek 

Yönetim Kurulumuz Gölbaþý Belediye 
Baþkaný ile Görüþtü

Yönetim kurulumuz kentin ve üyelerimizin 
sorunlarýnýn tespiti ve bu sorunlarýn çözümlerine 
iliþkin olarak kamu kurumlarý ve belediyeler ile 
görüþmelere baþlamýþtýr .

Ýlk görüþme 29.03.2006 tarihinde Gölbaþý 
Belediye Baþkaný Sn. Abdulnasýr Haþlak ile 
gerçekleþmiþ olup , bu görüþmeye Nimet 
Özgönül, Fatma Cebeci ve Ali Hakkan katýlmýþtýr . 
Görüþmede Gölbaþý k entinin sorunlarý, Mogan 
Gölü'nün kirliliði ve kent merkezinden geçen 
þehirler arasý otoyolun k enti ikiye bölmesinden 
kaynaklanan sorunlar ile buna yönelik çözüm 
önerileri tartýþýlmýþ ve Mimarlar Odasý Ank ara 
Þubesinin tüm sorunlarýn çözümlerine yönelik 
çalýþma isteði Baþk ana iletilmiþtir.
Bölgede proje yapan üyelerimizin Belediye ve Oda 
tarafýndan izlenebilmesi için yönetmeliklerimiz 
çerçevesinde yaptýklarý proje hizmetinin 
odamýzdan onaylatýlmasýnýn gerekliliði ile sicil 
durum belgesinin ruhsat aþamasýnda mutlak a 
belediye tarafýndan istenmesi dile getirilmiþtir .

Bu sorunun çözümüne iliþkin ayrýca T eknik Baþkan 
Yardýmcýsý Sn . Ýsmail Ünal ile de görüþülmüþ 
olup bu konuda odamýzca yapýlan uygulamalar 
ile bu sorunun çözümüne iliþkin önerilerin 
kendilerine iletilmesi konusunda mutabakata 

E-Oda 7 Gün 24 Saat Hizmetinizde

Mimarlar Odasý Ankara Þubesinin üzerinde 
çalýþmakta olduðu Sayýsal Sistem Dönüþtürme 
Projesi (Elektronik Oda) sonuçlanmýþtýr. Proje “Ankara 
Þubesi Kablosuz Yerel Aðý”, “Ankara Þubesi 
Cihazlarýnýn Güçlendirilmesi ve Rotasyonu”, 
“Ankara Þubesi Araþtýrma Geliþme Merkezi”, “Ankara 
Þubesi ve Örgütlenme Aðý”, “Ankara Þubesi Serbest 
Mimarlýk Aðý”, “24/7 Mimarlar Odasý” gibi 
bileþenlerden oluþmaktadýr. Projenin kullanýmýna 
baþlanmadan önce 
http://www.mimarlarodasiankara.org/mimag ve 
http://www.mimarlarodasiankara.org/eburo 
adreslerinden test yayýnlarýna baþlamýþtýr. Yukarýda 
verilen adreslerden projenin incelenmesi ve üye 
görüþlerinin Þubeye iletilmesi ile son düzenlemeler 
de gerçekleþtirilerek sistem kullanýma açýlacaktýr.

Elazýð Temsilciðimiz 2000 yýlýndan bu yana 
harcamalarýndan tasarrufa giderek Oda iþleyiþini saðlýklý 
bir þekilde yürütecekleri taþýnmaz mülk satýn almayý 
planlamaktadýr. Elazýð merkezinde Rýzaiye 
mahallesinde yer alan taþýnmaz mülkün satýn 
alýnabilmesi için Temsilciliðimiz 13 Mart 2006 tarihinde 
Þubemize baþvurmuþ, Þubemiz ise ayný gün 
düzenlenen Yönetim Kurulu toplantýsý ile taleplerinin 
uygunluðuna karar vermiþtir. Genel Merkez'in 18 Mart 
2006 tarihinde düzenlediði Merkez Yönetim Kurulu 
toplantýsý ile mülk alýmý kesinleþmiþtir.

Elazýð Temsilciðimiz Mülk Sahibi Oluyor

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

TMMOB Mimarlar Odasý 40. Olaðan Genel Kurulu 16 
Nisan 2006 tarihinde Mimar Kemal Ýlköðretim 
Okulu'nda yapýlan seçim ile sonuçlandý. Genel 
Kurulun ilk iki günü Devlet Su Ýþleri K onferans 
Salonunda gerçekleþtirildi. Genel Kurul sonuç 
bildirgesinin yanýsýra Sinop'taki nükleer santral 
kurulma giriþimleri ve Diyarbakýr'daki olaylar ile ilgili 
bildirilerde Genel Kurulda kabul edildi. Seçimlerde ise 
iki liste ve baðýmsýz adaylar mücadele ettiler . Seçim 
sonuçlarýna göre pembe listenin adaylarýndan H . 
Bülent Tuna, Mehmet Bozkurt, Erkan Karakaya, Aysel 
Çetinsoy, Necip Mutlu, Kubilay Önal ve mavi listenin 
adaylarýndan Emre Madran, Mimarlar Odasý 40. 
Dönem Yönetim Kurulu asil üyeliklerine seçildiler. 
Seçim sonuçlarý aþaðýda yer almaktadýr .

Mimarlar Odasý 40. Dönem Yönetim Kurulu As ýl 
Üyeleri
H. Bülent Tuna, Mehmet Bozkurt, Erkan Karakaya, 
Aysel Çetinsoy, Necip Mutlu, Kubilay Önal, Emre 
Madran

Mimarlar Odasý 40. Dönem Yönetim Kurulu 
Yedek Üyeleri
Talat Köksal, Ali Hacýalioðlu, Fatma Saðlam Olcaytu,
Mustafa Ýncesakal, Nazir Korkmaz, Mithat Cingi, 
Hamza Týnaztepe

Mimarlar Odasý 40. Dönem Onur Kurulu As ýl 
Üyeleri
Bekir Gerçek, Enver Küçükalýç, Recep Esengil, Ýsmail 
Ünsal, Aytimur Güpgüpoðlu

Mimarlar Odasý 40. Dönem Onur Kurulu Yedek 
Üyeleri
Ergüder Falay, Müjgan Duman, Ümran Tepençelik, 
Faruk Boyacý, Recep Ali Akýn

Mimarlar Odasý 40. Dönem Denetleme Kurulu 
Asýl Üyeleri
Engin Timurcan, Süleyman Birdal, Abdurrahim 
Bayramoðlu, Bülent Erden, Ali Temel Akýn, Özccan 
Görmüþ, Tarkan Oktay

Mimarlar Odasý 40. Dönem Denetleme Kurulu 
Yedek Üyeleri
Cumali Yurtman, Necati Sýrlýbaþ , Erol Lomlu, Canan 
Oytan, Enver Kýrýmer , Mehmet Akbaþ, Serhat Aktürk

TMMOB Yönetim Kurulu Adaylarý
Haluk Gürkan, M. Sabri Orcan, Ýsmail Pýrnar

TMMOB Yüksek Onur Kurulu Adayý
Bülent Özkaya

TMMOB Denetleme Kurulu Adayý
Maide Gülay

TMMOB Mimarlar Odasý 
40. Olaðan Genel Kurulu Gerçekleþti.

Bu yýl 1991'in 21 Martýnda bir trafik k azasýnda 
kaybettiðimiz deðerli meslektaþýmýz V edat 
Dalokay'ýn aramýzdan ayrýlýþýnýn 15. yýlý . 
Mimarlýk Mesleðinin her alanýnda hizmet vermiþ 
olan Sayýn Dalokay'ý anmak ayný zamanda 
mesleði ile geçmiþ bir ömrü anlamak anlamýna 
geliyor. Vedat Dalokay bir döneme tanýklýk etmiþ, 
bir kentin inþasýnda büyük k atkýlarý olmu þ ve ayný 
zamanda meslekte  doldurduðu 42 yýl ile mimar 
olmanýn ötesinde Cumhuriyet'in tanýklarýndan biri 
olmuþtur. Deneyimleri ve bilgileriyle bugün bize 
býraktýklarý tarihsel belge niteliði taþýmaktadýr . 
Hem kamunun deneyimini hem de yurtdýþý 
deneyimini kendisinde barýndýran V edat Dalokay 
1964-1968 yýllarý arasýnda Mimarlar Odasý 
Ankara Þubesi Yönetim Kurulu Baþkanlýðý ve 
Mimarlar Odasý Genel Merkezinde Genel 
Sekreterlik görevlerini üstlenmiþtir. Geçen yýl 50. 
yýlýný dolduran Mimarlar Odasýna büyük emekleri 
geçen saygýdeðer meslektaþýmýz Mimarlar 
Odasýnýn halen içinde olduðu binanýn 
yapýlmasýna da çok önemli k atkýlarda 
bulunmuþtur. Yine Türk Mühendis  ve Mimar 
Odalarý Birliði kanunun Meclisten geçmesinde yine 
ayný derecede önemli katkýlarý olmuþtur . 
Mimarlar Odasýnda yaptýðý görevlerin ardýndan 
da yerel yönetimde karþýmýza çýk an Dalokay, 4 
yýl süreyle Ankara Büyükþehir Belediye Baþk anlýðý 
yapmýþtýr . 

Çankaya Belediyesi ve Mimarlar Odasý Ankara 
Þubesinin organize ettiði anma töreni 21 Mart 
2006 Salý günü saat 14:00'da Cebeci Asri 
Mezarlýðýnda ve saat 15:00'de Çank aya 
Belediyesi Vedat Dalokay Salonunda 
gerçekleþtirilmiþtir. Anmaya Vedat Dalokay'ýn yakýn 
arkadaþlarýndan Ceyhan Mumcu ve A ydan Bulca 
Erim ve Vedat 
Dalokay'ýn kýzý 
Belemir 
Dalokay Güzer 
konuþmacý 
olarak 
katýlmýþlardýr . 
Vedat 
Dalokay'ý salt 
sözcüklerle 
anmanýn 
yetersizliðini 
bilerek 
hafýzalarýmýza 
kazýnan 
odacý, 
kamucu ve 
halktan yana 
çizgisini 

VEDAT DALOKAY'I ANMA ETKÝNLÝÐÝ

KENT DOSYASI

Mimarlar Odasý Ankara Þubesi Yayýn Birimi olarak 
“Bülten” sayfalarýnda sürekliliði olan yeni bir 
bölümün yer almasýný düþünmekteyiz. “Kent 
Dosyasý” baþlýklý bu yeni bölümde üyelerimizin 
Ankara ve Þube hinterlandý içinde önemli 
bulduklarý son dönem uygulama örneklerini; kente 
yapýlmýþ olumlu ve olumsuz müdahaleleri bizlerle 
paylaþmalarýný bekliyoruz. Görsel olarak yapýlacak 
saptamalarýn yazýlý bir bilgi notu ile tarafýmýza 
iletilmesi sonucunda bu sayfanýn sürekliliði 
saðlanabilecektir. Kente ve Mimarlýða karþý 
üyelerimizin gerekli duyarlýlýðý gösterip, “Bülten”e 
aktaracaklarýna inanýyoruz.
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sonuçlanan yarýþmalar

Manisa Belediye Baþkanlýðý tarafýndan, Manisa 
kentinin Laleli mevkiinde yapýlmasý düþünülen 
Belediye Hizmet Binasý, Ticaret Merkezi ve Kentsel 
Mekân Düzenlemesi Mimari Proje Yarýþmasý 
sonuçlandý. Yarýþmanýn Sergisi 31 Mart 2006  14 
Nisan 2006 tarihleri arasýnda Manisa Belediyesi 
Kültür Sitesi'nde izlenebilir. Kolokyum 7 Nisan 2006 
tarihinde Manisa Belediyesi Kültür Sitesi Lale 
Salonu'nda yapýlacak. Ödüller ve sahipleri þöyle:

1. ÖDÜL
Evren BAÞBUÐ, Ýnanç ERAY, Ceyhun BASKIN, Özcan 
KAYGISIZ
2. ÖDÜL
Cem AÇIKKOL, Kaan ÖZER
3. ÖDÜL
Servet GÜMÜÞ, Günay SOLAK

1. MANSÝYON M.MürþitGÜNDAY
2. MANSÝYON Tolga ÝLTÝR
3. MANSÝYON A. Rýdvan KUTLUTAN
4. MANSÝYON Nimet AYDIN
5.MANSÝYON Özgür BÝNGÖL

MANÝSA BELEDÝYESÝ HÝZMET BÝNASI 
TÝCARET MERKEZÝ VE KENTSEL MEKAN 
DÜZENLEMESÝ MÝMARÝ PROJE YARIÞMASI

Bosch Elektrikli El Aletleri, tasarým alanýndaki yaratýcý 
beyinleri keþfetmek ve genç tasarýmcýlarýn mesleki 
geliþimine katkýda bulunmak amacý ile "Ýçindeki 
Çocuðu Uyandýr" oyuncak tasarým yarýþmasýnýn 
ikincisini düzenliyor. Üniversitelerin mimarlýk, güzel 
sanatlar ve endüstriyel tasarým fakültelerinin tüm 
öðrencilerine açýk olan yarýþma 1 Mart- 1 Haziran 
2006 tarihleri arasýnda baþvurulara açýk olacak ve 
sonuçlarý 13 Haziranda açýklanacak. 

Bosch'tan Oyuncak Tasarým Yarýþmasý

Mimarlýk Eðitimi Derneði, Türkiye ve KKTC'deki 
mimarlýk bölümü öðrencilerinin katýlabileceði öðrenci 
ödüllerinin beþincisini düzenlemektedir. MimED 
Mimarlýk Öðrencileri Ödüllerine “2004-2005 bahar” 
ve “2005-2006 güz” yarýyýllarýnda yapýlmýþ projelerle 
baþvurulabilir. MimED Öðrenci Ödülleri dört 
kategoride verilecektir.

Birinci Yýl Mimarlýk Öðrencileri Ödülü
Ýkinci Yýl Mimarlýk Öðrencileri Ödülü
Üçüncü Yýl Mimarlýk Öðrencileri Ödülü
Dördüncü Yýl Mimarlýk Öðrencileri Ödülü

Projelerin Teslimi: 19 Nisan 2006 ÝTÜ Taþkýþla I 102 nolu 
salon 10.00-17.00
Proje Sergisi: 24 Nisan  26 Mayýs 2006 ÝTÜ Taþkýþla I 
102 nolu salon

mimed 2006
Mimarlýk Eðitimi Derneði Öðrenci Ödülleri

ODTÜ Mimarlýk Fakültesi Bilgi ve Ýletiþim Derneði , 
Orta Doðu Teknik Üniversitesi'nin kuruluþunun 50. yýlý 
nedeniyle Mimarlýk Fakültesi mezunlarýna, akademik 
personeline, idari personeline ve öðrencilerine açýk 
bir aný eþya tasarýmý yarýþmasý düzenlemiþtir . 
Yarýþma Þartnamesine 
www.mimarlarodasiankara.org adresinden 
ulaþabilirsiniz.

Son teslim tarihi - 21 Nisan 2006 Cuma
Yarýþma sonucunun ilaný - 25 Nisan 2006 Salý 
Ödül töreni - 10 Haziran 2006 Cumartesi

ODTÜ Mimarlýk Fakültesi 
Bilgi ve Ýletiþim Derneði (OMIM) 
50. Yýl Aný Eþya T asarýmý Y arýþmasý

devam eden yarýþmalar
..................

YAÞASIN KENTLER-2 ULUSLARARASI FÝKÝR YARIÞMASI
“Kent Ýçin Fikirler : Demokratik Bir Kente Doðru…”
Kayýt ve Teslim : 19-27 Nisan 2006
www.mo.org.tr,   www.celebcities2.org

Engelsiz Kiþisel Yaþam Alaný ve Mobilya Tasarým Yarýþmasý
Proje teslimi : 1 Mayýs 2006   www.icmimarlarodasi.com

ULUSLARARASI VELUX ÖDÜLLERÝ  2006  
“Yarýnýn Iþýðý”
Proje teslimi : 5 Mayýs 2006  www. VELUX.com/A

VAÖS 2006
V. Atilla Öven Strüktür Yarýþmasý
Son kayýt tarihi : 2 Mayýs 2006  Proje teslimi : 8 Mayýs 2006
www.yeditepe.edu.tr/7tepe/vaos2006

2005-2006 ULUSAL /ULUSLARARASI BETON TASARIM ÖÐRENCÝ 
YARIÞMASI 
Proje teslimi : 15 Mayýs 2006   www.mo.org.tr

BEAMISH (Ýngiltere) 
AÇIK HAVA MÜZESÝ YENÝ ZÝYARETÇÝ
MERKEZÝ TASARIM YARIÞMASI    www.ribacompetitions.com
Proje teslimi : 17 Mayýs 2006

SERÝK BELEDÝYESÝ HÝZMET BÝNASI ve KÜLTÜR MERKEZÝ
MÝMARÝ PROJE YARIÞMASI (Bölgesel)
Proje teslimi : 22 Mayýs 2006   

BURSA  OSMANGAZÝ KIZYAKUP KENT PARKI
KENTSEL TASARIM ve MÝMARÝ PROJE YARIÞMASI
Proje teslimi : 23 Mayýs 2006    www.osmangazi.bel.tr

ARKÝTERA Genç Mimar Ödülü 2006
Son baþvuru tarihi : 29 Mayýs 2006  www.odul.arkitera.com

“Konukseverliðin Dönüþümü : 2055'in Resort Otelleri”
ULUSLARARASI ÖÐRENCÝ TASARIM YARIÞMASI
Proje teslimi : 24 Mayýs 2006  www.acsa-arch.org

1. TÜRKÝYE MÝMARLIK ELEÞTÝRÝSÝ ÖRNEKLERÝ SEÇKÝSÝ 
Son katýlým tarihi : 1 Haziran 2006    www.mimarist.org.tr

ORTUS ARTIS 2006 Padula Carthusian Manastýrý Ýçin 
Uluslararasý Bahçe Tasarýmý Yarýþmasý
Proje teslimi : 15 Mayýs  15 Haziran 2006   
www.newitalianblood.com/ortusartis

BALIKESÝR ÇAMLIK KENTSEL ve MÝMARÝ TASARIM PROJE 
YARIÞMASI
Proje teslimi : 14 Temmuz 2006    www.balikesir-bld.gov.tr

“Komþuluk… Konut ve Yaþam” RÝYAD (Suudi Arabistan)
ULUSLARARASI KENTSEL TASARIM YARIÞMASI
Proje teslimi : 22-26 Temmuz 2006   www.housing3.org/

ARCHIPRIX Türkiye 2006
Mimarlýk Öðrencileri Bitirme Projeleri Ulusal Yarýþmasý
Teslim tarihi : 14 Aðustos 2006   www.archiprix-tr.com

X. AGA KHAN MÝMARLIK ÖDÜLLERÝ 
Son baþvuru tarihi : 15 Eylül 2006   Teslim : 15 Ekim 2006    
www.akdn.org

Detay bilgi için: www.mo.org.tr

Proje yönetimi Ýstanbul Metropoliten Planlama ve 
Kentsel Tasarým Merkezi tarafýndan yapýlan ve Ýstanbul 
Büyükþehir Belediyesi Projeler Daire Baþkanlýðý, Projeler 
Müdürlüðü tarafýndan 21.11.2005 tarihinde ilaný yapýlan 
"Beylikdüzü Cumhuriyet Caddesi ve Yakýn Çevresi 
Kentsel Tasarým Projesi" Yarýþmasý, 06.03.2006 tarihinde 
sonuçlandý. Alýnan 48 þartnameden toplam 15 proje 
katýlmýþ olup, 11 tanesi deðerlendirmeye alýnmýþtýr.
 
