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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.

Merhaba,

demokratik kent yönetiminin

kentsel suç

39. Dönem Yönetim Kurulu olarak bir mimarlýk bülteninde daha tekrar birlikte olmaktan mutluluk duyuyoruz.
Bu ayýn özel dosya konusu entlerin “sorunlu” alanlarýný, mekanlarýný yeniden ele alan,
yenileme/yeniden yapým, restorasyon/onarým, canlandýrma vb. yaklaþýmlarla dönüþtüren, deðiþtiren
süreçleri son aylarda tekrar yoðun olarak yaþýyoruz. Kentsel Dönüþüm projeleri ülke ölçeðinde kentte
deðiþik ölçek ve nitelikte, mimarlýk ve planlama sürecinin gündemini oluþturmaktadýr.

gerilim ortamý , diðer taraftan, Kýyý yasasý, Çevre Yasasý, Atatürk Orman Çiftliði
arazisinde oynanan oyunlar “Kentsel Dönüþüm” adý altýnda kent topraklarýnýn yaðmalanmasý ve talan
edilmesine olanak saðlayacak yasal düzenlemeleri, geliþ toplumlarda düþük gelirlilerin ellerindeki
varlýklarýný toplayýp ülkenin “üst tabakasýna” sunmak olarak tanýmlayabiliriz. Bu alanlara yönelik hazýrlanan
yasal düzenlemeler, kentlerin kamusal yun, havanýn,
topraðýn, satýlmasýný öngören bir büyük organizasyona iþaret ediyor.

Bu dönemin anlayýþ ve davranýþ yapýsýyla Türkiye'de kent mekanlarý ekonomik deðer üretemeyen, çok kârlý
bir sektör haline gelmiþtir. Bunun sonucu rsel kentsel dönüþüm alaný olarak ilan
edimekte ve parçacý, çýkarcý yaklaþýmlarla belli sermaye gruplarýna sunulmaktadýr. Bu yasal düzenlemeler
konusunda en ufak bir eleþtiriye dahi tahammül edemeyen

erçevesinde getirdiði önermeleri dikkate almayan hükümet,
baský ve gerilim ortamý oluþturarak, ülkenin geleceðine hukuksuzluk ve

düzensizliði miras býrakýyor

imi erkini elinde bulunduran yöneticiler kentlerin sosyal ve kültürel geliþmeleri ve bu
geliþmelere iliþkin bilimsel verileri dikkate almadan kendi “beðeni” ve “zevkleri” üzerinden kentsel dönüþüm
gerçekleþtirme peþindeler. Tasarým verilerinden, her türlü bilimsel ve teknik dayanaktan yoksun, yaþam
kalitemizi ve yaþamlarýmýzý “dönüþtürmeye” çalýþan böylesi bir yaklaþým, gelecekte tarihle yüzleþmek ve
hesap vermek zorunda kalacaktýr.

ve altyapýsý için önemli olan her geliþim, deðiþim, dönüþüm ve bunlarýn
gereklilikleri, avantajlarý ve yöntemlerine öncelikle kentlilerin ikna edilmesi gerekmektedir. Bu yaklaþým
geliþmiþ ülkelerin mazsa olmazlarýndan birini oluþturmaktadýr. Dönüþümde
er þeyden önce kent için güçlü kavramlarýn saptanmasý, daha sonra da sürece halkýn en geniþ ve etkin bir

þekilde katýlýmý saðlanmalýdýr.

Kentli haklarýný gözetmeyen açýkça kamu yararýný dönüþüm süreci alan her
kurum, kuruluþ, bireyi sürecinin bir parçasý haline ecekt Açýkça kamu yararýna aykýrý olan
bu uygulamalar yeni yasal ve yönetsel düzenlemelerle desteklenme Yangýndan mal kaçýrýr gibi
çýkartýlmaya çalýþýlan yasalar ve buna baðlý yönetmelikler ülkede sürdürülen gerilim ortamýnýn kentsel
alanlara yansýmasý olarak göze çarpýyor.

Bir tarafta kent mekanlarýnda yýkarak ve yeniden yaparak dönüþüm gerçekleþtirilmeye çalýþýlýrken, diðer
tarafta son günlerde yaþadýðýmýz bir baþka olayda Danýþtay'a yapýlan saldýrý ile ülkenin laik Cumhuriyet
yapýsý gözdaðlarý ile yýkýlmaya ve dönüþtürülmeye çalýþýlmaktadýr.
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Bu ülkede yaþayan bizler, Danýþtay'a yapýlan
saldýrýyý, geçmiþte Muammer Aksoy, Bahriye Üçok,
Uður Mumcu, Çetin Emeç'e yapýlan saldýrýlarýn bir
devamý, Türkiye demokratik ortamýna ve hukuka
yapýlmýþ bir saldýrý olarak deðerlendiriyor ve
kýnýyoruz

Danýþtay'a yapýlan saldýrý, Cumhurbaþkanlýðý seçimi
ve hemen beraberinde gündeme gelen erken seçim
tartýþmalarý vb. ülkede yaþanan olaylar yeni bir
siyasal sürecin habercileri olarak karþýmýzda…

Ülkemize, Büyük Orta Doðu Projesi'yle ýlýmlý bir
Ýslam Cumhuriyeti rolü biçenler, yarattýklarý gerilim
ortamý ile düþüncelerine “zemin” hazýrlamak için
çaðdaþ ve demokrat güçlere saldýrýrken ülkeyi olasý
bir savaþ ortamýnda da taraf olmaya zorluyorlar.

Böylesi bir ortamda gelecek günlerin aydýnlýk
olmasý konusunda, kamusal yararý gözeten ve

umhuriyete sahip çýkan tüm meslektaþlarýmýza
görev düþüyor. Bu gerilim sürecinde

karanlýða teslim olmamak , mücadele etmek
kaçýnýlmazdýr.

Danýþtay'a yapýlan saldýrý için tepkileri ortaklaþtýran
Uþak Eþme'de, Ýnay Köyü'nde

altýn madenlerinin kapatýlmasý talebi ile Ankara'ya
yürüyen köylüler, Atatürk Orman Çiftliði arazisine
sahip çýkan kentliler yok edilmeye çalýþýlan
umutlarýmýzýn koruyucularýdýr

mesleðimiz ve kentler
açýsýndan umut vaat etmediði

a olmak, sahip çýkmak, paylaþmak ve her
konuda ko Oda
ortamlarýnda daha sýk karþýlaþmak ve güçlerimizi
birleþtirmek dileðiyle.
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temsilciliklerdenhaberler

TMMOB 39. OLANAÐAN
GENEL KURULU TAMAMLANDI

25 Mayýs 2006 tarihinde baþlayan TMMOB
39.Olaðan Genel Kurulu 28 Mayýs 2006 tarihinde
yapýlan seçimlerde tamamlandý. Seçim
sonuçlarýna göre 39.Dönem TMMOB Yönetim
Kurulu, Yüksek Onur Kurulu ve Denetleme
Kurulu üyeliklerini seçilenler aþaðýda yer
almaktadýr.

TMMOB Mimarlar Odas þyeri Temsilciliði
Yönetmeliði esaslarýna göre, Kamu ve Özel sektörde
çalýþan üyelerimiz ile kurumumuz arasýnda daha
etkin bir iþbirliðinin kurulabilmesi amacýyla
gerçekleþtirilen iþyeri temsilcilik seçimleri devam
ediyor.

Ýller Bankasý Etüd Plan ve Yol Dairesi Baþkanlýðý'nda
yapýlan seçimlerde; Belma Yaman, Demet Gülhan,
Özden Acar oybirliði ile seçilmiþlerdir. Bayýndýrlýk ve
Ýskan Bakanlýðý Afet iþleri Genel Müdürlüðü Afet
Etüd ve Hasar Tespit Daire Baþkanlýðýnda yapýlan
seçimlerde; Ülkü Severoðlu, Alev Uyar, Nursel Ergin
Þen oybirliði ile seçilmiþlerdir. T.C.Kültür ve Turizm
Bakanlýðý Kültür Varlýklarý ve Müzeler Genel
Müdürlüðünde yapýlan seçimlerde; Hare Küçükkýlýç,
Ümran Keskin, Seçkin Tan, Özgür Avþin oybirliði ile
seçilmiþlerdir. Vakýflar Bankasý Genel Müdürlüðü
Ýnþaat ve Emlak Ýþleri Müdürlüðünde yapýlan
seçimlerde ise; Sevgim Toprak ve Burç Kaptan
oybirliði ile iþyeri temsilcileri olarak seçilmiþlerdir.

ý Ý

TMMOB Mimarlar Odasý Ankara Þubesi Düzce
Temsilciliði, Ýnsan Haklarý Derneði Düzce Þubesi ile
birlikte Düzce ilinde yaþayan maddi zorluklar çeken
kadýnlara destek olmak amacýyla Asar Deresi çevresinde
Kent Parký oluþturulmasýna ve bu alanda Kadýn
Dayanýþma Pazarý” kurulmasýna katkýda bulunmuþtur. Söz
konusu Proje 4 Mayýs 2006 Perþembe günü saat:
10.00'da Kanal B televizyonunda “Bize Bize” adlý
programda tanýtýlmýþtýr.da

DÜZCE TEMSÝLCÝLÝÐÝNDEN
KADIN DAYANIÞMA PAZARINA KATKI

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

Mezun olduklarýnda Mimarlar Odasýna kayýt olma hakký
kazanacak olan, Üniversitelerin Mimarlýk ve ilgili
bölümlerinde öðrenim gören öðrencilerin, oda ile
iliþkilerinin öðrencilikleri sýrasýnda kurulmasýný saðlamak,
mesleki geliþmelerine yardýmcý olmak, bilimsel
çalýþmalar yapabilmeleri için uygun koþullarýn
yaratýlmasýna katký saðlamak, eðitimin ve öðrencilerin
sorunlarýný araþtýrýp öneriler geliþtirmek, yaz okullarý
düzenlemek, mesleði ve meslek kuruluþunu tanýtmak
amacýyla “Öðrenci Üye” kayýtlarýmýz devam etmektedir.
Üyelik bilgi formuna
http://www.mimarlarodasiankara.org/?id=2105
adresinden ulaºabilirsiniz.