Yarýþma Kolokyumunun 10 Mart 2006 günü saat 
14:00'da Ýstanbul Metropolitan Planlama Merkezi 
Konferans Salonu'nda gerçekleþtirildiði ve serginin 10 -
22 Mart 2006 tarihleri arasýnda ÝMP Salonu'nda 
izlenebildiði yarýþmada ödül alan projelerin sahipleri 
aþaðýda belirtilmiþtir:

1. Ödül 
A. Ýrem Mollaahmetoðlu Falay, Y.Mim. ÝTÜ
K.Ferhan Yürekli, Y.Müh.Mim. ÝTÜ
Mete B. Baypýnar, Y. Þeh.Pl. ÝTÜ
Tülay Ayaþlýgýl, Dr. Pey.Mim. AÜ

2. Ödül 
Korhan Torcu, Y.Mim. ÝTÜ 
Serhat Yavuz, Mim. Osmangazi Ü.
Aslýhan Özaslan, Pey. Mim. Kent.Tas.Uz. Bilkent Ü. ODTÜ
Sevim Filiz, Þeh.Pl. ÝTÜ

3. Ödül 
Dr. Z. Füsun Otaner, Mim. ÝTÜ, Kent Pl. MS, Cornell ABD 
Figen Uyanýk, Peyzaj Mim. AÜ

1. Mansiyon 
Nimet Aydýn, Y.Mim. GÜ-ODTÜ
Nalan Aygül, Þeh. ve Bölge Pl. ODTÜ 
Kezban Ünal, Peyzaj Mim. AÜ

2. Mansiyon 
Erguvan Ö. Toplu, Ekip Baþý, Y.Mim. ÝTÜ
Mahir Ünal, Mim. YTÜ
Oya Küçük, Þeh.Pl. DEÜ
Bengi Demirkan, Peyzaj Mim. Yeditepe Ü)

3. Mansiyon 
Selami Demiralp, Peyzaj Mim. AÜZF
Burak Özdöver, Mim. ODTÜ 
Oytun Deliktaþ, Dr.Y.Þ. Ve Bölge Pl.

4. Mansiyon 
Günay Erdem, Mim. GÜ
Sunay Erdem, Peyzaj Mim., AÜ
Barýþ Ekmekçi, Peyzaj Mim. AÜ
Mehmet N. Özer, Þeh. Pl. GÜ

BEYLÝKDÜZÜ CUMHURÝYET CADDESÝ 
VE YAKIN ÇEVRESÝ KENTSEL TASARIM 
PROJE YARIÞMASI SONUÇLANDI
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Yýkmayýn Yeni Sahne’yi 
Ankara'nýn sanat ve kent dokusunun önemli bir odaðý olan Yeni Sahne'nin yýkýlmamasý için Ankaram Platformu Yeni Sahne Giriþimi 
tarafýndan sürdürülen mücadelede gelinen noktada baþkentliler 50.000 imza ile 
Yeni Sahne'nin  kent yaþamýndan kopartýlmasýna, anýlarýmýzýn yok olmasýna karþý çýkmýþtýr.
 
Bu süreçte Yeni Sahne Giriþimi bir yandan kamuoyunun  sesi olarak
 

- Devlet Tiyatrolarý Vekil Yönetimiyle Yeni Sahne'ye sahip çýkmalarý için,
- Bina sahibi Ormancýlar Derneði ile Yeni Sahne Binasý'nýn yýkýlmasýndan vazgeçilmesi için
- Çankaya Belediyesi ile süreçte etkin rol alarak Yeni Sahne'nin yýkýlmasýna engel olunmasý için
- TBMM'de farklý siyasi partilerin temsilcileri ile bu akýl almaz sürece müdahil olmalarý için  görüþmüþtür.

 
Yeni Sahne'nin yýkýlmamasý korunmasý yolunda mülk sahibi konumunda olan Türkiye Ormancýlar Derneði, yýkým ve inþaatý üstlenen 
müteahhit ve DT yönetiminin de katýldýðý görüþmelerde taraflar karþýlýklý taahhütlerde bulunmuþtur. Ancak bu süreçte Yeni Sahne'nin 
yýkýlmamasý için baþlayan uzlaþma süreci tamamlanmadan Türkiye Ormancýlar Derneði ve Devlet Tiyatrolarý yönetimlerince 
baltalanmýþtýr.
 
YIKILAN SADECE YENÝ SAHNE DEÐÝL ANILARIMIZDIR
 
 Dün itibariyle Devlet Tiyatrolarý ,Yeni Sahne'nin  oyunlarýna ev sahipliði yapan sahnesini, izleyerek tiyatro'ya tanýklýk ettiðimiz 
koltuklarýný ve  sahneye karakterini veren özgün ahþap ve metal süslemelerini sökmek üzere harekete geçmiþtir.
 
Bu süreçte, Türkiye Ormancýlar Derneði tepkileri gözardý ederek, elinde bulunan hukuki kozlarý kullanarak binada yýkýmý baþlatmaya 
çalýþmakta; Devlet Tiyatrolarý vekil yönetimi ise somut hiçbir direnç göstermemektedir. Yýkýlan Yeni Sahne deðil anýlarýmýzdýr, kent 
kültürünün yok edilmesidir.

BU AÞAMADA YENÝ SAHNE GÝRÝÞÝMÝ OLARAK
 
kamuoyu önünde verilen sözlerin gereðinin yapýlmasýnýn, baþkentlileri yanýltacak bir süreçten vazgeçilmesinin, kentimizin geleceði 
ve kent merkezinin kültürel bütünlüðü açýsýndan  önemli olduðuna inanýyoruz.

Bu nedenle; 
- Devlet Tiyatrolarý vekil yönetimini, vurdumduymaz  tavrýný býrakarak ÝVEDÝLÝKLE sorumluluk almaya ve Yeni Sahne'ye sahip 
çýkmaya,
- Ormancýlar Derneði'ni, 1951'de edindikleri “kamu yararýna çalýþan dernek” statüsünün gerektirdiði kamusal sorumlulukla 
davranmaya ve kamuoyuna verilen taahhütleri yerine getirmeye; sanat ve kültür düþmanlýðý yapmayý býrakarak Yeni 
Sahne'yi yýkma giriþiminden vazgeçmeye,
 
- Tüm taraflarý ve kamuoyunu ,toplanan 50.000 imzada somutlaþan yeni sahneye ve anýlarýmýza sahip çýkma  talebini ve 
kamu yararýný gözeterek verilen taahhütleri gereðini yerine getirmeye

  

ÇAÐIRIYORUZ!..
Yeni Sahneyi ve Anýlarýmýzý, Kentimizden Çalamazsýnýz…

 
ANKARAM PLATFORMU - YENÝ SAHNE GÝRÝÞÝMÝ

Mimarlar Odasý'nýn X. Ulusal Mimarlýk Sergisi'ne katýla n 
eserler 8-9 Nisan 2006 tarihleri ar asýnda Seçici Kurul'un 
incelemesine sunularak, 2006 yýlý ödü lleri belirlendi. 14 
Nisan 2006 Cuma günü Milli Kütüphane Konferans 
Salonu'nda büyük katýlýmla gerçekleþen ödül töreninden 
sonra sergi açýldý ve ödüller sahiplerine verildi. Bu yýl 
Ulusal Sergi'ye 202 eser (toplam 242 pano) katý ldý. 
Sergiye katýlan eserler arasýndan, Yapý, Çevre, Koruma-
Yaþatma ve Fikir Sunumu dallarýnda  33 ödül adayý ve 10 
ödül belirlendi. Seçici Kurul çalýþmasý sonund a Büyük 
Ödül, Mimarlýða Katký Dalý ve Anma Programý 
kapsamýnda belirlenen isimler hem en açýklandý. Yapý, 
Çevre, Koruma-Yaþatma ve Fikir Sunumu dallarýnda ise 
sadece ödül adaylarý kamuoyuna duyurulmuþtu, ödüle 
deðer görülen eserler tören sýrasýnda açýklanarak 
ödüller sahiplerine sunuldu.

X. dönem Seçici Kurulu, Mehmet Konuralp 
baþkanlýðýnda, Günkut Akýn, Cengiz Kabaoðlu, Hüseyin 
Kahvecioðlu ve Yýldýrým Yavuz'dan oluþuyordu. Seçici 
Kurul belirli aralýklarla toplandý ve 8-9 N isan 2006 
tarihinde yapýlan son toplantý ile ödül adaylarýný ve 
ödülleri belirledi.

Anma Ödülü
MÝMAR KEMALETTÝN BEY

Büyük Ödül (Sinan Ödülü)
HAMDÝ ÞENSOY

Mimarlýða Katký Dalý Baþarý Ödülleri
AYLA ÖDEKAN, SELAHATTÝN YAZICI

ÖDÜL ADAYLARI
Yapý Dalý Ödülleri ve Ödül Adaylarý

ÖDÜL MÝMARIN BÜROSU, Urla-Ýzmir / M. Serhat AKBAY
ÖDÜL NP12 EVLERÝ, Ýstanbul / Boðaçhan DÜNDARALP
ÖDÜL MECÝDÝYEKÖY K ONUT BLOÐU, Ýstanbul / Boran 
EKÝNCÝ, Hak an DALOKAY
ÖDÜL ODTÜ KUZEY KIBRIS KAMPUSU YÖNETÝM, BÝM VE 
KÜTÜPHANE BÝNALARI, Güzelyurt-KKTC / Tülin HADÝ, Cem 
ÝLHAN, Zeynep ATAÞ

Ödül Adaylarý
MINICITY MAKET PARKI , Antalya / Emre AROLAT, 

Gezin EVREN
GÖKTÜRK I. KONUTLARI , Ýstanbul / EMRE AROLAT 
ARCHITECTS  - Ýbrahim ÇELEPÖVEN, Abdurrahman 

ÇEKÝM, Emre AROLAT, Selahattin TÜYSÜZ, Gözde 
SAZAK, Esin EREZ, Eda YAZKURT, Damla ÖZBEY, Gani 

TURUNÇ
ANADYR KÜLTÜR MERKEZÝ , Rusya / Kerem 

ERGÝNOÐLU, Hasan ÇALIÞLAR
BAKÜ ALIÞVERÝÞ MERKEZÝ VE KONUTLARI , 

Azerbaycan / Kerem ERGÝNOÐLU, Hasan ÇALIÞLAR
ÝNÖNÜ ÜNÝVERSÝTESÝ KÜTÜPHANESÝ , Malatya / 

Gönül EVYAPAN, C. Abdi GÜZER
SM EVÝ, Çanakkale / MÝMARLAR TASARIM  - 

Han TÜMERTEKÝN
DERSAN KOOP. SANAYÝÝ SÝTESÝ, 2. FAZ , Ýstanbul / 

Ahmet ÖNDER, Saitali KÖKNAR, Hayriye SÖZEN
DÝKÝLÝ YAHÞÝBEY KÖYÜ OKULU , Ýzmir / Nevzat SAYIN
ÝKÝTELLÝ ÇOK AMAÇLI YAP I, Ýstanbul / Nevzat SAYIN

TÜTÜNÇÝFTLÝK KÜLTÜR MERKEZÝ , Kocaeli / 
Nevzat SAYIN

ÝSTÝNYEPARK , Ýstanbul / TABANLIOÐLU MÝMARLIK - Melkan 
GÜRSEL TABANLIOÐLU, 

Murat TABANLIOÐLU
LEVENT LOFT , Ýstanbul / TABANLIOÐLU MÝMARLIK - Melkan 
GÜRSEL TABANLIOÐLU, 

Murat TABANLIOÐLU

Koruma-Yaþatma Dalý Ödülleri ve Ödül Adaylarý

ÖDÜL MACUNAÐASI ÝZZET EFENDÝ K ONAÐI 
RESTORASYONU, Safranbolu-Karabük /

Ýbrahim CANBULAT
ÖDÜL TARÝHÝ K ONJÝC KÖPRÜSÜ RESTORASYONU, Bosna-Hersek 
Federasyonu / Karayollarý Genel Müdürlüðü, Köprüler 
Dairesi Baþkanlýðý, T arihî Köprüler Þubesi Müdürlüðü

Ödül Adaylarý
K.B. EVÝ RESTORASYONU, Bodrum-Muðla / 

Ahmet ÝÐDÝRLÝGÝL
ATÝK VALÝDE KÜLLÝYESÝ K ORUMA PROJESÝ, Ýstanbul / 

Z. Ayþe AKYIL KANTARCIOÐLU
KAUNOS ARKEOLOJÝK PARKI ÇALIÞMALARI (1982-2005), 

Köyceðiz-Muðla / Nevzat Oðuz ÖZER, 
Yasemen SAY ÖZER

MEHMET ALÝ AÐA KONAÐI RESTORASYONU, Datça-
Muðla / Süreyya SARUHAN, Ayþe SARUHAN

Çevre Dalý Ödülleri ve Ödül Adaylarý

ÖDÜL KÜÇÜKYALI ARKEOLOJÝ PARKI, Ýstanbul / 
ATÖLYE MÝMARLIK H. Sinan OMACAN, 
Didem T. OMACAN, Rýdvan Ö. ÖVÜNÇ, 
Erdinç KOLCU

ÖDÜL GEBZE TARÝHÝ KENT MERKEZÝ KENTSEL 
DÜZENLEMESÝ, Kocaeli / 

Korhan TORCU, Ali AKARSU,

Ödül Adaylarý
GELÝBOLU YARIMADASI TARÝHÝ MÝLLÝ P ARKI, ÞEHÝTLÝK 
DÜZENLEMELERÝ, Çanakkale / Semra UYGUR, Özcan UYGUR

Fikir Sunumu Dalý Ödülleri ve Ödül Adaylarý

ÖDÜL K2 ANA KAMPI / Ahmet KORFALI
ÖDÜL PUSU 1 / Yamaç KORFALI

Ödül Adaylarý
GRAPHISOFT PARKI KONFERANS MERKEZÝ, Budapeþte- Macaristan / 
Emre AROLAT

MODÜLER BÝR SU ULAÞIM SÝSTEMÝNÝN GELÝÞTÝRÝLMESÝ: 
ÝSTASYON / SU TAKSÝSÝ / SU O TOBÜSÜ / 

Birsen COÞKUN
ER-DIGH ÝÞ MERKEZÝ, Ýstanbul / Ýbrahim ÇELEPÖVEN , 
Emre AROLAT
ÞAHKULU SOKAK ÝTALYAN AVLUSU'NDAN KUNSTHALLE 
FREDERÝCANUM SERGÝ MEKÂNI'NDAKÝ BÝR ODAYA, 
Ýstanbul / Boðaçhan DÜNDARALP
VÝLLA RÝV A, Ýstanbul / Boran EKÝNCÝ
SOLOTAÞKIÞLA, Ýstanbul / Ahmet ÖNDER, 

Saitali KÖKNAR, Hayriye SÖZEN

Ayrýca Seçici Kurul, pano sayýsý sýnýrlý tutu labilecek gezici sergiler 

10

X. ULUSAL MÝMARLIK SERGÝSÝ VE ÖDÜLLERÝ

AÇIKLANDI

sonuçlanan yarýþmalar



Þubemizin kent çalýþmalarý içerisinde "Ankara'nýn Geleceðini Tasarlamak" temasý ile her ay bir baþka 

etkinliðin düzenleneceði paneller dizisinde ilk konu "Cumhuriyetin Baþkentinde Kültürün Geleceði: 

Atatürk Kültür Merkezi Alaný" olarak belirlenmiþti. Son günlerde gündemde olan konu ile ilgili Mimarlar 

Odasý Ankara Þubesi tarafýndan bütüncül bir perspektifle ve Atatürk Kültür Merkezi Alaný üzerindeki 

tartýþmalarý bir panel ve forum ortamýnda gerçekleþtirmek amacýyla 7 Nisan 2006, Cuma günü Milli 

Kütüphane Konferans Salonunda toplanýldý. Þube Baþkanýmýz Nimet Özgönül'ün açýlýþ konuþmasýyla 

baþlayan Panel, Güven Arif Sargýn'ýn oturum baþkanlýðýnda Talat Halman, Rengim Gökmen, Prof. Dr. 

Yýldýrým Yavuz ve Doç. Dr. Baykan Günay'ýn kendi alanlarýna yönelik yaklaþýmlarý ve katkýlarýyla sürdü. 

Panel sonrasýnda Ali Ulusoy'un oturum baþkanlýðýnda gerçekleþtirilen forum, Kültür ve Turizm Bakanlýðý 

Temsilcisi Savaþ Bozdað'ýn ve Atatürk Kültür Merkezi Alaný proje müelliflerinin yorumlarýyla 

renklenmiþtir. Orta Doðu Teknik Üniversitesi ve Gazi Üniversitesinden öðrencilerin, akademisyenlerin 

ve Ankaralý Mimarlarýn ilgisini çeken etkinlikte Gençlik Parkýnda yaþanan geliþmelere de dikkat 

çekilmiþtir. Etkinlik, Kent Çalýþmalarý: Ankara'nýn Geleceðini Tasarlamak  2 “ANKARA'DA ROMA” baþlýðý 

ile gerçekleþecek gelecek panelin duyurusu ile tamamlanmýþtýr. 

etkinlikler

Kent Çalýþmalarý Ankara'nýn Geleceðini Tasarlamak-1

Cumhuriyetin Baþkentinde Kültürün Geleceði 

Atatürk Kültür Merkezi Alaný

etkinlikler

Mimarlar Odasý Ankara Þubesi tarafýndan 2003 yýlýndan bu 
yana mesleðinde 30-40-50 ve 60 yýlýný tamamlamýþ üyelerimiz 
için düzenlenen "Meslek Yýlýna Saygý" töreni bu yýl 8 Nisan 2006 
cumartesi günü 18.30-23.00 saatleri arasýnda Dil ve Tarih - 
Coðrafya Fakültesi Farabi salonunda gerçekleþtirilmiþtir. 
Meslekte 50 ve 60 yýllarýný dolduran üyelerimizin meslekle 
geçen ömürlerinin kýsa film gösterisi ve üyelerimize ait fotoðraf 
ve çalýþmalardan oluþan sergi paftalarý tören günü mimarlýk 
ortamý ile paylaþýlarak, meslekte 30,40,50,60 yýlýný dolduran 
üyelerimize ödülleri verilmiþtir. 

Yýllardýr birbirlerini görmeyen üyelerimizin bir araya gelerek 
anýlarýný paylaþmasý, duygu dolu anlarýn yaþanmasýna neden 
olmuþtur. Törene katýlan tüm üyelerimiz böyle bir imkan yarattýðý 
için Mimarlar Odasý Ank ara Þubesine teþekkürlerini 
sunmuþlardýr.

Meslek Yýlýna Saygý Töreni 2006
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Dosyada kullanilan fotograflar Mimarlik Haftasi’nda Isik Aksoy’un yürütücülügünde gerçeklestirilen 
Kentsel Görüntüleme Atölyesi’nin çalismalarindan alinmistir.

ATATÜRK KÜLTÜR MERKEZÝ ALANI Kent Çalýþmalarý>> ANKARA’NIN VÝZYONUNU KURMAK

CUMHURÝYETÝN BAÞKENTÝNDE KÜLTÜRÜN GELECEÐÝ

Mimarlar Odasý Ankara Þubesi Yayýn Birimi, Bülten'in haber aðýrlýklý, 
güncel sorunlara yer veren ve bu sorunlara dair çözüm önerilerinin 
þekillendiði bir platform olarak kurgulanmasý yönünde karar almýþtýr. 
Bu karar sonucunda ilk masaya yatýrdýðýmýz konu Atatürk Kültür 
Merkezi Alanýdýr.