Öðrenci Üyelik

Avrupa Birliði sürecinde Akreditasyon çalýþmalarý
içinde Sürekli Mesleki Geliþim Merkezi kapsamýnda
ele alýnarak hazýrlanan Bilirkiþi Eðitim Semineri
sonrasýndaki sertifikalar, üyelerimiz için
düzenlediðimiz sertifika töreni ile Mimarlar Odasý 5.
katta gerçekleþtirdik.

2006 yýlý Bilirkiþilik eðitim seminerlerimizde
kamulaþtýrma dýþýnda, eser sözleþmeleri
anlaþmazlýklarý üzerine, uzman incelemesi temel
ilkeleri üzerine, Ýcra Ýflas Dairesinin bilirkiþilik
tespitleri üzerine çeþitli eðitimler verilmiþtir.
Seminerlere Yargýtay 5. Hukuk Dairesi Tetkik Hâkimi
Erdoðan Buyurgan, Yargýtay 15. Hukuk Dairesi
Tetkik Hâkimi Giray Algan, Yargýtay 12. Hukuk
Dairesi Tetkik Hâkimi Nurcan Uke Tanlýk, Vakýf
Ekspertiz Eski Genel Müdürü Mimar Ýlhan Karaefe
ve Avukat Þükrü Salkaya katýlarak eðitmenlik
yapmýþlardýr.

Bilirkiºi Sertifika Töreni

BARTIN'DA BÝNA KÝMLÝKLERÝ ÇALIÞMASI

Bartýn Valiliði ve Bartýn Belediyesi iþbirliði ile 9
Haziran 2006 tarihinde düzenlenecek olan
geleneksel Bartýn Çilek Festivali bünyesinde,
Mimarlar Odasý Bartýn Ýl Temsilciliði Bina Kimlikleri
sergisi ile yer alacaktýr. Bartýn ilinde tescilli
yapýlardan seçilen örnekleri Ankara Þubesinin Bina
Kimlikleri Sergisi kapsamýnda düzenlenmesi için
araþtýrma çalýþmalarýnýn ilki gerçekleþmiþtir.

Mimarlar Derneði 1927'nin düzenlediði “Yeni Sahne
Kimin” konulu sunuþ, 11 Mayýs 2006 tarihinde
gerçekleþtirilmiþtir. Nimet Özgönül, Tamer Levent ve
Nevin Apaydýn'ýn konuk olarak katýldýðý sunuþ da
“Yeni Sahne Kimin“ sorusunun cevaplarý arandý.
Tiyatro oyuncularýnýn, mimarlarýn katýldýðý etkinlik
Ankaram Platformu Yeni Sahne Giriþiminin bundan
sonra gerçekleþtirecekleri eylem planlarý için yeni
fikirlerin ortaya çýkmasý açýsýndan verimli olmuþtur.

Mimarlar Derneði 1927-Perþembe Söyleþileri

“Yeni Sahne Kimin?”

Eleman arayanlarýn, iþ arayan mimarlarýn CV'lerini
görüntüleyebileceði; iþ arayanlarýn da eleman arayan
bürolarýn ilanlarýna ulaþabilecekleri Ýnsan Kaynaklarý
bölümümüze kolaylýkla CV'lerinizi ve ilanlarýnýzý
býrakabilirsiniz.

Web Adresimiz:
http://ik.mimarlarodasiankara.org/

Ýnsan Kaynaklarý

39. Dönem Yönetim Kurulunun, çalýþma akslarý ve
programýnýn görüþüldüðü Üye Danýþma Kurulu 02
Haziran 2006 Cuma günü TÜBÝTAK Feza Gürsey
Konferans salonunda gerçekleþtirildi. Yoðun
tartýþmalarýn yapýldýðý Danýþma Kurulu Toplantýsý,
kokteyl ile sona erdi. 39. Dönem Çalýþma Programý
taslak haline

adresinden ulaþabilirsiniz.
http://www.mimarlarodasiankara.org/dosya
/39.calprogram.doc

Mimarlar Odasý Ankara Þubesi
39. Dönem Çalýþma Programý
Gündemli Danýþma Kurulu Yapýldý

TMMOB Mimarlar Odasý Ankara Þubesi 39. Dönem
Yönetim Kurulu göreve geldiðinde Genel Merkeze
bulunan 308 milyarlýk borcunun tamamýný ödedi. 4 yýllýk
sürecin gelir ve gider analizlerini gerçekleþtiren yönetim
kurulu, 2 yýllýk bir bütçe yönetimi çerçevesinde
yürüttüðü çalýþmalarýn ilk hedefi olan merkez borcunun
ödenmesini 26 Mayýs 2006 tarihi itibariyle sýfýrladý. Yine
bütçe hedef planý içerisinde Mimarlar Odasý Ankara
Þubesine ikinci bir mülk edinmek de bulunan 39.
Dönem Yönetim Kurulu, mali kaynak yaratmak
açýsýndan da bir program oluþturdu.

Mimarlar Odasý Ankara Þubesi
39. Dönem Yönetim Kurulu
308 Milyarlýk Merkez Borcunu Ödedi
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2006 Nisan'ýnda Ütopya Yayýnevinden yayýnlanan
Ethem Torunoðlu'nun, “Ötekilerin “Çevre”si” isimli
kitabý içerisinde çevre hakkýndan kalkýnma ve
küreselleþmeye, Avrupa Birliðinden kentleþmeye,
kentsel dönüþüm ve nükleer santrallere kadar olan
güncel sorunlar bir dünya görüþüne baðlý olarak
incelenmektedir.

Ötekilerin “Çevre”si, Ethem Torunoðlu
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Bursa Ýli, Osmangazi Ýlçesi sýnýrlarýnda bulunan ve
Osmangazi Belediye Baþkanlýðý tarafýndan,
sayýlý Kamu ihale Kanunu; Mimarlýk, Peyzaj Mimarlýðý,
Mühendislik, Kentsel Tasarým Projeleri, Þehir ve
Bölge Planlama ve Güzel Sanat Eserleri Yarýþma
Yönetmeliði uyarýnca yarýþmaya çýkarýlan “ Kýzyakup
Kent Parký Kentsel Tasarým ve Mimari Projesi”
yarýþmasý sonuçlanmýþtýr. Buna göre ödüle layýk
görülen projeler aþaðýda sýralanmýþtýr.
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Scunthorpe Merkez Parký'ný Tekrardan Canlandýrma, Spor
Akademisi Tasarým Yarýþmasý, RIBA

“Iþýk Arkanda, Sen Kadrajýný Ayarla” Philips Aydýnlatma

MED-ENEC Pilot Proje Yarýþmasý

Essen'de Yeni Geliþecek Ofis Kompleksi Mimari Proje
Yarýþmasý

Balýkesir Çamlýk Kentsel ve Mimari Tasarým Ulusal Proje
Yarýþmasý

Hong Kong Tasarým Enstitüsü Uluslararasý Mimari Proje
Yarýþmasý

“Komþuluk … Konut ve Yaþam” Uluslararasý Konut Bölgesi
Kentsel Tasarým Yarýþmasý, Suudi Arabistan

Ytong Çatý Yarýþmasý

2007 Yýlý Ajanda Fotoðraf Yarýþmasý : Sokaklar

Uluslararasý Southbank Mimarlýk Yarýþmasý

Trabzon Eski Tekel Binasý Yeniden Canlandýrma Mimari
Proje Yarýþmasý

6 Yarýþmasý Ýçin Baþvurular
Baþladý

11. Uluslararasý Bisiklet Tasarým Yarýþmasý, Tayvan

TBMM Kütüphane-Araþtýrma Merkezi Arþiv Binasý ve Genel
Sekreterlik Hizmet Binasý Yapý Kompleksi ve Ziyaretçi
Kabul Binasý Mimari Proje Yarýþmasý

Çok Fonksiyonlu Yönetim Kenti Kore'nin 'ÝLK ÞEHRÝ'
Uluslararasý Master Plan Yarýþmasý

Konut Tasarým Yarýþmasý 2006: “Plan-sýz
Konut”

Shahneshin Foundation, 2006 Uluslararasý 'Shrinkage'
Ödülleri

TC. MSB Savunma Sanayii Müsteþarlýðý Yeni Hizmet Binasý
Ulusal Mimari Proje Yarýþmasý

Prag Ulusal Kütüphanesi Uluslararasý Tasarým Yarýþmasý

Teslim Tarihi : 27.06.2006

Teslim Tarihi : 30.06.2006

.2006

Teslim Tarihi : 14.07.2006

Teslim Tarihi : 14.07.2006

Teslim Tarih : 26.07.2006

Teslim Tarihi : 31.07.2006
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Teslim Tarihi : 21.08.2006

Teslim Tarihi : 23.08.2006

Teslim Tarihi : 11.09.2006

Teslim Tarihi : 15.09.2006

Teslim Tarihi : 26.09.2006

Projelerin Postalanma Tarihi : 29.09.2006

Baºvuru Tarihi : 30.06.2006

Son Kayýt Tarihi : 30.06
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TMMOB Mimarlar Odasý Ankara Þubesi in
mimarlýk kültürünü, kültürel katmanlýlýðýný yapýlý çevreyi
oluþturan sosyal, kültürel, po ve deðerleri
araþtýrmak bu deðerlerin kent yaþamýndaki
süründürülebilirliklerini saðlamak ve kentin fiziksel
yapýsýnda gerçekleþtirilecek her türlü deðiþim, dönüþüm ve
geliþim için görüþ ve önerilerin oluþturulabileceði ve
tartýþýlabileceði bir platform oluþturmak amacýyla
düzenlemiþ olduðu “
p dizisinin ”
konulu panelimize hepiniz hoþ geldiniz.