Atatürk Kültür Merkezi alaný Cumhuriyetin ilk yýllarýndan baþlayarak 
modern kent yaþamýnýn kamusal etkinliklerine ev sahipliði 
yapmýþtýr. Hiç þüphesiz Sergi Evi binasý, Gençlik Parký, Hipodrom, 
Stadyum gibi yapýlarýn bu alanda yer almasý tesadüf deðildir. 
Ancak 1950'li yýllara geldiðimizde Cumhuriyet ideolojisinin 
geçirdiði deðiþim ve dönüþümlerin bir yansýmasý olarak 
deðerlendirilebilecek süreçle birlikte AKM alaný içerisinde 
parçalanmalar yaþanmaya baþlanmýþ, 1980 yýlý itibariyle alanýn 
yeniden tanýmlanmasý ihtiyacý doðmuþtur. 1980 yýlýnda getirilen 
tanýmla birlikte söz konusu alanýn kültür, sanat ve rekreasyon alaný 
olarak kurgulanmasý 2302 sayýlý yasa ile garanti altýna alýnmýþtýr. Bu 
tarihten itibaren bu alana dair elde edilmiþ 1981 yýlýnda Atatürk 
Kültür Merkezi binasý, 1992 yýlýnda CSO Konser ve Koro Çalýþma 
Binalarý, 1995 yýlýnda Kongre ve Kültür Merkezi kompleksi projeleri, 
mimari proje yarýþmalarý ile elde edilmiþtir. 2003 yýlýna geldiðimizde 
ise yerel yönetimde meydana gelen deðiþimden AKM alaný da 
nasibini almýþ, büyük projelerin hayata geçirildiði bir alan olarak 
yerel yönetimler tarafýndan medyaya lanse edilmeye baþlanmýþtýr. 

Atatürk Kültür Merkezi alaný 1980 yýlýndan itibaren beþ bölge 
halinde kurgulanarak, þehir merkezinde yaklaþýk 140ha civarý bir 
alan olarak tanýmlanmýþtýr. Þehir merkezi içerisinde yer alan böylesi 
deðerli bir alanýn 1950'li yýllardan itibaren tekrar tekrar gündeme 
gelmesi, bu tarihten itibaren dönme dolap misali tekrar tekrar 
tanýmlanmasý deðerini ve konumunu bizlere bir kere daha 
hatýrlatmaktadýr. Þubat 2006'da Kültür ve Turizm Bakanýmýz Atilla 
Koç'un yapmýþ olduðu açýklamalarla söz konusu alanda yeni 
projelerin müjdesini bizlere vermesi, kent merkezinde yer alan AKM 
alanýnýn bir kez daha çekiciliðine kapýlan yönetimlerin alan 
üzerinde gerçekleþtirecekleri büyük projeleri olduðunu bizlere 
sergilemektedir. 

Burada sorunlu olarak görülen konu, salt son ürünün niteliði deðil, 
proje edimi sürecinin yöntem ve araçlarýnýn doðru 
tanýmlanmasýdýr. Bütün bir kenti ilgilendiren bu denli büyük 
projelerin, kamuoyundan, bilim kurumlarýndan ve meslek 
odalarýndan baðýmsýz düþünülmesi ve üretilmesi, saðlýksýz 
çevrelerin oluþumunun asal nedeni olarak deðerlendirilmelidir. 
Büyük ölçekli yatýrýmlar gerektiren bu tür niyetlerin, öncelikle kamu 
yararý gözetmesi ve þeffaf, demokratik ortamlarda ve daha da 
ötesi, konuya müdahil bütün unsurlarýn katýlýmýyla tartýþýlmasý 
gerekmektedir. Böylesi bir süreç sonrasý oluþacak yöntem ve 
araçlar, saðlýklý projelerin ediniminin de yolunu açacaktýr. 



Modern, Çaðdaþ bir Türkiye yaratma ülküsü, örnek 
baþkent Ankara'da  öncelikle düzenli bir kentleþme 
ilkesi çerçevesinde planlama çalýþmalarý ile 
baþlatýlýr ve  1924 yýlý Mayýs ayýnda Ankara 
Belediyesi kurulur. Kent için ilk geliþme planý, ayný yýl 
Alman uzman Heusstler tarafýndan hazýrlanan biri 
eski Ankara, diðeri de Yeniþehir bölgesinde 
tasarlanan planlardýr.   

Cumhuriyetin Baþkentinin yeni bir plan 
çerçevesinde düzenlenmesi kararýnýn  alýnmasýnýn 
ardýndan, 1928 yýlýnda Ýçiþleri Bakanlýðýna baðlý 
olarak Ankara Ýmar Müdürlüðü kurulur ve ardýndan 
“Ýmar Planý Yarýþmasý” düzenlenir.

Yarýþmayý kazanan Hermann Jansen'ýn planýna 
göre çalýþmalara baþlanýr. Jansen planý, yeni 
geliþmeyi kuzey-güney ve doðu-batý yönlerinde 
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Ankara,  13 Ekim 1923 tarihinde çýkarýlan özel bir yasa ile Cumhuriyetin baþkenti 
ilan edilir. Bu tarihten itibaren Ankara, Cumhuriyetin Yönetim Merkezidir. 
Cumhuriyetin mimarlarý, bir taraftan  Cumhuriyet Ýdeolojisinin ve Devrimlerin in 
Anadolu'ya yayýlmasý için çalýþýrlarken, diðer taraftan yurt çapýnda eþit, dengeli, 
çaðdaþ ve demokratik bir ülke yaratmak için  seferber olmuþlardýr. 

kesen iki ana  eksen etrafýnda öngören   ve ticari 
merkezin bulunduðu Ulus'u da genel hatlarý ile 
koruyan bir yaklaþýmla ele almýþtýr. Bu plan Ankara 
kentinin baþkentlik iþlevini ön planda tutarak 
hazýrlanmýþtýr.
       
Ankara kenti özellikle baþkent olmasýndan bu yana, 
özgün ve önemli planlama kararlarýna sahne 
olmuþ ve bu kararlar doðrultusunda üretilen 
mimarlýk yapýtlarý ile donatýlmýþtýr. Ankara bu 
yönüyle, diðer kentlerimizde de izlenen ve 
genelde “Cumhuriyet Dönemi Yapýlarý” olarak 
tanýmlanan yapý grubunun bütün örneklerini içeren 
bir kent kimliðine sahiptir.

Özellikle Ankara'nýn Kültür Baþkenti olmasý yönünde 
alýnan kararlar doðrultusunda, Cumhurbaþkanlýðý 
Senfoni Orkestrasý (1923), Musik-i Muallim Mektebi 

(1924), Halkevi Binasý (Türk Ocaðý- Ankara'nýn ilk 
Tiyatro Binasý 1927-1930) inþa edilmiþ, Jansen 
Planýnda Atatürk'ün emri ile Opera Tiyatro Binasý için 
yer ayrýlmýþ ve 1937 yýlýnda Alman Mimar Bruno 
Taut'a 1500 seyirci kapasiteli bir Opera Tiyatro Binasý 
Projesi yaptýrýlmýþtýr. Atatürk'ün ölümünden sonra bu 
proje gerçekleþmemiþtir. Küçük Tiyatro (1947), 
1949'da Devlet Tiyatrosu ve Operasý Kanunu'nun 
yürürlüðe girmesiyle Paul Bonatz tarafýndan Büyük 
Tiyatroya dönüþtürülen Ankara Sergievi, Devlet 
Konservatuarý gibi yapýlar Ankara'nýn  kültürel 
alanda ki zenginliðinin ifadesidir. 

Bu sayýlan yapýlarýn kimlikleri incelendiðinde 
sadece bir kenti temsil etmelerinin ötesinde Yeni 
Ülkeyi temsil eden  ve diðer yerleþmelerde de 
kültürel dönüþüme örnek olan yapýlar olduklarý 
anlaþýlacaktýr. 

Dolayýsýyla, Baþkent Ankara'da kentsel ölçekte 
yapýlacak her türlü planlama ve mimari 
projelendirmenin, yukarýdaki geliþmeler ýþýðýnda ele 
alýnmasý ve Ankara'nýn tarihsel ve kültürel geliþimi 
ve kültür baþkenti olma yönündeki çabalarýný 
zedelememesi gerekmektedir.

Devletin Kurucusu sýfatý ile Atatürk'ün adýna 
atfedilen Atatürk Kültür Merkezi Alaný, 23.09.1980 
tarihli özel yasayla (T.C. 2302) Büyükþehir 
Belediyesi'nin tasarrufu dýþýnda tutularak, yasayla 
tanýmlý katýlýmcýlardan oluþan Milli Komite'nin erkine 
býrakýlmýþtýr. AKM Alaný üzerinde her türlü karar 
verme yetkisi baþkanlýðýný Sayýn Cumhurbaþkanýmýz 
Ahmet Necdet Sezer'in  yapmýþ olduðu Milli 
Komite'nindir. Milli Komite dýþýnda herhangi bir erkin 
yasa da belirtilen amaca ters düþecek biçimde 
proje üretmesi, uygulamasý ve denetlemesi yasal 
deðildir.

AKM Alanýnda planlama ve mimari proje elde 
edilmesi T.C. Bayýndýrlýk ve Ýskan Bakanlýðý'nýn 
yetkisindedir ve bu yetki kanunla tanýmlanmýþtýr. 
Bakanlýk tarafýndan hazýrlanan 1/5000 Nazým Ýmar 
Planý plan notlarý çerçevesinde   AKM alanýn da 
yapýlmasý öngörülen projeler belirlenmiþtir. Bu 
doðrultuda AKM Alanýnda Ulusal Yarýþmalar sonucu 
elde edilen projeler;  

. Müze-Sergi-Folklor Binasý (1.Bölge): Filiz & Coþkun 
Erkal 1981 
. CSO Konser Salonu (4.Bölge): Semra & Özcan 
Uygur 1992  
. Kongre ve Kültür Merkezi (1.Bölge): Azize & Özgür 
Ecevit 1995

Ankara'nýn kültür baþkenti olmasý yönünde çabalar 
sürerken ve  bütün bu geliþmeler Mimarlar Odasý 
ve mimarlýk kamuoyu tarafýndan  yakýndan 
izlenirken, Kültür Bakanlýðý'nýn  söz konusu alanda Fo
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“AKM Alanlarý Üzerinde 
Oynanan Tehlikeli 
Oyunlar”

Ali Ulusoy

GÖRÜÞLER

hiç de demokratik, þeffaf ve etik olmayan biçimde 
yeni proje arayýþlarýna girmesi ve daha da 
önemlisi, 1990-92 yýllarýnda CSO projesinin elde 
ediliþ biçimine ve yöntemine Mimarlar Odasýnýn 
karþý çýkmasý sonucunda, ulusal yarýþmaya 
çýkarýlan, CSO yarýþmasýný kazanan 
meslektaþlarýmýzýn,  Kültür Bakanlýðý ile görüþmeler 
yapmasý Mimarlar Odasýnýn kurumsal kimliðini ve 
yarýþmalar müessesini zayýflatacak giriþimler olarak 
algýlanmalýdýr..  

Esas olarak AKM Alanlarý üzerinde “oynanan 
oyunlarýn” gerisinde AKM Alanlarýnýn temizlenerek 
Ankara Büyükþehir Belediyesine teslim edilmek 
istenmesi düþüncesi yatmaktadýr.

TMMOB Mimarlar Odasý Ankara Þubesi, AKM 
Alanýndaki geliþmeleri yakýndan takip etmekte 
konuyu kamusal ve mesleki sorumluluk 
çerçevesinde ele alarak gerekli giriþimlerde 
bulunmaktadýr.  Cumhuriyetin Baþkenti Ankara'nýn 
geleceði için, AKM Alanýnda yapýlacak her türlü 
olumsuzluða karþý durmak sorumluluðu Mimarlar 

Fotograf: Tuðçe Þanlý

Fotograf: Görkem Býtýrah



Atatürk Kültür Merkezi (AKM) Alanlarý üzerine 
süregiden, zaman zaman yeni öneriler ve 
giriþimlerle gündeme gelen tartýþma aslýnda 
bence çözülemeyen bir ikilemin çeþitli 
koþullardaki yansýmalarýdýr . Bu ikilemi yaratan 
etkenler ise, hem Ankara ve Türkiye'nin son 50 
yýlda geçirdiði toplumsal ve politik deðiþimler , 
hem de Atatürk Kültür Merkezi projesine ve AKM 
Alanlarýna dair mekansal farklýlaþmalardýr . Peki 
bu ikilem nedir, nasýl oluþmuþtur ve gerçekten 
AKM Alanlarý ile ilgili sorun bu ikilem üzerinden 
tanýmlanabilir mi? 

Bu ikileme dair kesin ve kapsamlý açýklamayý 
sona býrakarak AKM projesinin sosyo-mekansal 
geliþim sürecine ve dolayýsýyla iddia edilen 
ikilemin oluþumuna kýsaca deðinmekte fayda var .

Ankara için bir kültür merkezi oluþturulmasý fikri ilk 
kez 1954 yýlýnda Ank ara Belediyesi Ýmar 
Komisyonu raporu ile dile getirilmiþtir. Raporda 
þehrin ihtiyaçlarýndan belki de en önemlisi olarak 

tariflenen kültür merkezine Ankara'nýn yeni imar 
planýnda yer verilmesi istenmektedir. Ne var ki 
açýlan yarýþmayý k azanan Yücel-Uybadin 
Planý'nda kültür merkezine yer verilmemiþtir. Fikri 
daha sonra gündeme getiren ve projelendirmek 
üzere altyapý ve fizibilite çalýþmalarý yapan ise 
Nazým Plan Bürosu olmuþtur . 70'li yýllarda daha 
çok kentin makroformu üzerine çalýþmalar yapan 
Nazým Plan Bürosu'nun kent içinde uygulama 
ölçeðinde verdiði  sýnýrlý sayýdaki k ararlardan bir 
tanesi de kültür merkezinin yapýlmasýna ve yer 
seçimine iliþkindir. Ayný dönemde Ankara 
Belediyesi tarafýndan hazýrlanan bir k avramsal 
proje ise uzun vadede kültür merkezi fikrinin ve 
mekansal boyutunun dönüþümüne neden 
olacaktýr. 70'lerin sonunda Atatürk'ün doðumunun 
100. yýlý etkinlikleri ve Atatürk Kültür Merk ezi 
kurulmasý kapsamýnda yürütülen çalýþmalar - ve 
çatýþmalar - Nazým Plan Bürosunun kültür merkezi 
projesinin Ankara Belediyesi'nin önerdiði alanda 
gerçekleþtirilmesi gibi bir eðilimle sonuçlanmýþ, 
bu sonuç 80 ihtilalinin ardýndan yasalaþtýrýlarak 

kesinleþmiþtir . 80'lerden bu yana Milli Komite 
idaresi altýnda gerçekleþtirilmek istenen , bir tanesi 
uygulanan diðer ikisi ise uygulanmayý bekleyen, 
mimari projeleri yarýþmalarla elde edilen ve 
zaman zaman büyük tartýþmalara k onu olan 
Atatürk Kültür Merkezi'nin kýsa geçmiþi bu þekilde 
anlatýlabilir.

Ancak bu anlatý bir ikilem ortaya koymaktan 
uzaktýr. Ýkilemi anlayabilmek için þu sorularý 
sormak gerekecektir:

1. Ankara için bir kültür merkezi fikri ortaya 
konduðu zaman bu fikri oluþturan ya da 
kabul eden, fakat en azýndan kültür merkezi 
fikrine karþý çýkmayan toplumsal yapý ile 
bugün projeleri dahi elde edilmiþ bulunan 
kültür merkezi projesinin gerçekleþtirileceði 
alanlara kültür merkezi ile uzaktan yakýndan 
iliþkisi olmayan yeni projeler öneren, ya da 
en azýndan önerilmesine karþý çýkmayan 
toplumsal yapý arasýnda ne gibi farklar 
vardýr? 

Þimdi kültür merkezinin geçmiþi bu soru üzerinden 
deðerlendirilirse þu yoruma ulaþýlabilir . Kültür 
merkezi önerisinin getirildiði zamandaki yönetim 
anlayýþý, politik alardaki kimi kýrýlmalar ve farklý 
eðilimlere raðmen halen modernist bir anlayýþ 
içerisindedir. Sonuçta kültür merkezi fikri kentlinin 
talepleri ile ya da kullanýmda karþýlanamayan 
ihtiyaçlarla desteklenerek sunulmamýþ, modern 
Türkiye Cumhuriyeti'nin baþkentinde, ulusal ölçekte 
düþünülen, simgesel deðerleri bulunan ve daha 
da önemlisi kentlinin ihtiyaçlarýna göre 
þekillenmekten öte determinist bir yaklaþýmla 
kentlinin ihtiyaçlarýný belirleme iddiasýnda olan bir 
yaklaþýmla öne sürülmüþtür . Ancak bugün AKM 
Alanlarý için önerilen yeni iþlevler ve sunulan yeni 
projeler kentlinin ihtiyaçlarýný belirleme deðil , 
gerçek ihtiyaçlarý karþýlama iddiasýndadýr . Tabi 
burada bu öneriler ile kastedilen “kentli”nin 
Ankara'nýn tümüne dair bir niteleme olmadýðý da 
açýktýr .

2. Kültür merkezi ilk önerildiði andan itibaren 
yeni gereksinimlere göre þekillendirilmiþ 
midir? Daha da önemlisi, yer alacaðý 
alanlar, AKM Alanlarý kentsel bir ihtiyacý 
karþýlayacak k onum ve organizasyon 
içinde midir?

Kültür merkezi için ilk önerilen, daha sonra da 
Nazým Plan Bürosu tarafýndan fizibilite 
çalýþmalarý yapýlan yer , bugün Adliye Sarayý ile 
Gençlik Parký arasýnda k alan ve AKM Alanlarý 
arasýnda CSO Konser Salonu'na ayrýlan yerdir. 
Yukarýda deðinilen geliþmeler sonunda bu alan 
için hazýrlanan ve hatta daha da daraltýlan bir 
yapý programý daha geniþ alanlara yayýlmýþtýr . 
Bu yayýlma iþlevsel olarak desteklenmediði için 
AKM Alanlarý bir atýl kullanýma sahne olmuþ, 
alanlarýn mekansal kapasitesi planlanmamýþ 
düþük yoðunluklu kullaným ile atalete teslim 
edilerek deðerlendirilememiþtir. Dahasý, AKM 
Alanlarý arasýndaki iliþkisizlik de algýsal anlamda 

ve kullaným düzeyinde organizasyonel bir sorun 
olarak çözülmeye neden olmaktadýr. Bu 
çözülmüþ mekansal yapý ve atýl durum , AKM 
Alanlarýnýn “ hiçkimsenin alaný” olarak 
düþünülmesine ve bu alanlar için yeni öneriler 
geliþtirilmesine neden olmaktadýr .

3. Kültür merkezi projesinin alternatifi park 
olabilir mi?

Ýkilemi tanýmlayacak en kritik soru bu olmalýdýr . 
Çünkü bir yanda modernist ve hatta elitist bakýþ 
açýsýyla ve determinist bir yaklaþýmla 
uygulanmak istenen kültür merkezi projesi dururken, 
diðer yanda ona alternatif olarak geliþtirilen proje 
bir kent parkýdýr . Ne var ki bu karþý öneri de 
kentlinin kullaným ihtiyaçlarýndan beslenmemekte , 
kentliye yine bir yaþam tarzý dayatmaktadýr . Bu 
anlamda, AKM Alanlarý için önerilen bir kent parký, 
tiyatro, opera, konser salonu, kongre merkezi 
iþlevlerini barýndýran kültür merk ezinin karþýsýnda 
karþý kültürü öne çýk armak niyetindedir. Bir diðer 
deyiþle, modernist yüksek kültürün karþýsýnda , yine 
bu kültürün “öteki” olarak nitelediði toplumsal 
oluþumun temsilcileri alt kültürü öne 
çýkarmaktadýr. 

Bu durumda AKM Alanlarýnýn güncel durumu 
iddia edilen ikilem üzerinden anlaþýlabilmektedir . 
Geri dönüp bu ikilemi daha net bir þekilde 
tanýmlamak gerekirse, bir yanda kültür merkezi 
projesini gerçekleþtirerek, olasýlýkla opera 
salonlarýnýn her gün dolmasýný beklemek varsa , 
diðer yanda da kentin yalnýzca belirli bir kesimine 
hitap edebilecek bir parkýn gerçekleþtirilmesine 
göz yumarak “öteki” olarak tanýmlanan bir kültürün 
mekanýnda kendini yeniden tanýmlamaya 
çalýþmak yer alacaktýr . 