A Paleolitik çaðdan günümüze pek çok çaðda çeþitli
uygarlýklara ev sahipliði yapmýþ çok katmanlý bir Baþkenttir.
Tarihi Hitit devrine kadar takip edilebilen Ankara; daha
sonra sýrasýyla Frigyalýlar, Kimmerler, Persler, Lidyalýlar,
Makedonyalýlar, Galatlar, Romalýlar ve Selçuklularýn
hakimiyetinde kalmýþtýr. 1354 yýlýnda Orhan Gazi'nin oðlu
Süleyman Paþa tarafýndan Osmanlý topraklarýna katýlan
Ankara; in inþasýnda modernleþme
projesinin beþiði haline gelmiþtir.
birikimi içerisinde barýndýran kentin, geliþimi, dönüþümü,
deðiþmesi ve yeniden planlanmasý süreçlerinde söz konusu
deðerlerin odak olarak belirlenmesi kentin
sürdürülebilirliliðinin saðlanmasý açýsýndan elzemdir. Bu
sebepledir ki, Paneller dizimiz “Ankara'nýn Geleceðini
Tasarlamak” baþlýðý ile anýlacaktýr. Bu çerçevede görüþ
oluþturma ve tartýþma platformumuzun dönemsel ilk
çalýþmasý Roma dönemi ile baþlamaktadýr.

nin, kent
,

litik verilerini ni
,

”
aneller ikincisi “

nkara,

son olarak Cumhuriyet
Böylesi bir kültürel

Ankara'nýn Geleceðini Tasarlamak
Ankara'nýn Roma Dönemi

Þubemizin, kentin mimarlýk kültürünü,
kültürel katmanlýðýný, yapýlý çevreyi
oluþturan sosyal, kültürel, politik verilerini
ve deðerlerini araþtýrmak, bu deðerlerin
kent yaþamýndaki sürdürülebilirliklerini
saðlamak ve kentin fiziksel yapýsýnda
gerçekleþtirilecek deðiþim, dönüþüm ve
geliþim için görüþ ve önerilerin
oluþturulabileceði bir platform oluþturmak
amacýyla düzenlediðimiz “Ankaranýn
Geleceðini Tasarlamak” temasý ile
kurgulanan paneller dizisinin ikincisi
“Ankara'nýn Roma Dönemi” konusuyla
gerçekleþtirilmiþtir.

3 Mayýs 2006 tarihinde Tübitak Mustafa
Ýnan Konferans Salonunda, Doç. Dr.
Emre Madran'ýn oturum baþkanlýðýnda
gerçekleþtirilen panele; ODTÜ Mimarlýk
Fakültesi Mimarlýk Bölümü öðretim üyesi
Prof. Dr. Suna Güven, ODTÜ Mimarlýk
Fakültesi Þehir ve Bölge Planlama
Bölümü öðretim üyesi Prof. Dr. Numan
Tuna, Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-
Coðrafya Fakültesi Arkeoloji
Bölümü'nden Doç.Dr.Kutalmýþ Görkay,
Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coðrafya
Fakültesi Arkeoloji Bölümü'nden Arþ. Gör.
Dr. Musa Kadýoðlu katýlmýþlardýr.

Söz konusu panelller dizisi yayýn haline
dönüþtürülecektir.

TMMOB Mimarlar Odasý Ankara Þubesi
Yönetim Kurulu adýna Nimet Özgönül’ün
etkinlikte yapmýþ olduðu açýlýþ
konuþmasýný sizlere sunuyoruz.

Ankara Ý.Ö. 6. yüzyýlla birlikte batýdan gelen
Helenistik dalganýn etkisi ile geliþiminde dönüþümler
geçirmeye baþlamýþ, ancak Ý.Ö. 25'de Romalýlarýn
Ankara'yý doðrudan yönetimleri altýna almalarý ile
birlikte þehircilik ve imarlaþma bakýmýndan yapýsal
dönüþümlere meydana gelmiþtir Ancyra'nýn Galatlýlar
dönemi ile baþlayarak içerisine girdiði dönüþümler
kenti bir bölge merkezi haline getirmeyi baþarmýþtýr.
Bu bölge merkezi farklýlýklarýn bir arada olduðu çok
kültürlü bir yerleþim merkezi olarak anýlmaktadýr.

Ankara'nýn doðrudan Roma yönetimine baðlanmasý ile
ise Roma kentlerinin vazgeçilmez unsurlarýnýn
inþasýna baþlanmýþtýr. Augustus dönemine rast gelen
bu dönem'de gi Augustus Tapýnaðý
gibi kamu hizmetine açýlmýþ önemli yapýlar inþa
edilmiþtir. Ý.S. 1. yüzyýlda ise gerçekleþtirilen imar
faaliyetleri ile Aydýn, Emiroðlu, Türkoðlu ve Özsoy'un
“Küçük Asya'nýn Bin yüzü: Ankara” isimli kitaplarýnda
belirttikleri gibi Ankara Ýstanbul'la yarýþýr bir Helen
þehri halini almýþtýr. Bu dönemde inþa edilen
tiyatronun yaný sýra ikinci bir tiyatronun varlýðý
tartýþýlmaktadýr. Ý.S. 3. yüzyýlda ise Doðu seferine
çýkan Karakalla ile birlikte Ankara Kalesinin
saðlamlaþtýrýlmasý, Roma Hamamý inþasý gibi önemli
imar faaliyetleri gerçekleþtirilmiþtir. Günümüzde
ulaþabildiðimiz veriler ile Hadrianus döneminde
dikilmiþ pek çok yazýt, Traianus döneminden kalan ve
bugünkü Çankýrý Caddesi altýnda bulunan sütunlarla
çevrili mekanlara açýlan Roma Caddesi, Ankara
kentinin Roma dönemindeki önemine iþaret
etmektedir.

Farklý kültürel yapýlarý Roma þehirciliði ile birleþtiren
bu Roma kenti bugün Ankara'nýn kent merkezi
içerisinde yer almaktadýr. Saðlýksýz yapýlaþma ile
birlikte bugün az önce deðinilen yapýlarýn durumu
maalesef içler acýsýdýr. Diðer taraftan bugün Ulus ya
da Altýndað olarak anýlan bölgede gerçekleþtirilmesi

.

mnazyum, odeon,

da

Ankara'da

Roma Paneli
düþünülen Kentsel Dönüþüm projelerinde bölge
içerisinde yer alan Roma yapýtlarýna dair herhangi bir
söz söylenmemektedir. Bu yoðunlukta kültürel ve
tarihsel zenginliði barýndýran bölgede
gerçekleþtirilecek dönüþüm projelerinin çevresel
koþullarý dikkate alýnarak gerçekleþtirilmesi en büyük
temenniler

Roma dönemini tartýþma platformuna taþýmamýzdaki
amaçlarýmýz þöyle sýralanabilir:

A alanlarýnýn / yapýlarýnýn

durumlarýnýn tespit edilerek, bu yapýlarýn
korunmasý yönünde atýlýmlar gerçekleþ

2. Ankara için kentsel geliþmeler ýþýðýnda
çarpýk yapýlaþmadan dolayý zarara uðramýþ
yapýlarda ve bölgelerde çaðdaþ uygulama ve
örneklerin ortaya koyulacaðý

geliþtirileceði bir sürecin planlanmasý ve
sürecine katkýda bulunmak.

3. Roma döneminde gerçekleþtirilmiþ olan imar
faaliyetlerinin odaðýnýn kamusal hizmeti ön
plana çýkartan bir yaklaþým olmasý itibariyle,
bu dönemden günümüz imar faaliyetlerinin
içeriðine dair dersler çýkartmak.

amda düzenlenmiþ olan Ankara'da Roma
Dönemi Panel'i, sýrasýyla Ankara'da Türk-Ýslam
dönemi ve Cumhuriyet Dönemi Panelleri ile devam
ederek, kentin saðlýklý geliþimi ve sürdürülebilirliliði
konusunda çalýþmalarýmýz devam edecektir.

a'da Roma dönemi
Panelimize katýldýðýnýz ve katký koyacaðýnýz için
þimdiden teþekkür ederiz.

imizden birisidir.

1. ntik dönem hem
özel ve hem de Ankara genelinde

tirmek.

, alanlara özgün
“ ” “ ”

örgütlenmesi

Bu kaps

Ben sözü uzatmadan Ankar

doðru yaklaþým ve politikalar

etkinlikler
Kent Çalýþmalarý Ankara’nýn Geleceðini Tasarlamak-2
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Turgut Cansever'in

durumunun tespitinin b

meden

depr

söyledi.

v

sorunun

.

ve

Konulara d

dinleyenler

konuþmasý aðýrlýklý olarak
Ýstanbul Depremi, doðacak barýnma sorunlarý,
çözüm yollarý ve bu konuda yaptýklarý çalýþmalar
üstüne idi. Cansever, Ýstanbul'da beklenen
depremin ortalýkta gezen söylentilerden öte “çok
ciddi” olduðunu, varolan yapý stoðunun saðlýklýlýk

ile olanaksýz olduðunu
örnekler vererek anlattý. O nedenle de
“güçlendirme” aðýrlýklý “mühendis” yaklaþýmýnýn
doðru olmadýðýný “yanýltýcý” ve mühendisliðin
kendini öne çýkartma çabasýnýn sonucu olduðunu
belirtti.

Ýstanbul'da en az 7 milyon insanýn depremden
etkileneceðini, güçlendir çok yeni
bölgelerde depremi önemseyen iskan
politikasýnýn uygulanmasý gerektiðini söyleyen
Cansever, bu konuda kendisinin de içinde
bulunduðu bir grup mimarýn, Ýstanbul olasý

emi için bir dizi rapor hazýrladýðýný
uygulamak için gerekli kaynak araþtýrmasý ve
iþletme modelini oluþturduklarýný
Merkezi hükümetten sadece arsa için destek
aradýklarýný, o nedenle Ankara'da
bakanlýk/baþbakanlýk düzeyinde temaslarda
bulunduklarýný e bir sonuca ulaþmak üzere
olduklarýný belirtti.

Ayrýca, konunun sadece Ýstanbul depremi
olmadýðýný kentleþme hýzý nedeni ile kentlerde
yeni iskan alanlarý gerekeceðini, bu özel
mülkler deðil, kamusal alanlarla çözülmesinin
doðru olacaðýný anlattý.

Cansever bu baðlamda ciddi bir “tabu yýkmak”
eylemi olarak Türkiye'nin orman vasfýný
kaybetmiþ ama halen “orman” tanýmýnda tutulan
alanlarýnýn % 8'nin iskana açýlmasý durumunda bu
sorunlarýn aþýlabileceðini belirtti

Turgut Cansever, 85 yaþýnda sunuþu
süresince rahatsýzlýðýna karþýn, ayakta durmakta
ýsrar etti.

uyduðu ilgi ve coþkusunu hiç
kaybetmeyen, fikir ve eser üretmenin yaþý
olmadýðýný gösteren Cansever'in bu sunuþunu

arasýnda ne yazýk ki, Ankara'daki
ODTÜ ve Gazi Üniversitelerinden eðitimci ve
öðrenci sayýsý hayal kýrýklýðý yaratacak kadar azdý.

Bunu bizlerin düþünmesi gerekiyor…

etkinlikler
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Turgut Cansever Etkinliði

Cansever'in konuþmasýnýn içeriði ve toplantýya
katýlan muhataplarýna bakýnca Uður Tanyeli'nin
þu deðe

kitle oluþturan Ýslamcý toplum
kesimiyle baðlantýsý büyük oranda kopuk bir
mimardýr. Daha da önemlisi, söz konusu kesim
ondan haberli bile karþýlýk,
Ýslamcý görüþü savunmayan hatta ona
muhalefet eden bir kitle Cansever'i çok daha iyi
tanýyor, onun Mimarlýðýný anlýyor ve ondan
mimarlýk talep ediyor. C nsever'in çözülmez
mesleki çeliþkisi bu olmalýdýr: Müþterilerini on

lmaksýzýn mimarlýðýyla
ilgilenmektedirler; onun söylemini dikkate
alabilecek olanlarsa mimarlýðýyla ilgili deðiller”*

rlendirmesi durumu çok iyi özetliyor. “….
Turgut Cansever bu …, kendisi için potansiyel
bir hedef -

gözükmüyor. Buna

a
un

söylemini pek dikkate a

* Uður Tanyeli “Çaðdaþ Mimarlýkla Ýslami Ýçerik S
11, Boyut Yayýn Grubu, Ýst.

Þubat 2001.

orunu ve
Cansever” Turgut Cansever, sy.

Turgut Cansever, yapýtlarý ve
söylemi ile mimarlýk ortamýmýzýn
belki de en artýþýlan, saygýn
ve etkin ismi. Ýki kez Aða Han
ödülü aldý. Mimarlar Odasý'nca

Ödülü’ne layýk
görüldü. Salt mimarlýk üstüne
deðil, kendi dünya görüþünden
giderek imarlýk þ arlýk

ainat” üstüne görüþlerini
yazýyor, tartýþýyor.

Ankara Þube'de
tarihinde yapýlan ve
Cansever'in konuþmasý
katýlanlar açýsýndan ilginç oldu.
Öncelikle Cansever'in uzun
süredir yayýmlan mýþ, pek
bilinmeyen yapýtlarýný izlemek
olanaðý doðdu. Gene bu sayede,
Ankara Balmumcu'da Cansever
Mimarlýk tarafýndan hazýrlanan
toplu konut uygulamasý
izlenebildi.

çok t

Mimar Sinan

“m - ehir, v
- k

26 Nisan 2006
retrospektif

ma de

Uzun yýllardan sonra

Turgut Canseverve eserleri
Ankara Þubesi'nde mimarlarla buluþtutekrar



Dosyada kullanilan fotograflar Mimarlik Haftasi’nda Isik Aksoy’un yürütücülügünde gerçeklestirilen
Kentsel Görüntüleme Atölyesi’nin çalismalarindan alinmistir.
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Kentsel Projeler için Hizmet Alýmý
Ýstanbul Belediyesi'nin Küçükçekmece ve Kartal
kentsel tasarým projeleri için ünlü mimarlarý davet
ettiði sýnýrlý yarýþma, Küçükçekmece için ekolojik
tasarýmýn önde gelen ismi Ken Yeang'ýn, Kartal içinse
güncel mimarlýðýn parlak isimlerinden Zaha Hadid'in
önerilerinin seçilmesiyle sonuçlandý. Formel yarýþma
düzeninde olmayýp, teklif alma esasýnda yapýlmýþ
olan sýnýrlý yarýþmaya Türk mimarlarýn davet
edilmeyiþi üzerine tepkiler var. Konu üzerine uzman
görüþleri, projelendirme sürecinin ýk
programlar çerçevesinde geliþmediði, ve niyetlenilen
kentsel dönüþüm giriþimlerinin, kentin üst plan
hedefleriyle açýklanabilir olmadýðý .
Ýstanbul'da kentsel projelerin hayata geçmesi ve

kapsamlý bir tartýþmayý
yürütebilecek birikimli kiþiler var Burada
deðineceðim görüþler bu iddiayý taþýmaktan çok,
Türkiye'de þehirlerin içine düþürüldüðü kronik
“tasarýmsýzlýk” durumuna iliþkin gözlemler ve
yarýþma üzerine izlenimlerle sýnýrlý.

Ýstanbul Belediyesi'nin büyük yatýrýmlý projeleri
kamusal alanda tartýþmaya açma ve þehri imar

kamuoyuna aç

yönünde

kentin yönetimi konusunda
.

etmedeki eksiklikleri, sadece Ýstanbul'un deðil
Türkiye'nin sürekli gündemi olma potansiyelini taþýr.
Öyle iken, profesyonel hizmet alým koþullarý
bakýmýndan herhangi bir belde belediyesinden çok
da farklý iþleyiþler geliþmemiþ olmasý, hazin sonuçlar
doðurmaktadýr. Belediyece yürütülmüþ iskele-köprü-
park-cadde-konut vb. uygulamalarýnýn çoðu hazindir.
Türkiye'de mimarlýk diye bir mesleðin olmadýðýný
düþündürten, 3-D-max profesyonellerince çizilmiþ
projeler hazindir. Züppe isimlerle pazarlanan vasat
mimarili sitelerin üretilmesinde teknisyen konumuna
indirgenmiþ meslek insanýnýn hali de hazindir.
Türkiye'nin hemen her yerinde, þehir mimarisi diye
bir nosyonun kalmayýp salkým saçak sitelerle
büyümenin kentleþme, emsal vermenin þehircilik,
stilistiðin mimarlýk sayýlmasý, dünya kenti iddiasý
taþýyan bir þehir için özellikle hazindir. Sessiz duran
üniversitelerin hali hazindir. Meslek kuruluþlarýnýn
etkisizliði ve önemsenmezliði daha da hazindir.

Bu tablo içinde, belediyenin Küçükçekmece ve
Kartal için yeni fikir projeleri edinmek üzere
harekete geçmiþ olmasý sevindirici bir geliþim.

nlem alýnmazsa çöküntü alanlarý olmaya yatkýn herÖ

ÝSTANBUL ÝÇÝN KENTSEL TASARIM

PROJELERÝ *

Aydan Balamir, ODTÜ Mimarlýk Fakültesi öðretim üyesi
aydabal@arch.metu.edu.tr

Zaha Hadid

Kartal ve Pendik için geometrik
þekillerde oluþan yeni bir mimari að
ortaya konuluyor. 2 yaka birbirine
baðlanacak. Karayolu ve demiryolu
baðlantýlarý ile konut alanlarýný
birbirine baðlayan yeni bir
metropol oluþturuluyor. Yeni bir
kimlik oluþturarak bunun var olan
alana gömülmesi amaçlanýyor.
Projede iþ ve konut kuleleri yer
alýyor. 2 bin 500 metrekareden 25
bin metrekare büyüklüðe kadar
parseller olacak. Karþýlýklý büyük
kuleler yapýlacak. Kenarlarda boþ
alanlar býrakýlarak parklar
yapýlacak. Küçük binalardan büyük
binalara doðru giden bir yapýlanma
olacak. Geometrik þekillerden
oluþan deðiþik mimari parçalar
birbiriyle birleþecek. Aðýrlýklý iþ
kuleleri, az miktarda da konutlar
olacak. Kültürel alan, opera evi,
park, oteller, restoranlar, yat limaný
ve marina yer alacak.

. Projenin organize fikirleriyle
biçimsel sunumu arasýndaki güçlü
ve özgün iliþki.

. Projenin önerdiði 'düzenleyici
að'ýn esnekliði ve gevþek bir
ýzgara sisteminin, proje alanýný
çevredeki yapýlaþmayla ve
þartlarla baðlayacak þekilde
baþarýyla uygulanmasý.

. Kullanýmlarýn ve yoðunluklarýn,
kentsel ve mantýksal olarak alan
üzerine baþarýlý olarak daðýtýlmasý.