Bu durumda kendi içimizde yapmamýz gereken 
muhakeme þudur: Modernist elitist 
pozisyonlarýmýzý, ya da en azýndan alt kültür diye 
tanýmladýðýmýz kültüre ve bu kültürün 
temsilcilerine karþý ideolojik ve politik 
pozisyonlarýmýzý, hatta belki sadece profesyonel 
kaygýlarla meslek alanýmýzý k orumak adýna 
bulunduðumuz pozisyonlarýmýzý k oruyarak, 
gerçekten de tam kapasiteyle kullanýlmasý pek 
de mümkün görünmeyen projelerin 
gerçekleþtirilmesini desteklemeye devam edecek 
ve bu desteðin tüm sorumluluðunu üstlenecek 
miyiz; yoksa, alt kültür diye nitelendirdiðimiz kültürün 
ve bu kültürün temsilcilerinin kent mekanýndaki 
uygulamalar ile “öteki” olarak tanýmladýklarý ve 
bizlerin de yukarýda sözünü etttiðim 
pozisyonlarýmýzdan ötürü bir þekilde içinde 
bulunduðumuz kültüre karþý verdikleri mücadeleyi 
kazanmalarýna izin mi verceðiz?

Ya da bu soruyu þu þekilde yeniden sorabiliriz : 
kendi pozisyonlarýmýzý sorgulamadan ve 
mücadele-çatýþma paradigmasýndan k endimizi 
kurtarmadan bu ikilemi aþabilir miyiz? Ve dahasý, 
bu ikilemi aþmadan AKM Alanlarý hakkýnda 
gerçek ve yetkin bir anlayýþ geliþtirip sorunlarýn 
aþýlmasýnda yol k at edebilir miyiz? AKM Alanlarý 
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Atatürk Kültür Merkezi 
Alanlarýndaki Ýkilem
Mehmet Saner



Ankara Atatürk Kültür Merkezi 
Müze, Sergi, Kütüphane Yapýsý
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Atatürk'ün doðumunun 100. Yýlýný kutlama 
etkinlikleri çerçevesinde, en büyük eseri 
Cumhuriyet'imizin simgesi olarak, yüce anýsýna 
armaðan edilmek üzere 1981 yýlýnda baþlatýlan 
Atatürk Kültür Merkezi' nin ilk birimi olan Müze, Sergi, 
Kütüphane yapýsý,
1987 yýlýnda açýldý.

Yapýnýn programýnda üç ana fonksiyon olarak:
1- Cumhuriyet Devri Müzesi,
2- Çaðdaþ Sanat Müzesi ve Sanat Galerileri,
3- Halka eðitim vermek üzere sanat atölyeleri,

yanýnda, birisi çocuklar için olmak üzere, iki 
araþtýrma kitaplýðý, toplantý salonu , halk oyunlarý 
ve halk müziði çalýþma salonlarý bulunmaktaydý.

Açýlýþýný takiben , Devlet Resim Heykel Segisi, T.C. 
Merkez Bankasý ve T.C. Ziraat  Bankasý 
Koleksiyonlarýnýn sergilenmesi gibi büyük sergilere 
ev sahipliði yaptý.
 
Ancak, sanat eserlerinin bakým-onarýmý, klimatize 
edilmiþ depolarý gibi destek hacimleriyle 
donanýmlý olmasýna k arþýn daha sonra , yapýda 
hediyelik eþya, tarým, silah vb ticari fuarlar yer 
almaya baþladý, ve esas amacý doðrultusunda 
kullanýlamadý.
Çevre ve peyzaj düzenlenmesi de, geçen 25 yýl 

Coþkun Erkal - Filiz Erkal

içinde, yapýlmadý.

100. Yýl kutlamalarý çerçevesinde , yapýmýna 
baþlanan bu yapýnýn hayata geçirilmesinde  çok 
önemle hatýrlanmasý gerek en bir olgu da  halkýn 
baðýþlar ý yoluyla yapmýþ olduðu k atkýdýr .

Sonuç olarak, 

Son zamanlarda, bu 
yapýnýn içinde 
bulunduðu Atatürk 
Kültür Merkezi 1. Nolu 
Alaný için yeni 
kullanýmlar gündeme 
getirilmesi,

Devletimizin büyük 
Atatürk'ün 
Doðumunun 
100.Yýlýnda, 
Aný'sýna armaðan 
edilmek üzere 
baþlattýðý Atatürk 
Kültür Merkezi 
projesinden, 25 yýl 
sonra 
vazgeçebileceði 
kanýsýný 

PROJELER
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Atatürk Kültür Merkezi 
Cumhurbaþkanlýðý Senfoni Orkestrasý 
Konser Salonu ve Koro Çalýþma Binalarý,
Çaðdaþ Sanatlar Müzesi ve Güzel Sanatlar 
Galerisi

Semra Uygur - Özcan Uygur

Atatürk Kültür Merkezi 4. Bölgede yer alan 
Cumhurbaþkanlýðý Senfoni Orkestrasý Konser Salonu 
ve Koro Çalýþma Binalarý projesi,  1992 yýlýnda 
düzenlenen Ulusal Mimari Proje Yarýþmasý ile elde 
edildi.

AKM 4. Bölgenin Ankara'daki kentsel konumu 
projenin ana ilkelerini oluþturur; Bölge Ankara'da bir 
protokol yolu olarak aðýrlýk kazanan Atatürk 
Bulvarýnýn Opera Köprüsü ile Ankara Adliyesi 
arasýnda kalan kýsýmdan, Anýtkabir'in en güzel 
perspektifinin görülebildiði tek bölgedir. Bu nedenle 
yapýlar bütünü Atatürk Bulvarý kotundan 13.50 m, 
yapýlaþma alaný kotundan 9.00 m aþaðý çekilerek 
Anýtkabir görüntüsünün bozulmamasý saðlandý.

Anýtkabir'de, Mozole bilinçli olarak Kale'ye 
yönlendirilmiþtir. Ankara'nýn iki önemli kentsel noktasý 
olan Ankara Kalesi ve Anýtkabir'i birbirine baðlayan 
görsel aks 4. Bölgeden geçer. Bu iki önemli nirengi 
noktasýný birleþtiren aks üzerinde Kent Odasý-Fuaye 
konumlanýr.  

Talat Paþa Bulvarý 4. Bölge ile Diðer AKM Alanlarýný 
birbirinden ayýrýp kesintiye uðratýr. Bu nedenle 
Atatürk Bulvarýndan baþlayarak oluþturulan yaya 
yolu-Esplanad, Kent Odasý-Fuayeye giriþ verir, Talat 
Paþa Bulvarý üzerinde köprüleþir, AKM 3. Bölge 
Gençlik Parký'na baðlanýr.

Yarýþma jürisi raporunda da vurgulandýðý gibi, proje 
belirli bir zaman dilimi için geçerli olabilecek bir 
tasarým dili ile ele alýnmýþ bir yapýdan çok, kent 
ölçeðinde zamanla eskimeyecek bir simgesel 
davranýþ ortaya koyar. 

AKM CSO Konser Salonu ve Koro Çalýþma Binalarý, 
Ankara Çaðdaþ Sanatlar Müzesi ile 4. Bölge içinde 
bütünleþerek,  Baþkent Ankara'nýn kültür odaðýný 
oluþturur, diðer AKM alanlarý ile iliþkilenir. 

Toplam 140.000 m2 alanda yer alan AKM CSO 
Konser Salonu ve Koro Çalýþma Binalarý kapalý alaný 

256.000 m dir. Yapý bütünü, 2000 kiþilik büyük 
Konser Salonu, 500 kiþilik Oda Müziði Salonu, Satýþ 
üniteleri, Kafe, sanatçýlar için çalýþma alanlarý, kayýt 
stüdyosu, dinlenme alanlarý ve 800 oto kapasiteli 
kapalý otopark'tan oluþur. 

4. Bölgede yer alan CER Atölyeleri-Demiryolu 
hangarlarý'nýn, Cumhuriyetin ilk yýllarýnýn demiryollarý 
ataðý'nýn anýsýný taþýr ve Ankara endüstri 
arkeolojisinin sýnýrlý örneklerinden biridir. Bu nedenle 
korunup restore edilip, Çaðdaþ Sanatlar Müzesi ve 
Güzel Sanatlar Galerisi olarak kullanýlmak üzere 
tasarlanarak, 4. Bölgenin kültür odaðý olmasý 
pekiþtirildi. Müze, eski ile yeninin zýtlýðý ve 
birlikteliðidir, yeni eskiye öykünmez, kendi 
döneminin özelliklerini yansýtýr, uyumlu bütünü 

oluþturur. Kýsmen yýkýlan özgün iki birimin dýþ 
yüzeyinin tanýmý kimliði de belirleyen eleman oldu. 
Saydam- eðrisel duvar, bir “sargý bezi”dir, özgün 
hangar birimini sarar,  yeniyi eskiyle baðlar ve dýþ 
mekâný tarifler.

AKM 4. Bölge Baþkent Ankara'nýn kültür odaðý 
olmanýn ötesinde son yüzyýl yapýlaþmasýndan da 
örnekler sunar.

PROJELER



sahnesinin Avrupa'nýn en büyüklerinden olacaðý 
söylenebilir. Ana sahne 30x24 m, iki yan sahne 
30x18 m, arka sahne 30x18 m ölçülerindedir. 
Toplam sahne, yan tesisleri ile 90x60 m 

2boyutlarýndadýr ve 5400 m  alana sahiptir. Sahne 
kulesi (sofito) sahne üstünden 45 m yüksekliðinde 
sahne çukuru 25 m derinliðindedir. Sahne 
tabanlarýnda öngörülen 'kayar döþeme' sistemi ile 
25-30 saniye içinde dekor deðiþimi 
yapýlabilecektir.
1400 kiþilik seyirci salonunda parter katý dýþýnda , 
atnalý formunda üç balkon katý bulunmaktadýr . 
Salondaki tüm yerlerin %90'ý birinci sýnýf görüþ 
olanaklarýna sahiptir.

2
Opera Bale Bölümü yapýsýnda toplam 10.000 m  
alana sahip, doðal ýþýk ve havalandýrma 
olanaklý atölyeler ve dekor depolarý 
bulunmaktadýr.

Sanatçý bölümü ve genel müdürlüðün toplam 
2alaný 14.000 m  dir. Bu bölümde orkestra,koro, 

bale çalýþma salonlarý ve sanatçýlar için 
yalýtýlmýþ, bireysel ve grup çalýþma odalarý 
bulunmaktadýr. Tüm soyunma odalarý 
iklimlendirilmiþtir.

Opera-Bale Bölümü yapýsýnda toplam 5 fuaye 
katý bulunmaktadýr .Fuayeler arasýnda 
merdivenler dýþýnda yürüyen merdivenler , 
sakatlar ve yaþlýlar için asansörler düzenlenmiþtir . 
Yapýda, fuayelerden ulaþýlan k afeterya ve teras, 

zemin katta iki katlý çok amaçlý salon yer 
almaktadýr.

Opera-Bale Bölümü uygulama ve detay projeleri 
uluslararasý bir ekiple birlikte çalýþýlarak 
hazýrlanmýþtýr ve 2001 yýlýndan beri inþaat 
ihalesi için hazýrdýr .

2
TÝYATRO YAPISI  toplam inþaat alaný 26.500 m  

dir. 800 seyirci kapasiteli, deðiþken sahneli, büyük 

salon'un ana sahnesi 20x30 m, yan sahneler 

20x20 m ve 20x40 m boyutlarýndadýr . Sofito 

yüksekliði 40 m, sahne çukuru derinliði 20 m dir. 

Tiyatro yapýsýnda ayrýca 300 ve 200 kiþilik iki 

deneme sahnesi bulunmaktadýr. Sergi salonu, ve 

oda müziði salonu zemin katta yer almaktadýr. 

Ayrýca, fuayelerden ulaþýlan iki k afeterya  

düzenlenmiþtir.

KONGRE VE GÖSTERÝ MERKEZÝ  kapalý otopark 
2dahil 35.000 m inþaat alanýna sahiptir . Yapýda 

kongreler için gerekli tüm çaðdaþ donaným 

olanaklarý olacaðý gibi, büyük salon deðiþken 

sahne düzenine sahiptir. Burada çeþitli gösteriler, 

konserler, güzellik yarýþmalarý gibi etkinlikler de 

yapýlabilecektir. Merkezde, 3000 kiþilik büyük 

salon, 500 kiþilik küçük salon, 300'er kiþilik, 

gereðinde birleþebilen iki salon, 100 er kiþilik 4 

adet toplantý salonu bulunmaktadýr .

700 araçlýk kapalý otopark, her üç birime de 

Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluþunda Atatürk'ün  

önem verdiði devrimlerin baþýnda 'Sanat ve Müzik 

Ýnkýlabý' yer alýyordu . Bu kapsamda 1923 yýlýnda 

Cumhurbaþkanlýðý Senfoni Ork estrasý, 1924’de 

Musiki Muallim Mektebi kurulmuþ, Devlet 

Konservatuarý'nýn kurulmasý için A vrupa'dan 

önemli sanat adamlarý davet edilmiþ, 1937 

yýlýnda Alman mimar Bruno T aut'a 1500 seyirci 

kapasiteli Opera Tiyatro projesi hazýrlattýrýlmýþtýr .

Atatürk'ten sonra sanat ve müzik devrimi 

unutulmuþ, Ankara'ya Bruno Taut yapýsýnýn yerine 

sergi evinden bozma, 700 seyirci kapasiteli, tiyatro 

ve opera için kullanýlan 'Büyük Tiyatro' yaptýrýlmýþ, 

Ýstanbul Operasý 25 yýlda tamamlanabilmiþtir . 

Büyük Tiyatrodan sonra, devlet eliyle hiçbir önemli 

kültür-sanat tesisi yaptýrýlmayarak Ank ara 

tamamen taþralaþmaya  býrakýlmýþtýr . 1980 

yýlýnda çýk arýlan, Atatürk'ün baþlattýðý sanat ve 

müzik devriminin devamý olan  2302 sayýlý 

“ATATÜRK KÜLTÜR MERKEZÝ KURULMASI HAKKINDAKÝ 

KANUN” ile Ankara'nýn  Atatürk'ün düþlediði “KÜLTÜR 

BAÞKENTÝ” olabilme þansý doðmuþtur . Bu kanun 

gereði olarak Sýhhiye'deki Adliye Sarayý'ndan , 

Hipodrom Alanýna kadar olan 2 km. 

uzunluðundaki yeþil kuþak 'Atatürk Kültür Merk ezi 

(AKM) Alaný' olarak ilan edilmiþ ve bu bölgede 

yalnýz kültür ve sanat yapýlarýnýn yer almasý 

öngörülmüþtür.

 
Bu kapsamda Bayýndýrlýk ve Ýsk an Bakanlýðý 

21995 yýlýnda , 120.000 m inþaat alaný olan 
ANKARA KONGRE ve KÜLTÜR MERKEZÝ (Opera-Bale-
Tiyatro Kongre Merkezi) yapýsý için ulusal yarýþma 
açmýþtýr. 46 projenin katýldý ðý yarýþma sonucunda 
jüri oy birliði ile Özgür ve Azize Ecevit tarafýndan 
hazýrlanmýþ projeyi birincilik ödülüne layýk 
görmüþtür. Jüri raporunda projedeki kentsel 
tasarým-çevre düzenleme çalýþmalarýnýn yeterli 
olduðu, mevcut AKM ile anýtsallýk yarýþýna 
giriþilmemiþ olmasý ve su öðeleri de kullanýlarak 
mevcut yapý ile önerilen yapýlar iliþkisinin  çok iyi 
düzenlendiði, AKKM yapýlarýnýn önünde 
düzenlenen ve ufak ticari yapýlarla zenginleþtirilen 
meydanýn 'yaþayan meydan' k arakterinde 
olduðu, önerilen yapýlarýn iç düzenlemelerinin de 
son derece olumlu bulunduðu ve projenin 
uygulanabilir olduðu  belirtmiþtir.

AKKM'nin ihtiyaç programý, uzun yýllar süren 
çalýþmalar sonucu , uluslararasý standartlara 
uygun olarak Devlet Opera Balesi ve Devlet 
Tiyatrolarý Genel Müdürlükleri tarafýndan 
hazýrlanmýþ ve jüri tarafýndan onaylanmýþtýr .

2OPERA-BALE BÖLÜMÜnün yapý alaný 60.000 m  dir. 
Seyirci salonu, opera için ideal sayý olan 1400 
seyirci kapasitesine sahiptir. Ankara Operasý 
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ATATÜRK KÜLTÜR MERKEZÝ ALANLARI

Sýnýrlý Kronoloji
hizmet verebilecek þekilde düzenlenmiþtir.

Kongre ve Kültür Merkezi'nin fuayelerinin açýldýðý 
220.000m büyüklükteki 'KÜLTÜR ALANI'  çeþitli 

sanat ürünleri satýþ üniteleri ile turistik ve 

gastronomik tesisleri içeren ortak alan olarak 

planlanmýþtýr . Bu alandaki büyük ekranlar, 

merkezde yapýlan etkinlikleri yansýtabilecektir . Alan 

ayrýca çeþitli gösteriler ve etkinlikler için de 

kullanýlabilecektir.

MEVCUT AKM YAPISI özellikle sergi salonu ve 
müze olarak hizmet verecektir. Tüm Merkezin açýk 
alanlar ile iliþkisi projede kurgulanmýþtýr . AKKM 
alanýnýn metro istasyonuna yak ýn olmasý, Merkezin 
tüm Ankara ile iliþkisini  güçlendirecektir.

Ankara Kongre ve Kültür Merkezinin Hipodrom 
alanýndaki konumu idealdir. Bu kapasitede bir kültür 
merkezi için, Ankara'da baþka bir alan bulunmasý 
da mümkün olmamýþtýr . Alanýn geniþ ve þehir 
merkezinde olmasý, yaya ve araç baðlantýlarýnýn 
elveriþliliði, çevresinin büyük bir yeþil alan olarak 
tanzimi olanaðý,  planlamayý son derece olumlu 
olarak etkilemiþtir. AKKM'nin Avrupa'nýn en 
büyük ve en iyi donanýmlý kültür 
merkezlerinden biri olacaðý kesindir.

Büyük Atatürk'ün 1920 ’lerden beri düþlediði, 
Türkiye Cumhuriyeti ’ne ve Baþkentine yakýþýr 
ANKARA KONGRE VE KÜLTÜR MERKEZÝ, Ankara 
ve Ankaralýlar için OLMAZ ÝSE OLMAZ 
niteliðindedir.

Kongre ve Kültür Merkezine sahip bir Ankara, 
baþka bir Ankara olacak, þehrin kültürel ve 
sosyal hayatý geliþeceði gibi, uluslar arasý 
önemli etkinliklerin çok az yapýldýðý bir 
baþkent olan Ankara, kýsa sürede 
taþralaþmaktan kurtulup  GERÇEK BÝR 
BAÞKENT niteliðine kavuþacaktýr.

1924-25 Lörcher Planlarý  

Ankara'nýn ilk planlarý olarak bilinen Lörcher 
Planlarýnda bugün AKM Alanlarý olarak bilinen 
alanlar için farklý sýnýrlar içinde farklý iþlev önerileri 
getirilmiþtir. 

1928 Ankara'nýn yeni imar planý için 
kýsýtlý davetli yarýþma açýlmasý

1929-1932  Hermann Jansen'in yarýþmayý 
kazanmasý ve avan projelerin hazýrlanmasý

1932 Jansen Planý'nýn onaylanmasý   

Bugün AKM Alanlarý olarak bilinen alanlarýn 
sýnýrlarýnýnýn ilk hali ve bu sýnýrlar içinde yer alan 
iþlevler Jansen Planý ile belirlenmiþtir:

- Bugün AKM 1. ve 2. Bölgeleri olarak 
bilinen alan Jansen Planýnda bir bütün 
olarak ele alýnmýþ ve sportif faaliyetler 
ile resmi tören ve geçitlerin 
gerçekleþtirileceði alanlar olarak 
tanýmlanmýþtýr .