. Uyum saðlayabilecek, düzenleyici
bir çerçevenin, projenin
gelecekteki geliþimi için bir
donaným yaratacaðý fikri.

. Projenin, etaplama ve
parselizasyonu kolaylaþtýrma
potansiyeli.

. Bu projenin geleneksel planlama
elemanlarýyla iliþkisinin
pratikliðinin vurgulanmasý: blok
yapýlaþma, deðiþik büyüklüklerde
ve þekillerdeki parseller, yoðunluk
düzenlemeleri ve mantýklý ama
zorlayýcý olmayan kullaným
daðýlýmlarý bu öðeler arasýnda
sayýlabilir.

. Projenin dikkatli bir seviyedeki
soyutlama anlayýþý ve
deðerlendirme kurulunun, bu
soyutlamanýn gelecekteki
münazaralar için uygun koþullar
saðlayacaðý fikrinde olmasý.

Jüri Deðerlendirmesi

Zaha Hadid
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iki yerleþimin de nitelikli tasarým yoluyla
canlandýrýlmasý, benzerlerine süreç olarak örneklik
etmesi bakýmýndan deðer taþýyor. Türkiye'de bugüne
kadar üretilmiþ kentsel tasarým projelerinin
gerçekleþme (gerçekleþtirilmeme) oranlarý pek
yüreklendirici bir tablo çizmese de, býkýp usanmadan
denemeye devam etmenin, cezasýna
çarptýrýlmýþ bir meslek grubu için direnç artýrýcý
yönleri olabilir. Yeni bir deneme için bu kez dünyaca
ünlü mimarlarýn davet ediliþi ise, birinci kümeyi
hedefleyen bir metropol için olaðan stratejilerden
sayýlmalý; benzeri uygulamalar saymakla bitmez.
Belirlenen isimlerin yatýrýmcý bulmaya katkýsý olacaðý,
müellif faktörünün de bir nevi “Bilbao etkisi”
yaratabileceði düþünülmüþ olmalý. Yaratýlacak
kaynaklarýn Dubai kuleleri gibi yalnýzca küresel
finans ve tüketim yapýlarýna deðil, kamusal yararý
olan projelere de aktarýlabilmesi umudu var. Kentin
yönetimi konusunda geliþen tepkilerin ise,

ý ý ý bir kurumlaþmanýn
gerçekleþmesi yönünde önemli kazanýmlara yol
açmasý umulmalý

arasýndaki terkedilmiþ sanayi
bölgesi için

, 1970'li yýllardan bu yana kentsel
vizyonlarýyla bilinen, Metabolist akýmýn önde gelen
ismi. esur mimarisinin
yanýsýra, Avrupa ve Uzak Doðu'da kentsel dönüþüm
projeleriyle de tanýnýyor. Mimarlýkla sanat arasýndaki
sýnýrlarý eritiþiyle öne çýkan kentsel
tasarýmýn da sýnýrlarýný zorluyor; mimarlýðýndaki
“yapay peyzaj” anlayýþýný güçlü kent kimliði,

panaromasýyla üst ölçeklere taþýyor. Kartal
projelerinin 29 Mart günü Ýstanbul'daki sunuþ
sýralamasý, kentsel tasarým eðilimlerinden bir kesit
vermesi bakýmýndan ilginçti. Kurokawa'nýn
eksenli, odaklý, omurgalý, klasik þehir strüktürünün iyi
iþlenmiþ, çaðdaþ bir örneðini verirken, Fuksas
iþlevsel bölgeleme dýþýndaki klasik araçlarý reddeden
dinamik biçimlenmeli bir planlamayý

dönüþüme konu olan
ý mevcut yollarýyla birbirine baðlayan að

örgü fikrinden yola çýk oluþturduðu
yapý tipolojileri üretme olanaklarýný

'ýn önerileri, milli park özelliklerine sahip bir
doðal yapýnýn yeniden kazanýmýna ve eko-sistemin
onarýmýna yönelik plan kararlarý içeriyor; kaynak

yýldýzlý otel gibi lüks tüketim
odaklarýnýn yanýsýra, yenilenebilir enerjilerin kullanýmý
önerilmekte. Yeni malzeme ve teknolojilerin
kullanýldýðý özgün mimarisiyle bilinen

'nýn projesi, iki su kitlesini baðlayan kanallar
etrafýnda ve ana iþlevlerin yer aldýðý sürekli dev
plakalar altýnda önerdiði yapýlaþmayla biraz hayalci
durmakla birlikte, depreme dayanýklý yapý konusunda
hazýrlýklý geliþi dikkat çekiciydi (sunuþta lastik

Sisyphus

demokratik ve kat l mc

.

Kartal ile Pendik
davet edilen mimarlardan

, c

,

kent
silüeti ve

projesi

örnekledi. Hadid
ise kentsel alanda, Pendik ile
Kartal' bir

arak, esnek gridin
yeni doku ve
sundu.

Küçükçekmece projesi için seçilen mimarlardan

yaratmak üzere 7

Önerilen Projeler

Kisho
Kurokawa

Massimiliano Fuksas

Zaha Hadid

Ken
Yeang

Kengo
Kuma

mesnetli taban izolasyon sisteminden örnekler yer
aldý). Son yýllarýn en

ise, iki tarafýndan suyla kuþatýlmýþ kýstak
þeklindeki kara parçasýnda yapay bir lagün daha
yaratarak kýyý þeridini alabildiðine çoðaltan, yapýlarýn
suyla buluþmasýnýn ön planda olduðu bir proje sundu.

le Ken Yeang'ýn projelerini
seçmiþ olmasý, güncel tasarým eðilimleri yönünden
savunulabilir bir karar. Konunun yasal çerçevesi ve
projelerin uygulama olanaklarý, ayrý olarak
deðerlendirilmesi gereken Küçükçekmece
için Yeang'in çevre etiðine dayalý programýna öncelik
tanýmamak, yararý açýsýndan aðýr bir
sorumluluðu göðüslemek olurdu. Tasarým anlayýþýnýn
güncelliði bakýmýndansa,
MVRDV'nin kýþkýrtýcýlýðý jüriyi yormuþ olmalý.

ile Hadid arasýnda seçim yapmanýn,
dünyaya bakýþla iliþkilenebilecek güçlüðünden söz
edilebilir. Bir yanda sonuçlarý

” olanaðýnýn verdiði güven
duygusu, diðer yanda daima yeni ve önde olaný
kucaklamanýn ve bu yolda elbette riski de
göðüslemenin verdiði cesaret duygusu...
Muhafazakâr modernlik ile radikal-devrimci
modernlikler... Yerine göre anlamlý bir strateji
olabilen 'ýn
ezelî cekiþmesi.

Hadid'in akýþkan formlarýnýn mevcut dokuyla
kaynaþabilme potansiyeli de apayrý bir konudur.
Ütopya üretmede hayli tutuk olan ve
eðilimlere derin kuþkuyla (hatta þiddetli öfke ve
nefretle) bakýlan bir düþünce ortamýnda, yasal
gerekçeler ve bürokrasi alabildiðine incelip
keskinleþebil tasarým düþüncesi kalýn

Sunulan projeler hemen uygulanabilirlik ve imara
uygunluk ölçütlerinden ziyade, kent için kavram
projeleri geliþtirmenin zihinsel alýþtýrmalarýný öne
çýkarmakta. Herbiri ciddi emek ürünü olup,
alýþageldiðimi projeler olmaktan
uzaklar. Adý üzerinde, fikir projesi olduklarýndan,
geliþtirilmeye ihtiyaçlarý vardýr. Meslek
topluluðundan gelmekte olan ciddi düþünce ürünü
eleþtiriler, fikir projelerinin gerçekle buluþmasý için
ufuk açýcý olmakta.

Türk mimarlarý bu evsafta projeler üretemezler miydi?
Projeler hakkýnda olumlu görüþlerim, bugüne kadar
eþi-benzeri görülmemiþ olduklarý anlamýna
gelmemeli. Dünya örneklerinin peþisýra ya da
tamamen özgün olsun, nitelikli projeler her ortamda
üretilebilir. Sorunun yanýtý kimin daha iyi
yapabileceðine deðil, sürecin iþleyiþine yönelik
tahminler içerebilir ancak. Ulusal bir yarýþmanýn bu
konuda yetersiz kalacaðýný iddia etmekten ziyade,
üretilecek projelerin rafa kaldýrýlmasýna nasýl seyirci

cesur gruplardan biri olan

Jürinin Zaha Hadid i

bir konu.

kamu

ve ana fikrin gücü
Kartal

projelerine gelince, iki uç tutumu temsil eden
Kurokawa

daha garantili görünen
bir “

ile gözüpek

se de, ve küt
halini sürdürür.

z

MVRDV

City Beautiful

derrière-garde avant garde

avant garde

bon pour l'orient

Kayýplar ve Kazanýmlar
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adýmlar atýyor olmamasýný, bu projelerin ranta
yönelik kýlýflar olmamasýný da diliyorum.

Türkiye'de zaman zaman meslek gündemine
yerleþmiþ olan “yabancý mimar” sorunu, bugünün
koþullarýnda savunulabilecek bir rasyonel taþýmýyor.
Her alanda hýzla küreselleþilirken, ve Türk mimarlarý
da yurt dýþýnda her çeþit meslekî hizmeti verirken,
konuya çifte standartla yaklaþýlamayacaðý kuþkusuz.
Türkiye'de iþ yapmakta olan ismi duyulmamýþ
yabancý mimarlarýn “ünlü mimarlar” olarak
pazarlanmasýna ve yerli taþeronlar edinilmesindeki
ilkesizliklere duyulacak tepki, özgün ürünler veren
birinci kümeden mimarlarýn fikir projeleri önermesine
duyulabileceðinden çok daha fazla olsa gerektir.

, Mimarlar Odasý'nýn mevcut yönetimi
tarafýndan yapýlan basýn açýklamasý, “Sinan'ýn kenti”
kliþeleri, “kendi öz mimarlýðýmýz ve mimarlarýmýz”
övünmeleri ve Sinan'a þikayet söylevleriyle, bir
kültürel sýðlýk belgesi olarak durmaktadýr Türk
mimarlarýnýn cezasýna çarptýrýlmýþ olmasýna
þaþmamak gerekir; ölüler dünyasýnda sil baþtan
anlat dur... Geçmiþe kitlenip kalanlarýn, “Sinan dirilip
gelse ne yapardý” þeklinde kehanetlere gereksinimi
olabilir. Yardýmcý olmak üzere birkaç önermede
bulunayým: Küçükçekmece ve Kartal'ýn haline aðlardý.
Bu þehirde tez bir mimar ocaðý tesis edilip, baþýna
kabiliyetli bir mimarbaþýnýn atanmasýný emrederdi.
Kefere diyarýndan mimarbaþýlar çaðrýlmasýný tavsiye
edebilirdi. Belki Zaha Hadid'i de ümmetten bilerek
alnýndan öper idi... ugünün
bilgisi ve anlayýþlarýyla yapmak isteyebileceklerine,
önce Oda yönetimi karþý çýkardý!

Her fýrsatta Ýstanbul'un binlerce yýllýk tarihi ve Koca
Sinan'ýn mirasý üzerine övünmeler, ve beraberinde,
daha kýsa tarihi olan ülkeleri küçümseme ifadeleri,
insana hüzün veren bir “müflis saraylý” tablosu
çizmekte. “Peki elinizdeki hazineyi nasýl bu hale
getirdiniz” sorusuna verilecek yanýtlar, mimarlýðýn
dýþýndan olduðu kadar içinden de aranmalýdýr.
Türkiye'de çok iyi mimarlar vardýr, iyi mimarlýk talebi

mayanlara uygun performansta bulunanlar da.
Ýkincilerin varlýðý yasal evraklarýnda Oda ve Belediye
onaylarý bulunan projelerin büyük çoðunluðunda
kayýtlý olsa gerek. Etrafa bir bakmak da yeterlidir;
býrakýlacak mirasýn günlük kayýtlarý içinse, turizm ve
konut reklamlarýndaki mimarî

Ne tarihî mirasýn korunabildiði ne de
nitelikli bir modern pratiðin oluþabildiði Türkiye'de
meslek topluluðunun asal sorunu, ünlü mimarlardan
hizmet alýmý deðil, tasarým lebi
ve arzýndaki eksikliklerdir. Asal sorun, mimarlýk
kültürünün eksikliðindedir

“Yabancý Mimar” Tepkisi

Hâl böyleyken

Sisyphus

Sinan dirilip gelse, b

ol
,

pornografiyi izlemek
yeterli olur.

nitelikli hizmetinin ta

.

* daha uzun bir isi
Ma k hali Bülten'den önce
Radikal'de 15.4.2006):
http://www.radikal.com.tr/haber.php?haberno=184454

Bu yazýnýn þekli Arredamento Mimarlýk derg
yýs 2006 sayýsý için hazýrlandý; ýsa

yayýnlandý (

.

kalýnacaðýný iddia konusu yapmak daha gerçekçi olur.
Rafa kalkan ödüllü proje yerine, iþin plansýz-
programsýz parçalara bölünerek en düþük teklifi
verene ihale edileceði, ve iþleri en kýsa zamanda en
ucuza kotaracak diplomalýlarýn hazýrda bekleyeceði
kestirilebilir örneðin. Serbest meslek kuruluþlarýnýn
bu düþük moralli ihale düzenine eleþtirilerinin
süreceði; meslek odasýnýn ise mimarlýðý savunmaktan
daha önemli gündemlerinin olacaðý da kestirilebilir.
Kendi açtýðý ulusal yarýþmada (UIA Kongre Vadisi)
yarýþma âdâbýný çiðneyen, projenin gerçekleþmesini
engelleyip müellifiyle davalý olan, ve sonra da kendi
bünyesi içinde düþük nitelikli çözümler üreten
mevcut Mimarlar Odasý yönetiminin, mimarlýk
mesleðinin toplumdaki kredisinde yol açtýðý kayýplarý
hesaba katarak düþünmek g

Kanýmca bu sýnýrlý yarýþmanýn kazanýmlarýndan biri,
tasarým hizmeti almanýn yöntemlerine iliþkin,
belediye yönetimine yapýlan canlý bir gösterim
olmuþtur. Ýþverene fikir projeleri sunmanýn bir âdâbý
ve bu âdâbýn da bir maliyeti olduðu bir kez daha
görülmüþ, bilinenler pekiþmiþ olmalýdýr. Yarýþma,
meslek gündemimizi bir süredir yanlýþ bir tartýþma
ekseninde meþgul eden þehir plancýsý-mimar
çekiþmesi açýsýndan da anlamlý olmuþtur. Bu konuda
mevcut Oda yönetiminin sergilediði talihsiz meslek
þovenizmine kaymadan, aslolanýn nitelikli tasarým
için ekip çalýþmasý olduðu mesajý alýnmýþ olmalýdýr.
Yarýþma pratiðinde pek sýk rastlanmayan, izleyicilere
açýk sunuþ ve açýk jüri deðerlendirmesi de, kanýmca
bir diðer kazanýmdýr; sürecin baþýndan sonuna açýk
olmasý elbette daha büyük kazanç olurdu.

Baþkan Topbaþ'ýn meslek çevrelerini hayli kýzdýran
konuþmasýnda, altý çizilebilecek þunlar var: “yabancý
mimar” þeklinde ortaya konan düþünce biçimine
karþý mimarlýðýn evrenselliði; mimarlýkta her zaman,
önde olanlarla izleyenler olduðu gerçeðinin “belli bir
ekol ve seviyedeki gruplar” þeklinde yalýn ifadesi;
dünya ölçeðinde “bir numara” olmayý hedeflemek;
“arzumuz bizim mimarlarýmýzýn da dünya platformuna
çýkmasýdýr” temennisi; ve son olarak da, küçük
belediyelere yönelik, “kusura bakmayýn kara bitti,
geliþigüzel bir kent sürmesine müsaade edemeyiz”
uyarýsý.

Müsaade edilmediðini görebilmeyi diliyorum. Tasarým
evrensel olsa da planlamada geliþtirilecek çözümler
için yerel bilgi ve öngörülerin zorunlu olduðunu;
Ýstanbul için deprem merkezli stratejiler
uygulanmazsa, tüm kentin doðal olarak bir Hadid
açýkhava müzesine dönüþeceðini hatýrda tutan
belediye yönetimleri diliyorum. Meslektaþlarýma,
genel durumun muhasebesini serinkanlýlýkla
yapabilecek gözlem ve özeleþtiri keskinliði diliyorum.
Meslek topluluðumuza, mimarlýk pratiði üzerindeki
etkisizliðimizin aþýlabilmesi için mücadele edebilecek,
mesleðin toplumdaki kredisini tekrar yükseltebilecek
Oda yönetimleri diliyorum. Baþkan Topbaþ'ýn,
Mimarlar Odasý'nýn tepkiselliði üzerinden stratejik

erekir.
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Kentlerin kan ve can damarlarý trafiktir. Kentlerde
týkanan dolaþýmý nedense planlama
bilmeyen teknik sorumlular da, kýsa vadeli gösteriþe
ö de hep yol ve kavþak
verimliliðini hedefleyen
Sonunda kýsa bir süre rahatlamýþ görünen trafik
daha çok taþýt çeker ve ye
týkanýr. Bu yanlýþ tutumun Dünya'da binlerce örneði
vardýr ama bir türlü terk edilmez ünkü basit
mantýða doðru gelen bu tür çözümler hemen destek
bulur gösteriþli

ihale koþullarý ile de kýsa sürede
uygulanabilirler.

Ýyi niyetlerinden kuþku duymak istemediðim kent
yönetimleri böyle kýsa vadeli çözümlerle birçok kenti
öldürmeseler bile süründürmektedirler. Kahire
1960'larda baþlayan beton üst-geçit projeleri ile
birçok tarihi meydanlarýný yitirmiþtir ve kentin
tarihsel ölçeði neredeyse yok olmuþtur. Ýçinde
barýndýrdýðý Roma daha çok sayýdaki
kayýtlý tarihi eserlere raðmen bir kavþaklar
karmaþasýna dönmüþtür. Yeni geliþim alanlarýný
açýlmasý fikirleri ancak 1990larda planlanmaya
baþlamýþtýr. Þimdi, kendileri sorun olmuþ o alt-üst
geçitlerin nasýl yok edilecekleri söz konusudur.

n çözümlerinde,

nem veren yöneticiler
önerileri benimserler.

niden onulmaz bir biçimde

. Ç

lar. Hemen izlenecek denli dirler ve
bilinen proje

kentinden

Benzer bir oluþum Cakarta'da yaþanmaktadýr.
Týkanan kent dolaþýma seçenek kenti boydan boya
kat eden “paralý ekspres” yol zamana karþý parasý
olanlarýn ulaþýmýný kýsýtlý da olsa çözmüþ gibi görünse
de kentin tüm yollarý yetersizdir. Bu uygulamadan
sadece, b “tercihli
yol” iþletmesi yapan, Baþkan Suharto'nun çocuklarý
olaðan dýþý bir biçimde nemalanmýþlardýr. Týpký
Kahire'de “Devlet”e yakýn müteahhitlerin
nemalandýklarý gibi. Þimdi Cakarta'yý ortasýndan tam
anlamý ile bir býçak gibi bölen bir paralý yol vardýr ve
o yolun dýþýnda dolaþým ol uðu gibi týkanýk
sürmektedir.