- Bugün AKM 3. Bölge olarak bilinen 
alanda yer alan Gençlik Parký Jansen 
Planý uyarýnca tasarlanmýþ ve halen 
ayný iþlev dahilinde farklýlaþan 
tasarýmla hizmet vermektedir.

- Bugün AKM 4. Bölge olarak bilinen 
alanda demiryollarýnýn manevra 
hatlarýnýn yaný sýra endüstriyel ser vis ve 
depolama birimleri yer almýþtýr .

1933 Hipodrom ve Stadyum projelerinin 
elde edilmesi  
Ayný yýl içinde açýlan yarýþma sonunda Barosi ve 
Vietti-Violi'den oluþan Ýtalyan ekibinin projeleri 

seçilmiþtir.

1933-34 Sergievi  

Þevki Balmumcu'nun tasarýmý olan ve sonradan 
Opera binasýna dönüþtürülen yapý, halen opera 
iþlevi ile AKM 4. Bölgede yer almaktadýr .

1936 Hipodrom ve Stadyumun açýlmasý  

1936 Gençlik Parký'nýn son tasarýmý  L eveau

Jansen tarafýndan yapýlan ilk tasarýmýnýn 
ekonomik ve estetik nedenlerle 
uygulanmamasýna karar verilmesi üzerine, Fransýz 
Theo Leveau yeni bir tasarým yapmakla 
görevlendirilmiþtir.

1937 Paraþüt Kulesi  

Bugün AKM 2. Bölge olarak bilinen alanda yer alan 
yapý ayný iþlevle hizmet vermektedir

1943 Gençlik Parký'nýn açýlýþý  

Bugün AKM 3. Bölgede yer alan ve ayný iþlevle 
hizmet veren Gençlik Parký'nda, Theo Leveau'nun 
tasarýmý uygulanmýþtýr .

1947 Opera  

Sergievi olarak kullanýlan yapý P aul Bonatz 
tarafýndan yeniden düzenlenerek Opera binasý 
haline getirilmiþtir. Yapý ayný iþlevle bugün AKM 3. 
Bölge olarak bilinen alnda yer almaktadýr.

1954 Ankara Belediyesi Raporu

Ankara için yeni bir nazým imar planý gereksinimi 
doðmasý üzerine Ankara Belediyesi tarafýndan bir 
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Kore Þehitleri Anýtý 
Paraþüt Kulesi

AKM 3. Bölge (Gençlik Parký)
- Yüzölçümü: 27 ha.
- Korunan yapýlar:

Nikah Salonu
Havuz ve müþtemilatý
Belediye Sosyal Hizmetler Binasý
Devlet Operasý
Saðlýk Müzesi

- Yeni yapýlacak yapýlar:
Mevcut operaya ek Bale Salonu 

yapýlmasýna k arar 
verilmiþtir. 

AKM 4. Bölge
- Yüzölçümü: 17,5 ha.
- Korunan yapýlar:

CSO Konser Salonu
Selim Sýrrý T arcan Kapalý Spor 
Salonu
Devlet Demiryollarý ana manevra 
hattý
(sonradan verilen karar ile) 
Demiryollarý Cer Atölyeleri

- Yeni yapýlacak yapýlar:
Doða ve Bilim Müzesi 
Bilim ve Teknoloji Parký 
düzenlemeleri 
CSO Konser Salonu'na ek Koro 
Çalýþma Salonu
Daha sonra, 4. Bölgede yalnýzca 

CSO Konser Salonu ve 
Koro Çalýþma Binalarý 
yapýlmasýna k arar verilmiþtir.

AKM 5. Bölge
- Yüzölçümü: 4,8 ha.
- Korunacak yapýlar:

Ulus Atatürk Anýtý
1. ve 2. Meclis Binalarý
Sayýþtay
Ankara Palas (Devlet Konukevi)

1981  AKM 1. Bölge Müze-Sergi-Folklor 
Binasý mimari projesi   
Açýlan yarýþma sonunda F iliz ve Coþkun Erkal'a 
ait olan proje birinci seçilmiþ ve uygulamasý 
yapýlmýþtýr .

1987, 26 Aralýk AKM 1. Bölge Müze-
Sergi-Folklor Binasýnýn hizmete açýlmasý

1992 AKM 4. Bölge CSO Konser Salonu ve 
Koro Çalýþma Binalarý  
Ayný yýl açýlan ulusal yarýþma sonunda Semra 
ve Özcan Uygur'a ait olan proje birinci seçilmiþ, 
ilerleyen yýllarda inþaatýna baþlanmýþ olsa da 

1979  Hipodromda at yarýþlarýna son 
verilmesi   
Kültür Merkezi projesinin önemli bir kýsmýnýn bugün 
AKM 1. Bölge olarak bilinen hipodrom alanýnda 
kurulmasýna karar verilmesi üzerine, Ankara'daki at 
yarýþý faaliyetlerine son verilmiþ, alanda kültür 
merkezi için gerekli çalýþmalar ve hazýrlýklar 
yapýlmaya baþlanmýþtýr .

1979-80  Kültür Merkezi Projesi 

Kültür Merkezinin ilk projesi Turgut Cansever 
tarafýndan hazýrlanmýþtýr .

1980, 12 Eylül  Askeri Ýhtilal

1980, 23 Eylül  2302 sayýlý kanun  

Atatürk'ün Doðumunun 100. Yýlýnýn K utlanmasý ve 
“Atatürk Kültür Merkezi Kurulmasý” Hakkýnda K anun 
kabul edilerek yürürlüðe girmiþtir

1981, 23 Nisan 2302 sayýlý kanun   

Atatürk'ün Doðumunun 100. Yýlýnýn K utlanmasý ve 
“Atatürk Kültür Merkezi Kurulmasý” Hakkýnda K anun, 
4. maddesi deðiþtirilerek son haline getirilmiþtir. 

Daha sonra Kültür Bakanlýðý tarafýndan hazýrlanan 
rapora göre AKM Alanlarý ve içindeki yapýlar ise 
þöyledir:

AKM 1. Bölge (Hipodrom)
 Yüzölçümü: 65-75 ha.
 Korunan yapýlar:

Tören Pisti
Þeref Tribünü
Eski Jokey Klubü Binasý
Belediye Park ve Bahçeler Mü-
dürlüðü Binasý
Eski Tavla Binasý

 Yeni yapýlan/yapýlacak binalar:
Müze-Sergi-Folklor Binasý
Konser Salonu (Sonradan AKM 4. 
Bölgede yapýlmasýna k arar 
verilmiþtir)
Kongre, Opera, Bale, Tiyatro 

yapýlarý

AKM 2. Bölge (Spor Alanlarý)
 Yüzölçümü: 27 ha.
 Korunan/yeni yapýlacak yapýlar:

Stadyum
Kapalý Spor Salonu
Tenis ve Eskrim Klüpleri Tesisleri
Atletizm Sahasý
Yüzme Havuzu
Güreþ Salonu
Futbol Sahalarý
Ýdari Binalar

fonksiyonlara uygundur.
. Arazideki mevcut fonksiyonlarýn alandan 
çýkmalarý mümkün ve gereklidir .

. Arazinin mevcut durumu ile varlýðý Ank ara için, 
Kültür Merkezi Projesi de bu arazi için bir fýrsattýr .

. Kültür Merkezi'nin þehrin yapýsý içinde , doðu-batý 
doðrultusunda bir “Kültür Üniversite Lineer Zonu” 
oluþturabileceði, Ulus ve Kýzýlay iþ merk ezlerinin 
ortasýnda bulunmasý, yakýnýnda bulunan 
Gençlik Parký, stadyum, kapalý spor salonu gibi 
tesislerin Kültür Merkezi fonksiyonunu 
tamamlayýcý olmasý nedenleri ile þehir merk ezi 
arazi kullanýþ yapýsý içinde olumlu bir tasarýdýr .

1973, Aralýk  AMANPB, Kültür Merkezi 
Projesi mülkiyet analizi, kamulaþtýrma ve 
inþaat bedelleri için öneriler ve fizibilite 
çalýþmasý

1977-80  Ankara Tarih / Yeþil / Kültür / 
Rekreasyon Aksý Projesi  
Ali Dinçer baþkanlýðý döneminde Ank ara Belediyesi 
tarafýndan “Ankara Tarih / Yeþil / Kültür / Rekreasyon 
Aksý” projesi hazýrlanmýþtýr . Bu projenin kapsadýðý 
alanlar, bugün AKM Alanlarý olarak bilinen 5 
bölgenin tümü ile, AKM 5. bölgenin kuzeyinde 
Roma Hamamý ve Hacýbayram Camii ve çevresi , 
Vilayet Önü ve Ankara Kalesi'ni de kapsayan alanlar, 
Adliye Sarayý, Sýhhiye , Abdi Ýpekçi Parký alanlarýdýr 
ve bu alanlarýn tümü, proje kapsamýnda bir bütün 
olarak ele alýnmýþtýr . 

1978  Atatürk'ün Doðumunun Yüzüncü Yýlý 
etkinlikleri hazýrlýklarý

1978, 15 Haziran  Kültür Merkezi Alt 
Komitesi Raporu  

9 Haziran 1978'de Kültür Merkezi'nin amacý, 
kapsamý ve yeri konusunda ön çalýþmayý yapmak 
üzere görevlendirilen ve Kültür Bakanlýðý, Ýmar ve 
Ýskan Bakanlýðý (Ank ara Nazým Plan Bürosu), Devlet 
Planlama Teþkilatý, Türk T arih Kurumu ve Ankara 
Belediyesi temsilcilerinden oluþan Kültür Merkezi Alt 
Komitesi, 12 ve 14 Haziran 1978 tarihlerinde 
yapýlan toplantýlar sonunda oluþan görüþleri rapor 
halinde sunmuþtur:

 Kültür Merkezinin, Nazým Plan Bürosu tarafýndan 
önerilen ve bugün AKM 4. Bölge olarak bilinen 
yerde kurulmasý uygun görülmüþ; fak at Ankara 
Belediyesi tarafýndan önerilen “Hipodrom 
Alaný”nýn bu iþleve tahsis edilmesi k onusunun üst 
komisyonda görüþülmesine karar verilmiþtir.

1978-79  Kültür Merkezi yeri hakkýnda 
anlaþmazlýklar   

rapor hazýrlanmýþ ve k entin ihtiyaçlarý, daha 
sonradan yarýþma þartnamesine zemin 
oluþturacak þekilde ortaya k onmuþtur. Ankara için 
bir kültür merkezi önerisi ilk kez bu raporda dile 
getirilmiþtir.

1957 Yücel-Uybadin Planý 

Yarýþma sonucunda Nihat Yücel ve R aþit Uybadin 
tarafýndan hazýrlanan plan birinci seçilmiþ ve 
Yücel Uybadin Planý onaylanarak yürürlüðe 
konmuþtur. Jansen Planýnda bir bütün olarak 
tasarlanan ve sportif faaliyetler ile resmi tören ve 
geçitlere ayrýlan ve bugün AKM 1. ve 2. Bölgeler 
olarak bilinen alanlar, Yücel-Uybadin Planýna göre 
aralarýndan geçmesi öngörülen ve bugün Kazým 
Karabekir Caddesi olarak adlandýrýlan yol ile 
ayrýlmýþlardýr .  

1969, 29 Ocak Ankara Metropoliten Alan 
Nazým Plan Bürosu (AMANPB) 

1969, 13 Haziran  AMANPB Adliye Sarayý 
Yerseçim Çalýþmasý Raporu  
Yeni Adliye Sarayý için en uygun yerin, Yücel 
Uybadin Planýnda itfaiyeye ayrýlmýþ olan ve bugün 
AKM 4. Bölge olarak bilinen alanýn güneybatý ucu 
olduðu sonucuna varýlmýþtýr . 

1971, 1 Nisan  AMANPB'nin Kültür Merkezi 
Raporu  
 Kültür Merkezi Projesi olarak ele alýnan proje için 
planlanan yer, bugün AKM 4. Bölge olarak bilinen, 
kuzeyde Talatpaþa Bulvarý, doðuda Atatürk Bulvarý, 
güneyde demiryollarý ana hattý ve batýda istasyon 
ve onunla iliþkili binalar ile sýnýrlanan alandýr . 350 

2000 mlik bu alanýn, ileride Elektrik ve Havagazý 
Ýþletmesi tesislerinin bulunduðu alanýn da 

2eklenmesiyle 400 000 mye çýkabileceði 
öngörülmektedir. Alanda o dönemde yer alan 
mevcut tesisler yerine yapýlmasý planlanan tesisler 
þunlardýr:

Milli Kütüphane
Milli Müze
Çaðdaþ Sanatlar Müzesi
Kongre Sarayý
Sergi Sarayý
Tiyatro-Opera-Sinema Kompleksi
Oteller
Bunlarla ilgil yardýmcý alanlar (otopark , servis)
Açýkhava dinlenme ve park alanlarý vs .

Kültür Merkezi Projesi'nin raporda belirtilen 
gerekçeleri ise þöyledir:

. Ankara'nýn bu fonksiyonlara ihtiyacý vardýr .

. Söz konusu arazi konum yönünden bu 
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Tamer Levent

Baþkent Ankara, Orta Doðunun lider ülkesi Türkiye'nin 
baþkenti olarak, önemli bir kent deðil mi? Bu kadarcýk bir 
cümle, Ankara'nýn önemini anlatmaya yeterlidir diye 
düþünüyorum.Ankara'nýn taþýdýðý ve taþýmasý gerek 
önemlerini, bunun stratejik önemini uzun uzun hem de 
kanýtlarla anlatmalý mýyýz?

Dünyaya patronluk yapan Amerika'nýn Baþk enti 
Washington'da, çok önemli bir kültür merkezi var. 
Kennedy Center. Kenndey Center Washington'un en 
merkezi yerinde sýrtýný P atomac nehrine yaslamýþ çok 
önemli bir bina. Patomac nehri Amerikalýlar için çok 
önemli.

Özellikle baðýmsýzlýk savaþý sýrasýnda yurtseverler bu 
nehir aracýlýðý ile k endilerine gönderilen  silahlarý 
alabiliyorlardý.Bununla ilgili eskiden televizyonun 
olmadýðý zamanlarda çizgi film izlemek k olay deðildi. Bu 
nedenle çizgi romanlar pek revaçtaydý. Bunlarýn 
Amerikan yapýmý olanlarýndan en popülerlerinden birisi 
de Çelik Bilek idi. Bu, silahlarýn nasýl P atomac nehrinden 
þehre getirildiði Çelik Bilek çizgi romanýn ýn da 
konularýndan biri olmuþtu .

Kennedy Center'in Patomac nehri tarafýnda dev bir teras 
var, Herhalde büyük galalardan sonra, yaz aylarýnda bu 
teras da davetler veriliyor. Ve burada, sýrtýnýzý nehre 
verip binaya doðru baktýðýnýzda , taþ duvarýn üzerinde 
John F. Kennedy'in pirinç harflerle yazýlmýþ sözlerini 
göreceksiniz. Orada, Kennedy, “Bir ülke kültürel deðerleri 
yoksa ya da onlarý yaratýp anlamlandýramamýþsa , o 
ülke ne kadar zengin olursa olsun, büyük bir ülke olarak 
anýlamaz!” diyor.

Avrupa gibi feodal dönem yaþamamýþ olan Amerik a, 
Avrupanýn bu dönemlerden kalma mimarisini ve daha 
sonrasýný postmodern bir anlayýþla , ülkesine getirerek, 
Avrupa kent planlamasýnda  dikkate alýnan altýn 
noktalarý da, kendi kent planlamasýna  taþýmýþ.

Orijinalleri Avrupa’da ve Balkanlar’da görülebilecek kent 
planlamalarýnda, son derece estetik bu yapýlar kent 
merkezlerinde toplanýrlar. Parlamento, tiyatro, kilise, 
kütüphane, müze bu merkezlerde genellikle yan yana 
bulunurlar ve merkez kentin en prestijli meydanýný 
oluþturur. Kökleri Antik Yunan, Roma kültürlerinde de 
bulunan bu kent merkezleri planlamasýnýn örneklerini , 
eski Sovyet ülkelerinde ve hatta o zaman onlarýn içinde 
olan bugünkü Türki Cumhuriyetlerinde de görmekteyiz. 
Orta Asyanýn ünlü kuraklýk öyküleri nedeni ile olacak , bu 
ülkelerde son zamanlarda devridaimli su havuzlarý ve 
fýskiyeler pek revaçta! Bizim belediyelerimiz de bu su 
havuzlarýnýn ve fýskiyelerinin benzerlerini Türkiye de 
yaparak, halka faydalý bir eser verdiklerini düþünüyorlar . 
Böylelikle, kentlerimizde Orta Asya vari bir ortam 
yaratýyorlar! Bunu yaparken nasýl oluyor da, kentin en 
prestij merkezlerindeki tiyatro,opera, bale binalarýný 
görmüyorlar? Neden, bu binalarýn ülkelerinin en önemli 
kentlerine katacaðý prestij deðeri düþünmüyorlar? 
Neden, en eski çaðlardan beri din ile sanatý birbirine 
rakip görmeyen kültürü anlamýyorlar. Sanat kültürü ve 
felsefesini ve onun yaratacaðý aydýnlanmayý neden din 
karþýtý bir tehlik e olarak görüyorlar.

Sayýn Baþbak an'ýn Avusturalya gezisine kendi partilileri 
de tepki göstermiþti. Halbuki o da, “buralarý gezip 
göreceðiz ki bizde ülkemizde benzer uygulamalar 
yapabilelim.” demiþti. Bu sözleri basan gazete, bu 
haberini bir de fotoðrafla süslemiþti. Bu fotoðraf, Sayýn 
Baþbakan ve eþini dünyanýn en önemli tiyatro 
yapýlarýndan birisi olan Sydney Opera Sarayýn ýn 
önünde görüntülemiþti. Böyle bir fotoðraf beni 
umutlandýrmýþtý. Öyle ya , baþka ülkelere seyahatler 
gerçekleþtiren Baþbak an, bu seyahatlerinden olumlu 
etkileneceði sinyalini veriyor, Sydney Opera Sarayý 
önünde fotoðraf çektiriyordu. Siz olsanýz umutlanmaz 
mýsýnýz?

Oysa þu anda, Baþkent Ankara'nýn kent merkezinde 
bulunan yarým yüzyýllýk tek tiyatro binasý, Y eni Sahne 
yýkýlmak isteniyor! Atatürk Kültür Merk ezi olarak 
planlanan eski Hipodrom için açýlan yarýþma 
sonucunda kazanan tiyatro sarayý, opera sarayý ve 
kongre merkezi projesi çöpe atýlarak, þimdi geniþleyen 
kent yapýsýnda merk ezi bir yer sayýlabilecek bu 
mekana, Türki Cumhuriyetlerinde dahi olmayacak bir 
þey, park bahçe,minia Türk yapýlmak isteniyor. Baþkent 
Ankara'nýn  dünyanýn önemli baþk entleri ile boy 
ölçüþebilecek deðerde yapýlarýnýn olmasýna öncelik 
verilmek istenmiyor. Bu güne kadar, zaten çok geç 
kalmýþ bu eksiðin , bu merkezde tamamlanmasý için 
hýzla adýmlar atýlmasý gerekirk en, buraya, kentin 
nispeten dýþýnda  olabilecek , bir park alaný kurulmak 
isteniyor.

Londra da kent merkezinde, Regents Park var. Ama 
kentin en prestijli yerlerinde Covent Garden Opera 
Hause var, Royal Shakespeare Tiyatrosu var National 
Theatre var! Yani önce bu binalar vardý! Regent Park 
da bugün içinde yaz festivallerinin yapýldýðý, sezonluk 
tiyatrolarýn temsiller verdiði festivallerin yapýldýðý bir 
park!

Ama önce bu tiyatro binalarý vardý. Shak espere'in 
Globe tiyatrosu vardý!

Ýran'ýn baþk enti Tahran bile, bugün Baþkent Ankara ile 
karþýlaþtýrýldýðýnda ,1000 koltuklu dev tiyatro salonu 
ile, içinde 10 adet tiyatro salonunun bulunduðu þehir 
kültür merkezi ile Ankara'dan ilerde!!!