Oysa geliþen 'te bir tek ciddi yanlýþ yapýlmýþtý.
“Paris'in kalbine saplanmýþ bir býçak,” olarak
adlandýrýlan 46 katlý Tour de Monparnasse yapýsý
öylesine bir tepki almýþtý ki iþ alanlarý için baþka
çözümler þart oldu. Yalnýz iþ çevresi ve
gökdelenlerden oluþan La Defense alaný Sen
ýrmaðýnýn karþý yakasýnda eski kente baský
oluþturmayacak kadar uzakta planlandý. Baþlý baþýna
pek çaðdaþ olmasa da çaðcýl “Ýþ Merkezi”
mimarlýðýnýn bir ortamý olarak gerçekleþtirildi.

da, François Mitterand'ýn “Grand Projets”
kapsamýnda uluslararasý yarýþma ile elde edilen

,

ir yoksullar kenti olan Cakarta'da

d

Paris

Bu
alan

BOÐULAN ÝSTANBUL ÝÇÝN

YENÝ MERKEZLER

Suha Özkan, Mimar ODTÜ-AA Londra Kartal Küçükçekmece Proje Teklifi Süreci- Uluslararasý
Yöneticisi ve Deðerlendirme Kurulu Üyesi G
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Kartal ve Küçükçekmece
Kentsel Dönüþüm Projeleri

Toplam 580 bin
hektarlýk alanda 50,1 hektar
teknopark alaný, 130 hektar
sahil, 75 hektar iskeleler, 45
hektar taþ ocaðý gölü ve 48
hektar marina olacak. Çok
önemli turizm noktalarý içeren,
trafik ve ulaþým sistemini hedef
alan bir proje. Taþ ocaðýnýn
bulunduðu bölgeye park ve dað
tesisleri öneriliyor. Teleferikle
sahilden yukarýya çýkýþ
saðlanarak turizm amaçlý
kullaným öneriliyor.

Taþ ocaðýnda oluþturulan
göletten denize bir su kanalý yer
alýyor. Kanalýn her iki yanýnda
2.8 kilometrelik yeþil alan ve
yayalar için gezinti aksý yer
alýyor. Yayalar bu alanda cadde
ve trafikle karþýlaþmayacak. Bu
alanýn bir tarafýnda 'yýlan bina'
olarak tanýmlanan kývrýmlý yapý
bloklarý öneriliyor. Bu bloklar
butikler, kafeler, alýþveriþ
merkezleri, sosyo kültürel
birimler içerecek. Diðer
tarafýnda da 'duvar yapý' olarak
adlandýrýlan çok katlý 20 binadan
oluþan merkezi ticaret bölgesi
yer alýyor. Bu aks Paris'teki
Champ Ellysse gibi bir þehir
aksý olacak. Kanal etrafý
dinamik mimariyle çevrelenecek.
Eko koridorda farklý türde
hayvan ve bitki türleri olacak.

Bölgede yüksek teknoloji parký
kurulacak. Endüstriyel
iþletmeler bu bölgeye
yerleþecek. Teknopark bu
bölgede yer alacak. Konut
alanlarý güneyde yer alacak.
Farklý iþlevlerde 2, 3 ve 4 katlý
binalar yer alacak. Kültürel
tesisler, konferans merkezi, raylý
sistem istasyonlarý, 100 ve 60
metre yüksekliðinde binalar,
alýþveriþ merkezleri, otel ve
cami olacak.

3 yat limaný ve feribot iskeleleri
yer alacak. Marinada 5 yýldýzlý
otel yer alacak. Kafeler,
restoranlar ve þeffaf yapýlar
olabilir. 3-4 katlý oteller
yapýlabilir. Daðdan denizin
görülmesi için yüksek binalar
sahile önerilmiyor. Marina
bölgesine alýþveriþ merkezleri,
tatil köyleri gibi uluslararasý
düzeyde 2-3 katlý yapýlardan
oluþan turist köyleri yapýlmasý
planlanýyor.

Kisho Kurakowa

Kisho Kurakowa
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ODTÜ'nün eski hocalarýndan Johan Otto von
Sprekelsen'in Tête la Defense (La Defensýn Baþý)
yapýsý ile Kisho Kurakawa'nýn Pasific Tower (1988-
1992) gibi iki önemle anýlan yapý

öðrencilik yýllarýmda Ýstanbul'daki ilk köprüye
karþý olan grubun içindeydim. 1968 yýlýnda Konusu
Üsküdar olan Kentsel Tasarým Master tezime belge
derlemek için gittiðim Çemberlitaþ'daki Ýstanbul
Nazým Plan Bürosundan 23 yaþýnda Rahmetli
Mithat Yenen tarafýndan bu karþýtlýðým nedeni ile
kovulmuþ aman bizim tezimiz Ýstanbul'da
Doðu ve Batý arasýndaki iþlevsel farklýlýðýn
pekiþtirilmesi ve iki ayrý büyük kent olarak ele
alýnmasýný savunmakta idi. Birinci köprünün ikinciyi
ve nicelerini zorunlu kýlacaðýný ve kýsa zamanda
Boðaz'ý o zamanlar belki de Dünya'nýn en kirli su
varlýðý olan Haliç'e dönüþtüreceðini savunmakta idik.
Ne denli haklý olduðumuzu kendi yaþamým içinde
görmem ancak üzüntü kaynaðý olmaktadýr.

Ýstanbul köprüleri üzerine tartýþmalar üçüncü,
dördüncü ilh. Sürerken ilk kez Ýstanbul kent
merkezinin üzerindeki basýncý azalma

(ÝBB) Ýstanbul
Büyükþehir Belediye Baþkaný Sayýn Kadir Topbaþ'ýn,
Türkiye planlama ve kentsel tasarým ortamýnýn
büyük güvenini kazanmýþ “Ýstanbul aþýðý” Hüseyin
Kaptan'ýn baþkanlýðýnda kurduðu (ÝMP) Ýstanbul
Metropoliten Planlama Bürosu'ndan geldi.

ÝMP'nin büyük projeleri için birer birer açtýðý ulusal
yarýþmalara olan ilginin azlýðý kaygý verici idi.
Türkiye'deki Kentsel Tasarým bilgi ve bilincinin
yetersizliði ise her geçen gün kanýtlanmaktadýr. En
son kazanacak proje bulamayan Ünye yarýþmasý
çarpýcý bir örnek deðil midir? Yeni bir bakýþ açýsý ile

arasý ortamdan
yararlanmak fikri, bir takým riskler taþýsa da çok

slararasý ortama sunulabilecek
dört projenin ikisi önemli
iki odak noktasýydý. Doðu ve Batý
ortamlarýnda metropoliten den yeterince
uzak ve birer iþ, konut ve kültür odaðý olmaya uygun
alanlar ý Uluslararasý ortamdan proje edinme iþinin
yönetimini severek ve gönüllü olarak üstlendim.

fabrikasý alaný bu fabrikaya
hizmet eden taþocaklarý ile terk edilmiþ bir dizi
fabrika alanlarýnýn planlama için 550 hektarý aþan bir
alan için çözüm bekliyordu. Salt bir rastlantý
bu alan Paris La Defense alanýna eþitti. Hesabýmýza
göre iki milyonu aþan bir nüfusa hizmet edecek tüm,
iþ konut, park kültürel ve yönetsel yapýlarý ile
bütünleþik bir merkezin Ýstanbul'un metropoliten
merkezinin üzerinden büyük bir yükü alacaktýr.

Benzeri bir ortam da Küçükçekmece kýstaðý idi.
Türkiye'nin Batý karayolu baðlantýsýný da taþýyan bu
alan hem çevresel deðerler açýsýndan duyarlý, hem
de azarinin maddesel deðerleri açýsýndan çekiciydi.
Bu alan üzerindeki baský ancak planlanmýþ bir
geliþim ile denetlenebilirdi.

iki da mevcuttur.

Ben

tum. O z

konusunda
gerçekçi ve nesnel çözüm önerisi

önemli projeler için uluslar

çekici idi. Eldeki ulu
Kartal ve Küçükçekmece

Kentin
merkez

d .

Kartal'da eski çimento

olarak,

Kartal'da iþ, konut ve kültür temelinde yapý
yoðunluklu, Küçükçekmece'de ise dinlenme ve kültür
aðýrlýklý düþük yapýlaþma isteyen
vardý. Kartal'a çaðdaþ kentsel tasarýmda iz býrakmýþ
üç tasarýmcýyý, Küçükçekmece'ye de doðal ve
çevresel deðerlere duyarlý üç tasarým gurubunu
çaðýrdýk.

Deðerlendirmeleri Nisan 2006'da yapýlan projelerin
sunuþu –belki de Dünya'da ilk kez- basýna ve
STK'lara ve akademik ve profesyonel kentsel
tasarým ilgililerine açýk olarak yapýldý. Kýsacasý
Deðerlendirme Kurulu proje seçimine girmeden
ke disini çeþitli etki guruplarýnýn görüþlerini
alma olanaðý bulmuþtu. Bu olanaðýn nasýl bir yenilik
olduðunu anýmsatmak gerekli mi? Sanmýyorum.

ýk tartýþmalarýný
özleyen onca kiþi heyecanlarýný saklamadýlar.

Deðerlendirme sonucu kopan eleþtiri ortamýný
saygýyla karþýlýyor ve normal olduðunu düþünüyorum.
Ama bu eleþtiri ortamýný Deðerlendirme Kurulu
Raporu'nu okumadan oluþmasýnýn affedemiyorum.
Çünkü o raporda eleþtirilen konularýn çoðunun
Deðerlendirme tarafýndan da paylaþýldýðý
gerçeði göz ardý edildi.