Türkiye'nin Baþkenti Ankara, Ortadoðu da önemli bir 
baþkent hüviyeti taþýyor!
Türkiye Ortadoðu da lider bir ülke!
Türkiye'nin dünyalý bir kimlik kazanarak, kent 
planlamasýnda, kentin ortak yaþam alanlarýna verilen 
önemle, kültüre ve kültürel mirasý oluþturacak binalarý 
ile, lider bir ülkeye yakýþýr bir baþk ente sahip olmasý 
gerekmez mi? Bir baþkentin planlanýþ biçimi , bir 
ülkenin geliþmiþliðinin göstergesi deðil midir? P restijini 
arttýrmaz mý? Bu planlama içerisinde k ent merkezine 
en yakýn ve müsait bir alanda, kültürel yapýlar kurarak, 
bir prestij meydaný oluþturmak gerekmez mi? Bu 
meydanýn yaratacaðý etki ile Türkiye'de kültüre ve 
sanata verilen önemin iþaretleri yaratýlmaz mý? 
Neden, neden bu doðrultuda düþünülmüyor? Bir kentin 
estetik planlamasý ile, estetik kültürünü yaratacak olan 
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Biri Asya'da, öteki Amerika'da. Aralarýnda 
kilometrelerce mesafe ve ekonomik, politik, kültürel 
açýlardan birçok fark var.

Ama öte yandan, kimi benzer yönleri de yok deðil. 
Aþaðýda, bu benzerliklerin, mimarlarý da ilgilendiren 
birkaç tanesine kýsaca deðineceðim.

Bilindiði gibi, Türkiye Cumhuriyeti'nin baþkentinin 
belirlenme süreci boyunca, Ankara'nýn rakibi, 
Osmanlý Ýmparatorluðu'nun pâyitahtý olan 
Ýstanbul'du. Ankara, onu alt ederek baþkent oldu. 
Bu, sancýlý bir süreçti, çünkü Ankara'nýn baþkent ilân 
edilmesine karþý, yalnýzca yurt içinde deðil, yurt 
dýþýnda da, hayli güçlü bir direnç oluþmuþtu.

Amerika Birleþik Devletleri'nde ise, Philedelphia'nýn 
baþkent olarak kalmasýndan yana olanlar, 
Washington D.C.'ye karþý çýktýlar. Ama sonunda, 
yarýþý, týpký Ankara gibi, Washington D.C. kazandý.

Bakmayýn bugünkü durumlarýna, Ankara da, 
Washington D.C. de, baþkent ilân edildikleri 
günlerde çok yoksul, çok sefildi.

Falih Rýfký Atay, “Çankaya” adlý ünlü kitabýnda, o 
yýllarýn Ankarasýný þöyle anlatýr:

“923'te Ankara'ya geldiðimiz vakit […] trenden 
inince, iki taraflý bir bataktan, aðaçsýz bir 
mezarlýktan, kerpiç ve hýmýþ esnaf barakalarý 
arasýndan geçerek, tozumasý bir türlü bitmeyen bir 
yangýn yerine sapardýk.”

Eski bir Ankaralý olan Mehmet Kemal'in, 
baþkentimizin eski hâlini sergileyen þu satýrlarý da, 
Falih Rýfký'nýn söylediklerini pekiþtirmektedir:

“Demiryolunun gelip kýyýsýnda týkandýðý, 
bataklýklarýnda kurbaðalarýn výrakladýðý, bir daðýn 
yamacýna yapýlmýþ dar sokaklarýnda bebe topraðý 
satýlan, çarþýlarýnda, Hergele'de, yiten hayvanlarý 
gören var mý diye tellâllarýn baðýrdýðý, bu küçük, 
küçük olduðu kadar, içine dönük, kapalý Orta 
Anadolu kasabasý.”

Bugün kocaman bir metropole dönüþmüþ olan  
Ankara'nýn, bir zamanlar bu kadar küçük, bu kadar 
bakýmsýz bir kasaba, neredeyse bir köy olduðuna 
inanmak zor. Ancak, bugün, yalnýzca Amerika 
Birleþik Devletleri'ni deðil, neredeyse tüm dünyayý 
yöneten Washington D.C.'nin de, büyük 
tartýþmalardan sonra baþkent ilân edildiði günlerde,  
1920'lerin Ankara'sýna çok benzediðini, týpký onun 
gibi sefalet içinde yüzdüðünü düþünmek daha da 
zor. Ne var ki, gerçek böyle. Bu gerçeði, 
Washington D.C.'nin kuruluþ yýllarýnda Maliye Bakaný 
olarak görev yapmýþ olan Wolcott, son derece açýk 
seçik bir biçimde ortaya koyuyor:

“Çok az sayýda ev var ve bunlarýn çoðu, kamu 
binalarýyla korkunç bir karþýtlýk oluþturan, küçük, sefil 
kulübeler. Halk fakir […] Capitol'ün çevresinde, yedi 
sekiz tane, tahta kaplamalý ev, bir terzi, bir 
kunduracý, bir matbaacý, bir çamaþýrcý kadýn, bir 
bakkal, bir kitapçý ve kýrtasiyeci, kurutulmuþ nesneler 
satan bir dükkân ve bir istiridyeci var. Federal kentin 
tamamý bu.”

Yakup Kadri'nin “Ankara” adlý romanýnýn 
kahramanlarýndan Nazif, Ankara'ya geldiðinde, 
daha iyisi olmadýðý için, “her odasýnda, birbirine 
yabancý, en az dört beþ müþteri” olan, “demiri pas 
tutmuþ ve her parçasý ayrý bir gýcýrtý ile ses çýkaran” 
karyolalarý bulunan Taþhan'da kalýr. Nazif bey, daha 
sonra, karýsý Selma Haným ile, yine daha iyisini 
bulamadýðý için, tahtakurularýyla dolu, avlusuna 
yaðlý bulaþýk sularý akan bir eve taþýnýr.

Burada, yine Falih Rýfký Atay'ýn “Çankaya”sýna 
dönelim ve o kitaptaki þu sözlere kulak verelim:

“Þimdi geri bir Anadolu kasabasýnýn bile, o günkü 
Ankara kadar iptidai [ilkel] olduðunu sanmýyorum. 
Yemek ve yazmak için, eve bir masa yaptýrmýþtýk. 
Dört ayaðýndan hiçbiri ötekine müvazi [paralel] 
deðildi[…] çarþý o kadar iptidai idi ki, küçük bir 
masanýn üstünü, ayný çeþit bardak, kadeh ve 
tabakla donatamazdýk.”

Evet, Ankara, 1920'lerde böyle bir yerleþmeydi. 
1800'lerde ise, Washington D.C.'nin benzer ya da  

daha kötü durumda olduðunu, Amerika Birleþik 
Devletleri'nin yeni baþkentine  o tarihlerde gelen 
Baþkan Adams'ýn eþi Abigail Adams'ýn yani zamanýn 
“first lady” sinin, kýzýna yazdýðý mektubun þu 
bölümünü okuduðumuzda anlýyoruz:

“Þurada burada […] ormanýn içine daðýlmýþ, 
penceresinde cam olmayan, küçük kulübeler var 
[…] Sýtmadan korunmak için yaktýðýmýz ateþler, bir 
baþka eðlenceli konforumuz […] Evin hiçbir bölümü 
bitmiþ deðil […] Bitmemiþ kabul salonunu, 
çamaþýrlarý asmak için, kurutma odasý olarak 
kullanýyorum.”

Yukarýda söylediklerim, baþkent Ankara ile baþkent 
Washington D.C. arasýnda benzerlik bulunduðu 
savýný, bence yeteri kadar kanýtlýyor. Ama bu, iki 
baþkentin benzerliklerinin bu kadarla sýnýrlý olduðu 
anlamýna gelmez. Bu baðlamda daha baþka 
benzerliklerinden de söz edilebilir.

Örneðin, her iki kent de, baþkent olarak ilân 
edildikten sonra, yabancý bir uzman tarafýndan 
planlanmýþtýr. Gerçekten de, Ankara'nýn imar planýný 
yapan Hermann Jansen bir Alman; Washington 
D.C.'nin imar planýný yapan Pierre Charles L'Entant 
bir Fransýz'dýr.

Ankara'nýn en iddialý camisi olan Kocatepe Camisi 
de, Washington D.C.'nin en önemli dinsel yapýsý 
olan Washington Katedrali de, mimari açýdan çok 
baþarýlý yapýlar deðildir; çünkü, birincisi, doruk 
noktasýna 16. yüzyýlda varmýþ olan Osmanlý 
Mimarisi'nin, ikincisi, Ortaçað'dan kalma Gotik Stil'in 
yinelenmesi, bir baþka deyiþle taklit edilmesidir. 
Dolayýsýyla, her ikisi de, anakronik mimarlýðýn çarpýcý 
örnekleri arasýnda yer almaktadýr.

Son olarak þu:

Baþkent Ankara'nýn en önemli yapýlarýndan biri olan 
Anýtkabir'i, baþkent Washington D.C.'nin önemli 
yapýlarýndan biri olan Lincoln Memorial'i yan yana 
getirip, dikkatle inceleyin. Evet, bu iki binaya, bu iki 
binanýn kolonlarýna, merdivenlerine ve diðer mimari 
öðelerine dikkatle bakýldýðýnda, bunlarýn birbirlerine 
çok benzediklerini yadsýmak olanaksýzdýr. Hele 
Anýtkabir'in, yarýþmaya gönderilen ve kazanan, 
ancak, sonradan, jürinin isteði doðrultusunda 
deðiþtirilen projesinde, týpký Lincoln Memorial'in 
tepesindeki gibi bir bölümün bulunduðunu 
bilenlerin, belli konularda birbirlerinden çok uzak 
duran, birbirlerinden çok farklý olan iki baþkentin, 
belli alanlarda, özellikle de, mimarlarý ilgilendiren 
konularda, birbirlerine çok benzediklerini kabul 
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SENARYO 3

Zaman þimdiki zaman deðil, dünya bugünkü dünya deðil. Bugünkü yaþantýmýzdan çok farklý ama daha 
zorlu bir yaþam sürdürülmeye çalýþýlýyor dünyada . Bundan yüzyýllar önce dünyada egzoz 
dumanlarýndan, fabrikalardan yükselen zehirli gazlardan ve nedeni insan olan daha bir çok zararlý 
etmenden dolayý dünyanin atmosferi ciddi bir kirlenmeye uðramaya baþlamýþ. Artýk hava o k adar 
kirlenmiþ ki insanlar maskesiz yaþayamaz olmuþlar . Bundan sonra yaþamlarýný atmosferin yaþanabilir bir 
temizlikte olduðu yükseklikte, yerden 5000 metre yukarýda devam ettirmek zorundadýrlar . Ama yaþam 
þekillerine de eskisi gibi devam edemezler. Bundan sonra insanlar için çok deðisik yaþam biçimlerinin ve 
iliþkilerinin þekilleneceði yeni bir hayat baþlýyor . Ýþte bu hayati siz düþleyeceksiniz ve kuracaksýnýz .

Zaman þimdiki zaman deðil, dünya bugünk ü dünya deðil… Mimarlar Odasý Ankara 

Þubesinin 39. Olagan Genel Kurulunda bugün den çok farkli bir yasam çocuklarin ellerinde 

sekillendi… Biz “Baþka Bir Mimarlýk Mümkündür”  derken, çocuklar baþka bir dünya 

yaratýlabileceðinin ipuçlarýný verdi bize…

Çocuk ve Mimarlýk Çalýþma Grubu 39. Olagan Genel Kurul için “Dünya ellerimde” isimli 

bir atölye çalýþmasýný kurgularken temel aldýðý nokta bugünkü yaþam biçimlerimizin 

hepsinin sýfýrdan baþlatýldýðý ve tüm  kurallarýný çocuklarýn koyduðu bir dün ya 

yaratýlabilir mi sorusuna cevap üretmekti. Bu nedenl e dünyada fiziksel þartlarýn büyük 

bir degiþime uðradýðý ve bu degiþimin toplumsal y aþantýyý büyük ölçüde deðiþtirdiði üç 

farklý senaryo kurgulandý. 5 Þubat 2006 Pazar gün ü gerçekleþtirilen atölye çalýþmasýnda 

öncelikle çocuklarla kavramlar üzerine tartýþýldý. Dah a sonra çocuklardan dagýtýlan 

senaryolarý tamamlamalarýný istedik. Her grup nasýl bir dünya düþlediðini hem yazýlý,  

hem de sözlü olarak ifade etti. Hayal ettikleri dünyada insanlarýn ne giyeceðinden nasýl 

besleneceðine nasýl evlerde yaþayacaklarýndan nasýl eðleneceklerine kadar her türlü 

durumu göz önüne alarak tasarladýlar dünyalarýn ý. Hikayelerini tamamladýktan sonra bu 

düþünceyi nasýl somutlayabileceklerini tartýþtýlar ve 11 Þubat 2006 Salý günü için nasýl 

bir maket üreteceklerini ve hangi malzemelere ihti yaç duyduklarýný yazýlý olarak bize 

ilettiler. 11 Þubat 2006 Cumartesi günü tüm malzemelerimiz hazýr bir þekilde DSÝ 

salonundaydýk. Daha önceden ürettikleri senaryolar büy ütülüp her gurubun baþýna 

asýldý. Çocuklar kurguladýklarý maket leri üretmeye baþladýlar. Sonunda ortaya 

gerçekten alternatif yaþam biçimleri üreten yepyen i dünyalar çýktý. Çok fazla söze de 

gerek olmadan iþte senaryolarýn birinden ve çalýþmalardan örn ekler…

“DÜNYA ELLERÝMDE”

 Balon Kentler Ülkesi  Saklý Kentler Ülkesi

BALON KENTLER ÜLKESÝ

5000 metre yükseklikte oksijen az fakat hava 
temiz. Biz de dýþarýda bu havayý gaz mask esi 
takarak soluyoruz. Ama balonda gaz maskesi 
takmiyoruz. Çeþit çeþit balonlarýmýz var . 
Bazýlarý barýnmak için bazýlarý arýtma tesisleri 
için bazýlarý da okul , saðlýk tesisleri için. 
Balondaki serayý yaþatmak için gaz mask eleri 
takip jetlere binip kirlenmiþ yeryüzüne inerek 
kirlenmiþ toprak ve suyu yukarýya çýk artýyoruz. 
Çýkardýðýmýz suyu ve topraðý güneþ enerjisiyle 
çalýþtýrdýðýmýz arýtma tesislerinde arýtýyoruz . 
Daha sonra temizlenmiþ suyu ve topraðý balon 
seramýza götürerek meyve ve sebze 
yetiþtiriyoruz ve köklerinden de ilaç üretiyoruz. 
Barýndýðýmýz her balonda yaklaþýk yüz kiþi 
yaþýyor . Bu balonda her ailenin ayrý yaþama 
mekaný var. Yaþadýðýmýz yer sabit sýcaklýkta 
olduðu için tek tip kýyafet giyiyoruz. Bunlarý her 
balonda bulunan otomatik dikiþ makineleriyle 
saðlýyoruz. Bu arada balonlarda yaþamaktan 
sýkýldýðýmýzda jetlerimizle daðlara gidiyoruz . 
Böylece toprakta yürüme özlemimizi gideriyoruz. 
Balonlarýmýzda oluþan çöpleri güneþ enerjisini 
kullanarak ayrýþtýrýyoruz . Canýmýz 
sýkýldýðýnda eðlence balonuna gidip tiyatro 
izliyoruz, oyun oynuyoruz, müzik dinliyoruz ya da 
dýþarý çýkýp jet yarýþlarý düzenliyoruz . Her 
balondan sorumlu insanlar var. Bu insanlardan 
oluþan yönetim kurulu da yaþamýmýz için 
kararlar veriyorlar. Temel eðitim bir balon okulda 
yapýlýyor . Temel eðitimden sonra bilgisayarlarla 
insanlar uzmanlaþýyorlar . Ýnsanlar 
bilgisayarlardan ve çiplerden sýkýldýklarý için 
normal kitap okumayý özlüyorlar. Bunun için 
yeryüzündeki kültür mirasýný k oruyorlar. Kirlenmiþ 
yeryüzüne gaz maskeler ve jetlerimizle inip 
kütüphanelerimizden kitaplarýmýzý alýyoruz . 
Yeryüzündeki kütüphanelerimizin, müzelerimizin 
yani kültür mirasýmýzýn çok önemli olduðunu 
düþündüðümüz için gerektiðinde buralara 

çocuk ve mimarlýk

 Köpük Kentler Ülkesi



Varlýk Mahallesi 1950-1951 yýllarý arasýnda 
Bulgaristan'dan zorunlu göçe tabi tutulan  Türk 
kökenli insanlar için  2510 Sayýlý Ýsk an Kanunu 
uyarýnca gerçekleþtirilen bir yerleþimdir . 400-

2 2500 m parseller içinde  60-70 m kullanim 
alanýna sahip, tek katlý ikiz konutlardan 
oluþan yerleþimde T oprak Ýskan Ýþleri Genel 
Müdürlüðü tarafýndan hazýrlanan A , B, C tipi 
olmak üzere 3 tip konut projesi uygulanmýþtýr . 
Konut inþaatlarý göçmenlerin isk an faaliyetleri 
için Avrupa Muhacir ve Mülteciler 
Teskilatý'ndan saðlanan meblað ile 
gerçekleþtirilmiþ ve 1960 yýlýnda 
tamamlanmýþtýr . Yerleþim; yoðunluðu, konut  
dokusu, camisi, okulu, sosyal donatý alanlarý 
ile “komþuluk ünitesi” özellikleri gösteren  bir  
yaþam çevresi  olarak düzenlenmiþtir . Varlýk 
Mahallesi; çevresindeki büyük alan kullanýmý 
gerektiren kamu kuruluþlarý, doðal ve yapay 
eþikler (Ankara Çayý ve Ýstanbul Y olu) 
nedeniyle kendi içine kapalý bir özellik 
göstermektedir. Ve bu nedenle uzun süre 
deðiþim geçirmeden varlýðýný k orumuþtur.

Bilinmeyen Ankara baþlýðý altinda her ay 

bu sayfalarda bir yapý tanýtýyoruz . Bu 

yapýlarýn ortak özelliði birçok kiþi 

tarafýndan bil inmiyor , tanýnmýyor 

olmalarý, yaþadýðýmýz þehrin sahip 

olduðu, ama varlýðýnýn bile farkýnda 

olmadýðýmýz , iþlevleri veya k onumlarý 

yüzünden içlerine girip çýk amadýðýmýz , 

yayýnlarda rastlamadýðýmýz , mimarlýk 

derslerinde okutulmayan, ama mimari 

açýdan bilinmeyi hak eden yapýlar 

VARLIK MAHALLESÝ*

Ankara içinde mekansal ve yaþamsal açýdan  özgün bir yapý gösteren 
mahalle, Yenimahalle Belediye Baskanlýðýnýn baþvurusu üzerine 07.01.1984 
tarih ve 52 sayýlý k arar ile koruma altýna alýnmýþtýr . Ancak Ankara'da 1980 
sonrasý yaþanan hýzlý dönüþüm V arlýk Mahallesi'nde de  etkili olmuþ, 
mahalle sakinleri 1986 yýlýndan baþlayarak Belediyeye R evizyon Ýmar Planý 
yapýlmasi için, Koruma Kurulu'na ise koruma kararýnýn k aldýrýlmasý için 
yoðun baþvuruda bulunmaya baþlamýþlardýr . Sonuçta 03.07.1987 tarih ve 
3494 sayýlý k arar ile mahallenin tescil kaydý silinmiþ, 23.12.1988 tarih ve 427 
sayýlý k arar ile de Revizyon Ýmar Planý onanarak yürürlüðe girmiþtir . Revizyon 
Ýmar Planý ile mahalleye yeni düzenlemeler getirilmiþ, y oðunluk artýrýlmýþ 
ve kat yüksekliði hmax. 9.50 m (3 kat) olarak belirlenmiþtir. Planýn yürürlüðe 
girmesi ile birlikte mahallede var olan 326 parselin 224'ünde** bu anlamda 
dönüþüm baþlam ýþ, yoðunluk artýþý ve çok k atlý yapýlaþma ile  özgün 
mekansal yapý  giderek kaybolmuþtur. Dönüþüm sonrasý mahalle 
sakinlerinin farklýlaþmasý ile eþ zamanlý olarak  mahallenin  yaþamsal 
açýdan  da özgün niteliði kaybolmuþtur. Bu sürecin sonunda Varlýk 

bilinmeyen ankara ... 
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Derleyen: Nuray Bayraktar
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* Murat ÖZDEN'in , Yard.Doç. Dr. Nuray BAYRAKTAR'ýn danýþmanlýðýnda G.Ü. F en 
Bilimleri Enstitüsü'nde  gerçekleþtirdiði “Cumhuriyet Dönemi Göçmen Konut Politikalarý 
ve Ankara Varlýk Mahallesi Örneði” baþlýklý Y . Lisans Tezinden derlenmistir.

** Çalýþmanýn gerçekleþtirildiði tarihin 2003 oldugu göz önüne alýnýrsa bu sayýnýn 
günümüzde daha da azalmýþ olacaðý çok açýktýr .
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Serbest Mimarlýk bürolarýnýn Mimarlar Odasýna kayýt 
ve tescilinin yapýlmasý ve Büro Tescil Belgesi ile 
Serbest Mimarlýk mühürü verilebilmesi için;

21.02.Kendi adýna ve serbest çalýþan Serbest 
Mimarýn;

21.02.01.Ýlk kayýt için;
 
a. Serbest Mimarlýk Hizmeti'ni yürütebileceði 

bürosunun olmasý, 
b. Serbest meslek defterinin o yýl için noter 

onaylý sayfasýnýn fotokopisini vermiþ olmasý, 
c. Ýmza sirkülerini vermiþ olmasý, 
d. Baþvuru formunu doldurmuþ olmasý, 
e. SMH taahhütnamesini doldurmuþ olmasý, 
f. Ücretli olarak çalýþtýracaðý mimarlara 

saðlayacaðý iþ düzeni ile ilgili taahhütname 
imzalamýþ olmasý, 

g. BTB ilk kayýt harcýný yatýrmýþ olmasý, 

21.02.02. Yýllýk tescil için; 

a. Mimarlýk hizmetleri büro tescil belgesi, 
b. Serbest meslek defterinin o yýl için noter 

onaylý sayfasýnýn fotokopisini vermiþ olmasý, 
c. SMB'nda çalýþan mimar ya da mimarlara 

MO'nca her yýl belirlenen asgari ücretten az 
ücret ödenmediðinin belgelenmesi, 

d. Tamamlanan yýl içerisinde gerçekleþtirdiði 
ya da sürdürülen SMH'nin ve iþ aþamalarýnýn 
listesini vermesi, 

e. Yýllýk tescil harcýný yatýrmýþ olmasý, 
aranýr.

21.03. Adi ortaklýk ve þahýs þirketlerinin:

21.03.01. Ýlk kayýt için;

21.02.01. Madde de yazýlý koþullara ilave 
olarak, 

a. Mimarlarýn aralarýnda kuracaklarý 
ortaklýklarda,ortaklarýn tamamý tarafýndan 
imzalanmýþ “ortaklýk sözleþmesini” vermiþ 
olmasý, 

b. SM'larýn kendi aralarýnda kuracaklarý 
ortaklýklarda;“ortak müelliflik haklarý 
taahhütnamesi” nin tüm ortaklar tarafýndan 
imzalanmýþ olmasý, 

c. SM'in yapý üretim sektöründe çalýþan 
mühendislerle olan ortaklýklarýnda “ihtisas 
ayrýmý taahhütnamesi” aranýr, 

d. SM “b” ve “c” maddeleri dýþýndaki 
ortaklýklarýna BTB verilmez.

 
21.03.02. Yýllýk tescil için;

a. Mimarlýk hizmetleri büro tescil belgesi, 
b. Serbest meslek defterinin o yýl için noter 

onaylý sayfasýnýn fotokopisini vermiþ olmasý, 
c. SMB'nda çalýþan mimar ya da mimarlara 

MO'nca her yýl belirlenen asgari ücretten az 
ücret ödenmediðinin belgelenmesi, 

d. Tamamlanan yýl içerisinde gerçekleþtirdiði ya 
da sürdürülen SMH'nin ve iþ aþamalarýnýn 
listesini vermesi, 

e. Yýllýk tescil harcýný yatýrmýþ olmasý,
 
21.04.Sermaye þirketi ortaðý mimar veya 
mimarlarýn hissesi toplamý;

 
· Sermaye þirketi adýna mimarlýk hizmeti 

yapýlýyorsa, mimarýn þirketteki en az hisse oraný 
% 10 dan az olmamak üzere þube yönetim 
kurullarý tarafýndan oda yönetim kurullarý onayý 
alýnarak belirlenir.

 
· Bu þirketlerde þirket ana sözleþmesinde 

belirtilen iþtigal konularý arasýnda “mimarlýk 
hizmetleri”nin yer almasý koþulu aranýr. 
Ortaklarýn tamamý TMMOB üyesi teknik 
eleman olan mimarlýk ve mühendislik hizmeti 

vermek amacýyla kurulmuþ bulunan sermaye 
þirketlerinde mimar ortaðýn payý:

 
- Þirket sermayesinin ortaklara bölünmesi ile 
bulunacak % paydan az olamaz.

 
· Ortaklarýn pay durumu, Büro tescil belgesi 
alacak sermaye þirketi ortaðý tarafýndan 
belgelenir. 

Sermaye þirketi ortaðý mimarýn büro tescil belgesi 
alabilmesi için aþaðýdaki belgeler istenir.

· Sermaye þirketinin ana sözleþmesinin yayýnlandýðý 
ticaret sicil gazetesi ya da noter onaylý suretini 
vermiþ olmasý,

 
· Sermaye þirketinin mali kaydýnýn o yýl için noter 

onaylý sayfasýnýn fotokopisini vermiþ olmasý,
 
· Mimarýn “þirket adýna sorumlu olduðuna” dair 

noter onaylý yönetim kurulu kararý, 

· Tescil sahibi imza sirküleri yerine de geçmek 
üzere dolduracaðý tip baþvuru formu (baþvuru 
formunda mimar sermaye þirketi faaliyetini ve 
kendi sorumluluðunun devam etmekte 
olduðunu beyan edecektir.)

 
Yýllýk onay:

 
· Büro tescil belgesi 

· Sermaye þirketinin mali kaydýnýn o yýl için noter 
onaylý sayfasýnýn fotokopisi 

· Hisse oranýnýn yönetmelikçe belirlenen asgari 
ortaklýk payýn altýna düþmediðinin sicil 
memurluðundan belgelenmesi,

 
Büro Tescil Belgesi Serbest Mimar adýna düzenlenir.

MO tarafýndan verilen baþvuru,çizelgesinin doðru 
ve eksiksiz olarak doldurulmasý,imza edilmesi ve 
baþvuru yapýlan MO birimine verilmesi gerekir.

Madde 21.03 teki koþullara sahip olmayan 
sermaye þirketlerinin,sadece sermaye þirketinin asli 
iþleri için,kendisine ait gayri menkulleri üzerinde, 
þirketin ana sözleþmesinde belirlenmiþ iþtigal 
konularýný yürütmek üzere kullanýlacak, devredilme 
ya da satýn alma amacýyla yapýlmayan 
kendilerine ait binalarý için,aþaðýda yazýlý hususlarý 

yerine getirmeleri koþulu ile BTB aranmaz ve 
mesleki denetim uygulamasý yapýlýr.

Bu durumu belirlenen sermaye þirketinden;
 
a. Sermaye þirketinin ana sözleþmesinin 

yayýnlandýðý ticaret sicil gazetesi veya 
fotokopisi, 

b. Sermaye þirketinin mali kaydýnýn o yýl için 
noter onaylý sayfasýnýn fotokopisi 

c. Mimar veya mimarlarýn ücretlerinin,MO'nca 
her yýl belirlenen asgari ücretten az ücret 
ödenmediðinin belgelenmesi, 

d. Mimarýn “þirket adýna sorumlu olduðuna” 
dair noter onaylý yönetim kurulu kararý ve 
Mimarlýk Hizmetleri Sorumluluðu 
taahhütnamesi. 

e. Mimar ile þirket arasýnda oda tip 
sözleþmesinin asgari koþullarýný saðlayan bir 
sözleþme 

f. Mimarýn SSK giriþ beyannamesi veya son dört 
aylýk SSK prim bordrosu fotokopisi ( ayrýca 
dört aylýk prim bordrolarý yýl boyunca odaya 
sürekli getirilir.) 

g. Mimarýn imza sirküleri yerine de geçmek 
üzere tip baþvuru formu (baþvuru formunda 
mimar þirket faaliyetinin ve kendi 
sorumluluðunun devam etmekte olduðunu 
beyan edecektir.) 

h. Teknik Uygulama Sorumluluðu üstlenen 
Mimarýn iþ akdinin inþaat süresince 
sürdürüleceðine dair taahhütname, 

ý. MHS üstlenen Mimara bu iþ için mimarlýk 
hizmetleri asgari ücret tarifesine göre 
hesaplanacak ücretin altýnda olmamak 
üzere, tamamýnýn ödendiðinin belgelenmesi,

i. BTB ilk kayýt harcýnýn ödenmiþ olmasý, 
aranýr.

Kamu kuruluþlarý, kamu yararýna dernekler ve 
vakýflar bünyelerinde Serbest Mimarlýk Hizmeti 
sunmak üzere kurduklarý proje bürolarýnda 
sözleþmeli ve/veya ücretli olarak çalýþan Mimar ya 
da Mimarlar MHS üstlenmiþ olmalarý koþulu ile, bu 
kurumlarýn kendilerine ait yapý iþleri için serbest 
mimarlýk hizmetleri verebilirler.

Ücretli olarak ya da ücret karþýlýðý sözleþmeli olarak 
çalýþan mimar, MHS üstlendiði belgelemeden, 
Mimarlýk Hizmeti yapamaz. Ýmza koyamaz.

Üniversite ve diðer döner sermaye ile iþletilen 
kuruluþlarda yapýlan SMH için BTB aranýr. Bu 
kuruluþlarda çalýþan Mimarlara BTB verilirken 
21.02.01 maddesinin b,c ve f fýkralarýndaki koþullar 
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SERBEST MÝMARLIK BÜROLARININ 

KAYIT VE TESCÝLÝ

Mesleki Denetim uygulamasý ile ilgili olarak  Ankara Þubesinde yürütülen çalýþmalara, 
konu ile ilgili son çýkan yönetmeliklere v e yeni geliþmelere “Bülten” in bu bölümünde yer 
vermeye çalýþacaðýz. Bu bölüm üyelerimizin kat kýlarý, katýlýmlarý ve sorularý ile de 
zenginleþecektir.

teknik bilgiler
.........
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teknik bilgiler

YAPININ MÝMARLIK HÝZMETLERÝNE ESAS OLAN SINIFI                   
(BM) YTL/m² 

       

I. SINIF YAPILAR

A GRUBU YAPILAR 54,00
. 3 m yüksekliðe kadar kagir ve betonarme istinat 
ve bahçe duvarlarý

. Basit kümes ve tarým yapýlarý

. Mevcut yapýlar arasý baðlantý-geçiþ yollarý

. Baraka veya geçici kullanýmý olan küçük yapýlar

. Yardýmcý yapýlar (Müþtemilat)

. Gölgelikler-çardaklar

. Üstü kapalý yanlarý açýk teneffüs, oyun gösteri 
alanlarý

. ve bu gruptakilere benzer yapýlar.

B GRUBU YAPILAR 94,00
. Basit padok, büyük ve küçük baþ hayvan aðýllarý
. Sudepolarý
. Ýþ yeri depolarý
. ve bu gruptakilere benzer yapýlar.

II. SINIF YAPILAR

A GRUBU YAPILAR 149,00
. Kuleler, ayaklý su depolarý
. Palplanj ve ankrajlý perde ve istinat duvarlarý
. Kayýkhane
. ve bu gruptakilere benzer yapýlar.

B GRUBU YAPILAR 205,00
. Seralar
. Pnömatik ve þiþirme yapýlar
. Hangar yapýlarý
. Tek katlý ofisler, dükkan ve basit atölyeler
. Semt sahalarý (Müþtemilatý)
. Tarým ve endüstri yapýlarý (Tek katlý prefabrike 

binalar, tesisat aðýrlýklý aðýllar, fidan yetiþtirme ve 
bekletme tesisleri)

. Yat bakým ve onarým atölyeleri, çekek yerleri

MÝMARLIK VE MÜHENDÝSLÝK HÝZMET BEDELLERÝNÝN 
HESABINDA KULLANILACAK 2006 YILI YAPI YAKLAÞIK 
BÝRÝM MALÝYETLERÝ HAKKINDA TEBLÝÐ

16/7/1985 tarihli ve 85/9707 sayýlý Bakanlar Kurulu Kararý ile yürürlüðe giren "Mimarlýk ve Mühendislik Hizmetleri 
Þartnamesi'nin 3.2 maddesi gereðince mimarlýk ve mühendislik hizmet bedellerinin hesabýnda kullanýlacak 
2006 yýlý Yapý Yaklaþýk Birim Maliyetleri, yapýnýn mimarlýk hizmetlerine esas olan sýnýfý dikkate alýnarak inþaat 
genel giderleri ile yüklenici kârý dahil belirlenerek aþaðýda gösterilmiþtir.

. Jeoloji, botanik ve tema parklarý

. Mezbahalar

. ve bu gruptakilere benzer yapýlar.
 
III. SINIF YAPILAR

A  GRUBU YAPILAR 334,00
. Okul ve mahalle spor tesisleri (Temel eðitim 

okullarýnýn veya iþletme ve tesislerin spor salonlarý, 
jimnastik salonlarý, semt salonlarý)

. Katlý garajlar

. Hobi ve OyunSalonlarý

. Ticari bürolar (üç kata kadar-üç kat dahil-
asansörsüz, kalorifersiz)

. Alýþveriþ merkezleri (semt pazarlarý, küçük ve 
büyük hal binalarý, marketler. v.b)

. Basýmevleri, matbaalar

. Soðuk hava depolarý

. Konutlar (dört kata kadar-dört kat dahil- 
asansörsüz, kalorifersiz)

. Benzin istasyonlarý

. Kampingler

. Küçük sanayi tesisleri (Donanýmlý atölyeler, 
ticarethane, dükkan, imalathane, dökümhane)

. Semt postaneleri

. ve bu gruptakilere benzer yapýlar

B GRUBU YAPILAR 381,00
. Kreþ-Gündüz bakýmevleri
. Otel ve moteller (1 ve 2 yýldýzlý oteller, 2. sýnýf 
moteller)

. Entegre tarým ve endüstri yapýlarý

. Ýdari binalar (ilçe tipi hükümet konaklarý, vergi 
daireleri)

. Gençlik Merkezleri

. Belediyeler ve çeþitli amaçlý kamu binalarý

. Lokanta, kafeterya ve yemekhaneler

. Temel eðitim okullarý

. Küçük kitaplýk ve benzeri kültür tesisleri

. Jandarma ve emniyet  karakol binalarý

. Saðlýk tesisleri (saðlýk ocaklarý, kamu saðlýk 
dispanserleri, saðlýk evleri, saðlýk merkezleri)

. Ticari bürolar (Kaloriferli ve asansörsüz veya 
kalorifersiz ve asansörlü)

. Halk evleri

. Pansiyonlar

. 150 kiþiye kadar cezaevleri

. Fuarlar

. Sergi salonlarý

. Konutlar (asansörlü ve/veya kaloriferli)

. Marinalar

. Gece kulübü, diskotekler

. Ýtfaiye kurtarma istasyonlarý

. Misafirhaneler

. Büyük çiftlik yapýlarý

. ve bu gruptakilere benzer yapýlar

IV. SINIF YAPILAR

A  GRUBU YAPILAR 430,00
. Özelliði olan büyük okul yapýlarý (Spor salonu, 
konferans salonu ve ek tesisleri olan eðitim 
yapýlarý)

. Poliklinikler ve benzeri saðlýk yapýlarý (Hastaneler 
hariç) 

. Liman binalarý

. Ýl tipi hükümet konaklarý (Büyük idare ve Büyükþehir 
belediye binalarý)

. Ticari  Bürolar (Asansörlü ve kaloriferli)

. 150 kiþiyi geçen cezaevleri

. Kaplýcalar, þifa evleri v.b termal tesisleri

. Rehabilitasyon ve tedavi merkezleri

. Ýbadethaneler (Dini yapýlar 1000 kiþiye kadar)

. Sanayi tesisleri ve fabrikalar (Fen ve sanat 
yönünden nitelikli)

. Aqua parklar

. Müstakil spor köyleri (Yüzme havuzlarý, spor 
salonlarý ve stadlar)

. Özellikli müstakil konutlar (villalar, teras evleri, dað 
evleri, kaymakam evi)

. Yaþlýlar Huzurevi, kimsesiz çocuk yuvalarý, 
yetiþtirme yurtlarý

. Büyük alýþveriþ merkezleri

. ve bu gruptakilere benzer yapýlar.
 
B GRUBU YAPILAR 475,00
. Ýþ Merkezleri
. Araþtýrma binalarý ve laboratuarlar
. Metro istasyonlarý
. Stadyum, spor salonlarý ve yüzme havuzlarý
. Büyük postaneler (merkez postaneleri)
. Otobüs terminalleri
. Satýþ ve sergi binalarý (showroomlar)
. Eðlence amaçlý yapýlar (çok amaçlý toplantý, 
eðlence ve düðün salonlarý)

. Banka binalarý

. Otel ve moteller (3 ve 4 yýldýzlý oteller ile 1. sýnýf 
moteller)

. Normal radyo ve televizyon binalarý

. Özelliði olan genel sýðýnaklar

. ve bu gruptakilere benzer yapýlar

C GRUBU YAPILAR 571,00
. Hastaneler (150 yataða kadar)
. Büyük kütüphaneler ve kültür yapýlarý
. Bakanlýk binalarý
. Yüksek öðrenim yurtlarý
. Arþiv  binalarý
. Büyük Adliye Saraylarý
. ve bu gruptakilere benzer yapýlar

V. SINIF YAPILAR

A GRUBU YAPILAR 708,00
. Radyo-Tv Ýstasyonlarý
. Özelliði olan askeri yapýlar ve orduevi
. Büyükelçilik yapýlarý, vali konaklarý ve 600 m² 
üzerindeki özel konutlar

. Borsa binalarý

. Üniversite kampüsleri

. Alýþveriþ kompleksleri (Ýçerisinde sinema, tiyatro, 
sergi salonu, kafe, restoran, market, v.b. bulunan) 

. ve bu gruptakilere benzer yapýlar.

B GRUBU YAPILAR 858,00
. Kongre merkezleri
. Müze, sergi kütüphane kompleksleri
. Olimpik spor tesisleri-hipodromlar
. Bilimsel araþtýrma merkezleri, AR-GE binalarý
. Havaalanlarý
. Ýbadethaneler  (1000 kiþinin üzerinde)
. ve bu gruptakilere benzer yapýlar

C GRUBU YAPILAR 979,00
. Hastaneler  (150 yataðýn üstündeki hastaneler ve 
özelliði olan ihtisas hastaneleri)

. Üst donanýmlý kompleks oteller ve tatil köyleri  (5 
yýldýzlý)

. Büyük radyo ve televizyon binalarý

. ve bu gruptakilere benzer yapýlar

D GRUBU YAPILAR 1.169,00
. Opera, tiyatro bale yapýlarý, konser salonlarý ve 
kompleksleri

. Restore edilecek yapýlar ve tarihi ve eski eserler 
niteliðinde olup. Yýkýlarak orijinaline uygun olarak 
yapýlan yapýlar

. ve bu gruptakilere benzer yapýlar
 
Açýklamalar :
1) Benzer yapýlar, ilgili gruptaki yapýlara kýyasen 

uygulayýcý kurum ve kuruluþlarca  belirlenecektir.

2) Tebliðin revizyonu çalýþmalarýnda sýnýfý veya 
grubu deðiþtiren ve tebliðden çýkarýlan yapýlar 
için, 2006 yýlýndan önceki tebliðlere göre yapý 
sýnýfý ve grubu belirlenerek  baþlatýlmýþ ve devam 
eden iþlerde, söz konusu tebliðlerdeki yapý sýnýfý 
ve grubu deðiþtirilmeksizin 2006 yýlý tebliðinde 
karþýlýðý olan tutar esas alýnmak suretiyle hesap 
yapýlacaktýr.
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Mimarlar Odasý Ankara Þubesi, Alman Kültür Merkezi ile 1990’den bu 
yana Kültürel ve Mimari konularda iþbirliði içerisinde olagelmiþtir. Bu 
kültürel alýþveriþin sonucu olarak Türkiye'de ve Almanya'da sergiler, 
paneller ve atölye çalýþmalarý hayata geçirilmiþtir. 

Bu iþbirliði kapsamýnda 2004 yýlýnda 'Erich Mendelsohn', 2005 yýlýnda 
'Ekolojik Yapýlaþma' ve 2006 yýlýnda 'Uluslararasý Yeni Yapý Sanatý' sergileri 
meslektaþlarýmýzýn beðenisine sunulmuþtur. 

Ýlk defa 1927 de açýlan “Uluslararasý Yeni Yapý Sanatý” sergisinin yýllar sonra 
yeniden toparlanýp Aralýk 2005 tarihinde  Ankara'da sergilenmesi yoðun 
bir ilgiye yol açmýþtýr. Bu yoðun ilgi neticesinde hazýrlanan bu kitabýn 
Modern Mimarlýðýn yeniden hatýrlanmasýný saðlayacaðýný ve önemli bir 
baþvuru kaynaðý olacaðýný ümit ediyoruz.

Yeni Yapý Sanatý 
1927 I 2002TMMOB Mimarlar Odasý Ankara Þubesi, 38. Dönem'de çeþitli uluslararasý 

mimarlýk örgütleri ile kurumsal iliþkilerini sürdürmek ve ulusal ölçekte 
yapmýþ olduðu çalýþmalarý dünya mimarlarý ile paylaþmak için çeþitli 
çalýþmalar yürütmüþtür.

Özellikle Alman Kültür Merkezi ve Nordrhein-Westfalen Eyaleti Mimarlar 
Odasý ile kültürel iliþkilerini yoðunlaþtýrmýþ ve bu iþbirliðinin sonucu olarak 
da 2004 yýlýnda Hagen'de, 'Türkiye Mimarlýðý' baþlýðý altýnda ve 2005 
yýlýnda Düsseldorf'da 'Cumhuriyetin ilk 25 yýlý' sergilerini gerçekleþtirmiþtir. 8 
Eylül 2005 tarihinde Duesseldorf sergi açýlýþýnda yapmýþ olduðumuz 
görüþmeler sonucunda, Kuzeyren- Westfalya Eyaleti Mimarlar Odasý'nýn 
hazýrlamýþ olduðu 'Mimarlýk ve Politika' isimli kitabýn Türkçe yayýmlanmasý 
kararlaþtýrýlmýþtýr.

Kitap özellikle AB süreci, bu sürecin mimarlýk ortamýna etkileri ve buna 
iliþkin yasal düzenlemeler ve mimarlýk mesleðinin geleceði ile ilgili 
perspektifler sunmasý açýsýndan önemlidir.

 Mimarlýk ve Politika

Mimarlýk ve Politika- Avrupa’yý Düzenlemek!
Kuzeyren-Vestfalya Eyaleti Mimarlar Odasý 
Uluslararasý Mimarlýk Kongresi

Çeviren ve yayýma hazýrlayan: Bayar Çimen
Þubat 2006, 1000 Adet
TMMOB Mimarlar Odasý Ankara Þubesi Yayýný

Liberal ekonomik politikalar çerçevesinde sürdürülen özelleþtirme 
uygulamalarý, Dünya Bankasý ve IMF direktifleri ile birlikte kamunun 
küçültülmesi süreçleri, ciddi bir yok etme unutturma politikasýný da 
beraberinde getirdi. Cumhuriyetin kentsel imarýnda önemli iþlevler 
görmüþ kurumlarýn kapatýlmasý bu süreçten nasibini almaya baþlamýþtýr. 
Böylesi bir süreçte, kamuda oluþmuþ birikimin hem mimarlýk ortamýna 
taþýnmasý hem de deðiþik kesimlerle iþbirliði içerisinde kamuoyuna 
sunulmasý kapsamýnda 38. Dönemde, Ýþyeri Temsilcilikleri tarafýndan 
kurgulanan KAMU HÝZMETÝNDE MÝMARLIÐA TANIKLIK PROJESÝ kuruluþundan 
bu yana kamuda yapýlan mimarlýk hizmetlerinin ve kurumun tarihçesi ile 
birlikte belgeleme, arþivleme, sözlü tarih ve yayýn ile birlikte düþünülen 
proje kapsamýnda yedi etkinlik gerçekleþtirilmiþtir.
 
Ýller Bankasý'nýn kapatýlmasý tartýþmalarýnýn baþladýðý bir süreçte ilk Ýller 
Bankasý ile baþlayan proje, TCDD, Devlet Hava Limanlarý, Karayollarý, Köy 
Hizmetleri, TRT ve Bayýndýrlýk Bakanlýðý ile devam etmiþtir.

Bu projenin yayýna dönüþtürülen ilk cd kitabý olan, Kamu Hizmetinde 
Mimarlýða Tanýklýk 1-“Ýller Bankasý” içerdiði zenginlikle dünyada tek örnek 
olan bu bankanýn planlama süreçlerindeki önemini yeniden 
hatýrlamamýza neden olacaktýr. ÝLLER BANKASI arþivinden derlenmiþ 
dökümanlar Oda ortamýna kazandýrýlýrken, kiþisel arþivinizde de yer almasý 
isteðiyle hazýrlanmýþtýr.

ÝLLER BANKASI
Kamu Hizmetinde Mimarlýða Tanýklýk-1

kitap... kitap... kitap... 

TMMOB Mimarlar Odasý Ank ara Þubesinin 50. yýldönümüne yönelik 
olarak Ankara Þubesi, Oda tarihi içindeki özgüllüklerini tesbit etmek ve 
sunmak amacýyla Þubenin geçmiþini salt hikaye etmekle yetinmeyip 
anlamlý bir yöntemle araþtýrma k onusu yapmak; bu yolla da örgütün 
bugününe ve geleceðine dair politikalarýna ýþýk tutabilecek bilgi 
üretimine katkýda bulunmak amacýyla bir dizi etkinlik düzenlemiþtir .

Söz konusu tarih çalýþmalarýnýn son bileþeni 23-24 Aralýk 2005 
tarihlerinde, TÜBÝT AK Mustafa Ýnan K onferans Salonu'nda 
gerçekleþtirilen “50. Yýl Paneli” dir.  Panel, 4 oturum olarak 
gerçekleþtirilmiþtir. Bunlar “Ankara Þubesinin Tarihsel Rolü” , 
“Mimarlar Odasýnýn 50 Yýlýna Dý þarýdan Bakýþ” , “Bölge Merkezi 
Olarak Ankara Þubesi” ve “Mimarlar Odasi ve Degisimin Dinamikleri” 
olarak belirlenmiþtir.

Panelde yer alan tartýþmalarý, hem Mimarlar Odasý üyelerinin 
örgütlerinin tarihiyle temasýna , hem de Odanýn ve Ank ara Þubesinin 
tarihine yönelik araþtýrmalara k atkýda bulunacaðý umuduyla 
okuyucularýn ilgisine sunuyoruz.

50. Yýl Paneli
Mimarlar Odasý Ankara Þubesi 

Mimarlar Odasý Ankara Þubesi
50.YIL PANELÝ

Editör: Bülent Batuman
Þubat 2006, 1000 Adet
TMMOB Mimarlar Odasý Ankara Þubesi Yayýný

Uluslararasý Yeni Yapý Sanatý
1927 | 2002

Derleyen ve çeviren: Bayar Çimen
Þubat 2006, 1000 Adet

TMMOB Mimarlar Odasý Ankara Þubesi Yayýný

Kamu Hizmetinde Mimarlýða Tanýklýk -1

ÝLLER BANKASI

Konuþmacý: Tülin Yoðurtçuoðlu
Þubat 2006, 1000 Adet

TMMOB Mimarlar Odasý Ankara Þubesi Yayýný
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Avrupa Birliði uyum yasalarý çerçevesinde yapýlan deðiþiklikler 
hayatýmýzýn her alanýný etkilediði gibi mimarlýk mesleðinde de bir 
dönüþüme iþaret etmektedir. Mimarlýk mesleðinin dönüþümü konusu, 
TMMOB Mimarlar Odasý Ank ara Þubesinin 14 Ekim 2004 tarihinde 
düzenlemiþ olduðu iki oturumlu bir panelde tartýþýlmýþ ve 
tartýþmalarýn güncelliðini k oruduðu tespitiyle Þubat 2006 tarihinde 
kitap olarak yayýnlanmýþtýr . Panelin ilk oturumu Þube baþkanýmýz Ali 
Ulusoy'un oturum baþk anlýðý ile Bülend T una (Mimarlar Odasý Ýkinci 
Baþkaný), Prof. Dr. Haluk Pamir ( ODTÜ Mimarlýk Fakültesi Dekaný), Prof. Dr. 
Emre Aysu (Yýldýz T eknik Üniversitesi Mimarlýk Fakültesi Dekaný), Tonguç 
Akýþ (ODTÜ Doktora Öðrencisi), Ali Haydar Alptekin (ODTÜ Mimarlýk 
Fakültesi Öðrenci Temsilcisi), Kenan Güvenç (Osmangazi Üniversitesi 
Mimarlýk Bölümü Öðretim Görevlisi) ve Mehmet Bozkurt'un katýlýmýyla 
gerçekleþmiþtir . Ýkinci oturumda ise TMMOB eski baþk aný K aya 
Güvenç (Makine Mühendisi) oturum baþk anlýðý yapmýþ, Þükran 
Yazýcý (A vrupa Birliði Genel Sekreterliði Genel Sekreter Yardýmcýsý), 
Bülend Tuna, Umut Ýnan (Ýstanbul Serbest Mimarlar Derneði Baþk aný), 
Yavuz Önen, Metin Aygün, Gülay Özdemir (Ýnþaat Mühendisleri Odasý 
Genel Sekreteri) ve konuk konuþmacýlarýn k atkýlarý ile þekillenmiþtir .

Avrupa Birliði Uyum Yasalarý 
Çerçevesinde Mimarlýk 
Mesleðinin Dönüþümü
Panel 1

kitap... kitap... kitap... 

Her yýl ölüm günü olan 9 Nisan'da andýðýmýz Mimar Sinan'ý, bu kez ulusal mimarlýk onurumuzun ve 30 binden fazla 
mimarýmýzýn mesleki kiþiliklerinin  "örselendiði" geliþmeler içinde anýyoruz .

Ýstanbul Büyükþehir Belediye Baþk aný Dr. Mimar Kadir Topbaþ'ýn ,  sadece yabancý mimarlarla gerçekleþtirdiði bir yarýþmada 
ulusal mimarlýk onurumuzu rencide eden açýklamalarý vahim bir talihsizliktir .
Ýstanbul Büyükþehir Belediyesi , Kartal Sanayi Bölgesi ile Küçükçekmece sahilinde, ülkemiz mimarlarýný dýþlayarak  "yabancý altý 
mimara" ön projeler hazýrlatmýþ ve oluþturulan bir jüri tarafýndan iki öneri  "uygun" bulunmuþtur!

Söz konusu organizasyonda  "Türk mimarlarýndan da neden proje istenmediði" yönündeki sorulara ise Büyükþehir Belediye 
Baþkaný Kadir Topbaþ'ýn 5 Nisan 2006 Çarþamba günkü basýn tanýtým toplantýsýnda verdiði "Türk mimarlarý birikimsiz ve 
yetersiz"  þeklindeki yanýt; ülk emizdeki tüm mimarlarýn tepkilerine neden olmuþ; ulusal mimarlýk onurumuzu ve mimarlýk 
dünyamýzýn saygýnlýðýný rencide etmiþtir .

Mimarlýk, elbette ki "evrensel" bir sanattýr ve her mimar, dünyanýn her yerinde "eser"  yaratabilir.
Ne var ki Ýstanbul Büyükþehir Belediyesi'nin uygulamasý, bu k uralla uyumlu deðildir. Çünkü, yabancý mimarlardan  istenilen bir ya 
da birkaç herhangi tek yapý  tasarýmý deðil , kentin iki ayrý bölgesinin tüm yapýlarýyla ve çevresel iliþkileriyle birlikte yeniden 
düzenlenmesidir. Böyle bir amaç için ülkemiz mimarlarýnýn dýþlanmasý ise mimarlýðýn "yerel ve ulus al deðerleri gözeten" 
kültürel etik ve ilkeleriyle de çeliþmektedir.
 Adaylýðýndan itibaren , "mimar" ünvanýný hemen tüm ortamlarda , imzalarýnda ve her alanda kullanan; kentle ilgili hemen tüm 
çalýþmalarýnda "mimar"lýðýnýn önemini ve deðerini özellikle an ýmsatýr bir kimlik sergileyen K adir Topbaþ'ýn , meslektaþlarýna 
karþý böylesi bir tutum ve düþünce içinde olmasýný ise baþta yine meslektaþlarý olmak üzere Odamýz ve herk es dikkatle ve 
ibretle deðerlendirmektedir.

Mimar Topbaþ'ýn ayný k onuþmasýnda; "ipek kumaþý herk es dikemez" þeklindeki benzetmeleri de önemli bir gerçeði unutacak 
kadar "mesleki yabancýlaþma" içinde olduðunu göstermektedir .
Ýstanbul'un korunmasý gereken ve bu kenti "Dünya mirasý" kýlan tarihsel zenginliðinin , kültürel kimliðinin, özgün peyzajýnýn , kentsel 
dokusunun ve evrensel deðerdeki siluetinin her noktasýnda ve her yerinde "yabancý" deðil , kendi öz "mimarlýðýmýzýn" ve 
"mimarlarýmýzýn" akýl , emek ve beceri birikimleri vardýr.
Mimar Topbaþ, meslek camiamýzdan bu talihsiz açýklamalarý nedeniyle özür d ilemelidir.

KARARLARIMIZ

 Söz konusu yarýþmayý ve ulusal mimarlýk onurumuzu örseleyen söylemlerini deðerlendiren Mimarlar Odasý Merkez Yönetim 
Kurulu;

1-  Sadece yabancý 6 mimardan öneri proje istenerek düzenlenen bu yarýþma , mimarlýk ürünlerini elde etmeyle ilgili  ve tüm 
mimarlarla birlikte ilgili kurumlarca da gözetilmesi gereken Uluslararasý Mimarlar Birliði (UIA) tavsiyelerine uygun olmadýðýndan , 
konunun UIA'ya bildirilmesine,

2- Dr.Mimar Kadir Topbaþ'a, meslektaþlarýnýn mesleki þeref ve kiþiliklerini zedeleyen k onuþmalarýndan ötürü, "ulusal mimarlýk 
camiamýzdan özür dilemesi gerektiði"nin yazýyla anýmsatýlmasýna ve tüm ülk emiz mimarlarýnca duyulan rahatsýzlýðýn bir 
"kýnama mesajý"yla bildirilmesine ;

3-  Seçici kurulda görev alan Odamýz üyesi mimarlardan; Türk mimarlarýný dýþlayan sürecin gerekçeleri ve buna itiraz edip 
etmedikleri; ettilerse hangi nedenlerle dikkate alýnmadýklarý yönünde yazýlý bilgi alýnmasýna;

4- Yarýþmaya k atýlan 6 yabancý mimarýn; ilgili ülk edeki mimarlarýn da yarýþmaya k atýlmalarý gerektiði yönündeki uluslararasý 
mesleki etik kuralýný gözetmedikleri ve gereken uyarýyý yapmadýklarý için; k endi ülkelerindeki mimarlýk kuruluþlarýna 
bildirilmelerine;

5- Bu yarýþmada belirlenen projelerin uygulanmasýna dönük mimarlýk hizmetleri için , ilgili (müellif) yabancý mimarýn ülk emizde 
mimarlýk hizmeti yapabilmesi koþullarýnýn yasalarýmýza uygun gerçekleþmesinin yakýndan takip edileceðine ; söz konusu 
yabancý mimarlarla yerli proje ortaklýðýnda bulunabilecek Türk mimarlar ýnýn , konunun etik boyutunu ve ulusal mesleki 
yükümlülükleri dikkate alarak davranmalarý gerektiðinin kendilerine de bildirilerek, geliþmelerin kamuoyuyla da paylaþýlmasýna;
karar vermiþtir.

MÝMARLAR ODASI BASIN AÇIKLAMASI ve "SÝNAN GÜNÜ SESLENÝÞÝ"

(7 Nisan 2006-Ankara)

Yapýlý Çevre ve Bilgi Teknolojileri çerçevesindeki deneyimlerin, 

araþtýrmalarýn, yeniliklerin ve bilgi birikimlerinin tartýþmaya açýldýðý 16-18 

Mart tarihleri arasýnda gerçekleþen konferansýn bildirilerinden oluþan 

kitabý yayýmlandý. Editörlüðünü Simge Andolsun, Arzu Temizsoy ve 

Meltem Uçar'ýn birlikte yaptýðý kitap Orta Doðu Teknik Üniversitesi, CIB 

(INTERNATIONAL COUNCIL FOR RESEARCH AND INNOVATION IN BUILDING 

AND CONSTRUCTION) ve Mimarlar Odasý Ankara Þubesi’nin katkýlarýyla 

yayýnlanmýþtýr.

Yapýlý Çevre ve Bilgi Teknolojileri Konferansýnýn amaçlarý, Yapýlý Çevre ve 

Bilgi Teknolojileri konusunda ihtisaslaþan CIB yüksek lisans öðrencilerinin 

ve araþtýrmacýlarýnýn tartýþacaðý ve bilgi paylaþýmýnda bulunabileceði 

uluslararasý bir platform yaratmak, diðer CIB öðrenci birlikleriyle iletiþimin 

kurulmasý, uluslararasý araþtýrma birliklerinin kurulmasýný desteklemek ve 

diðer CIB öðrenci bölükleri ve araþtýrma gruplarýyla iletiþime geçmek, 

konu üzerinde en yeni geliþmeleri takip etmek ve geleceðe yönelik 

varsayýmlarda bulunarak projeler geliþtirmek, tartýþma ve uygulamanýn 

önünü açmak olarak sýralanabilir. 

Yapýlý Çevre ve Bilgi 
Teknolojileri Konferansý 
CIB PGRC 2006 
1. Uluslararasý CIB ODTÜ Yüksek Lisans Konferansý Kitabý

PANEL 01
Avrupa Birliði Uyum Çerçevesinde
Mimarlýk Mesleðinin Dönüþümü

Þubat 2006, 1000 Adet
TMMOB Mimarlar Odasý Ankara Þubesi Yayýný

Yapýlý Çevre ve Bilgi Teknolojileri Konferansý
CIB PGRC 2006
1. Uluslararasý CIB ODTÜ Yüksek Lisans K onferansý Kitabý

Editörler: Simge Andolsun, Arzu Temizsoy, Meltem Uçar
ODTÜ Mimarlýk Fakültesi Yayýnlarý, 2006

Ölümünün 418. yýlýnda MÝMAR SÝNAN'ý anark en.
Ýstanbul Büyükþehir Belediye Baþkaný
Dr. Mimar Kadir Topbaþ'ýn Ulusal Mimarlýk Onurumuzu rencide eden  açýklamalarý vahim bir talihsizliktir.
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