Burada yinelemeye gerek yok herkes biliyor ve
danýþýyor
baþta olmak üzere Türkiye'deki tüm mimarlýk iletiþim
ortamlarý bu konuyu iþledi. Ben de kendi
görüþüþlerimi hiç zaman geçirmeden bu ortamlara
sundum. O ortamlardaki tartýþmalarýn nitelikleri
dedikodudan yakýnmaya giden bir serzeniþ dizisi de
olsa içtenlikle iþ ve paylaþýlmýþ görüþlerdir.
Bu görüþlerden yararlanýlacaðýna eminim. Çünkü
1966 yýlýnda Beatles'ýn Beyaz Albümünde dedikleri
gibi “Hepimiz Dünya'yý deðiþtirme

Bu “iyi niyetten”
kimsenin kuþku duymadýðýný izliyorum. Yanlýþlar
elbette vardý anlýþlarda yapýcý ve
deðiþtirici eleþtiri ile geri dönülebilir. Gereken eleþtiri
ortamýný yarattýðýmýza inanýyorum.

Ama özellikle Bilgi Üniversitesi'nin Ýhsan Bilgin
liderliðinde “politika”ya deðil de “proje”ye yönelik
toplantýsý üstün nite Bence mimarlýk
ortamýnýn özlediði düþünce iletiþimi ortamý
geliþmektedir. Umarým zaman içinde tartýþmalarýn ve
eleþtirilerin katkýlarý ile geliþecek
ve Ýstanbul'un deðiþimi geçici ve göstermelik
çözümlerle deðil yapýsal deðiþ

planlama hedefleri

n ilgi ve

Ben
ve benim gibi Türkiye'de mimarl

Kurulu

. Arkitera.com, mimdap.org, yapi.com.tr

belirlenm

k istiyoruz” (We all
want to change the World)

r. Y n ancak

da

likte idi.

sunulan projeler de

ikliklerle
çözümlenecektir.

Not: Bu yazýda ý
dergisinde

yayýnlanmýþ görüþler yinelenmemiþtir. Suha Özkan'ýn
tutumunu ve düþüncelerini daha iyi öðrenmek isteyenler o

ynaklara baþvurmalýdýr.

, , sanal ortamlar ile
gazetesi ile

olan

ka

arkitera mimdap yapi
Milliyet Arredamento - Mimarlýk

arkitera mimdap yapi
Milliyet Arredamento - Mimarlýk
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Kartal taþ ocaðýnýn etrafýnda yeþil
alan yer alacak. Kongre alanlarý,
müzeler, kültürel alanlar marinada
yer alacak. Minimum yüzde 15,
maksimum yüzde 25 bina
yoðunluðu bulunacak, kalaný yeþil
alan olacak. Planda bina ve yeþil
alan daðýlýmý sabit, ancak üzerinde
istenilen þey yapýlabilir. Taþ ocaðý
etrafýnda yüksek yapýlý binalar var.
Halka açýk alanlar aðýrlýkta olacak.
300 bin kiþilik bir proje.

Massimilliano
Fuksas
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Biraz da AB ile müzakere sürecinin etkisiyle çok
hýzla yapýlan yasalarýn tozu dumaný altýnda geçirilen
Kentsel Dönüþüm Yasasý'nýn etkileri yavaþ yavaþ
görülmeye baþla dý. Aslýnda, ellili yýllardan
baþlayarak hýzlanan çarpýk kentleþme sürecinin
yaþadýðý týkanýklýk; bir yandan uydu kentler vb.
siteler e kendine yol açmaða çalýþýrken, Özal
zamanýnýn bir buluþu olan ýslah imar planlarý
çözüm olamýyordu. Mühendis gözlüklü teknokrat
zihniyet bu kez de “Kentsel Dönüþüm Yasasý” ile
daha radikal bir bakýþ açýsý getiriyordu. Yasa' nýn
kurgusu “dönüþmesi” öngörülen alanlar bir tür
yap sat düzeni ile yüksek yoðunluklu apartmanlar

gecekondulardan kurtarýlmasýný
öngörüyordu. Ýlk aþamasý olan arsalarýn ele
geçirilmesi baþarýlmýþ gözüküyor(Bkz. Esenboða
Yolu/Ankara), ancak sonrasýnda bu alanlara

gerçekleþtireceði dönüþümün, en geç 20-30 sene
içinde bir kez daha kentsel dönüþüm projesi ile
yeniden kurtarýlacaðý daha þimdiden seziliyor.

n

l
da

da

yaparak

*
“TOKÝ

güvencesi” ile yapýlacak silo apartmanlarýn

Ýþte an baþýnda Ýstanbul
Belediyesi'nin Kartal / Küçükçekmece Kentsel
dönüþüm projeleri gündeme geldi. Ve belki de ilk kez
gündemi bir ölçüde mimarlýkla buluþturdu. Bu süreç
yasada kurgulan dan daha farklý çok boyutlu ve
karmaþýk bir yapýda olmasýna karþýn, her kesimden
mimarlarýn, eleþtirmenlerin, yazarlarýn salvolarýyla
geçti.

Bu çok boyutluluk meselesi önemli. Zira, hem
kentsel ölçekte projeler/planlar oluþu, hem yarýþma
mý teklif mi belirsiz bir yöntemle yola çýkýþý, çaðdaþ
mimarinin önemli isimlerinin tasarýmlarý oluþu, Türk
mimarlarýnýn süreçte dýþarýda býrakýlmasý, meslek
camiasýnýn hemen her kesiminin bir ölçüde
tartýþmaya katýlmasý, özetle neredeyse bir roman
oluþturacak kadar çok unsur ,
olaya bakýþýnýz bu farklý veçheleri dikkate
almadýðýnda hep birþeylerin ýskalandýðý görülecektir.
Bu boyutlarýn ilki söz konusu kentin Ýstanbul oluþu.
Ýstanbul gibi bir þehirde belki de tarihi boyunca ilk

tam da bu noktada Nis

an ,

un biraraya gelmesi

ÝSTANBUL'U ISKALAMAK
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Plan, ekoloji ile þehir hayatý
arasýnda denge kurarak, eko
sisteme zarar vermeden bir þehir
ortamý yaratmayý hedefliyor. Trafik
eko sistemin dýþýnda tutuluyor.
Daha fazla geçirgen yaya
geçiþlerinin öngörüldüðü, sakin bir
þehir hayatý planlanýyor. Parklar ve
servis yollarý aðýrlýkta olacak.
Karayollarý gizlenecek. Proje
doðaya ve yayaya deðer veriyor.
Yeþil donatý alanlarý, otopark, park
alanlarý, marina, 7 yýldýzlý bir otel ve
aquapark yer alacak.

Projesinin ana amacý, çevreyle ilgili
sosyal, fiziksel ve ekonomik olarak
maksimum faydayý saðlamaktýr.
Proje, toplum yapýsýný, kültürel
yapýyý göz önüne alan, ayný
zamanda çevreye duyarlý, dengeli
bir yapýlanma önermektedir.

. Projenin, içinde bulunduðu ve
önemli bir rol oynadýðý büyük
ölçekteki eko sisteme ve arazinin
kendi mikro-ekolojisine karþý
duyarlýlýðý.

. Programýn yeþil tematiði ve proje
içerisinde yeþil alan kullanýmlarýnýn
önceliði ve baskýnlýðý.

. E–5 karayolunun ikiye böldüðü
arazi parçalarýnýn dikkatli bir
biçimde birleþtirilmesi.

. Mimarinin, peyzajýn içine beraber
var olmaya dayalý bir iliþkiyle
entegre edilmesi.

. Sahil dolgularýnýn kamusal
kullanýmlar ve uygun ekolojiler
yaratma adýna düzeltilmesi.

. Marinanýn iyi konumlandýrýlmasý.

. Kamusal kullanýmlarýn önceliði ve
bunlarýn zekice yapýlmýþ karýþýmý.

. Proje öðelerinin mantýklý
konumlandýrýlmasý ve bunlarýn
etaplamaya olanak verecek
þekilde arazi içerisinde ayrý
geliþebilme olanaðýnýn olmasý.

. Ýyi organize edilmiþ dolaþým
sistemi.

. Projenin ve öðelerinin gerçekçi
niteliði.

. Arazi ve çevresindeki mevcut ve
yeni öðelerin sinerjik iliþkiler
kuracak þekilde geliþtirilmesine
yönelik güçlü çaba.

Jüri Deðerlendirmesi

Ken Yeang
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mezunu lisans düzeyinde mimari nosyonu olmayan
öðrenciler yetiþtirmiyor muyuz ve/veya Mimarlýk ve
Þehir Bölge Planlama bölümlerinden mezun olanlar,
deyim yerindeyse kanýn ya da organýn hücre yapýsýný
bilmeden dolaþým üzerine, ya da tam tersi dolaþým
niteliklerini bilmeden sadece hücreler hakkýnda fikir
sahibi olarak mesleklerini yürütmüyor mu?

Bundan dolayý Ýstanbul'da aþananlarýn hem sorunlu,
hem de ciddi yeni potansiyelleri taþýdýðý tesbitini bir
kenara koymalýyýz. Ve Kentsel Tasarým için, hem bu
projelerin süreci ve sonuçlarý üzerine, hem de
yürürlükteki mevzuatlar ile eðitim düzeyi ve biçimi
üzerine, yeniden bakarak, bütün meslek ortamý için
kliþelere sarýlmadan bu alanda, daha zor ve uzun bir
yolumuz olduðunu söyleyerek iþin süreci üzerine göz
atabiliriz. En azýndan mimarlarýmýzýn “kentsel bina”,
kentsel baðlamý içinde barýndýran bina
yapamamalarýnýn nedeni yalnýzca
ortamýnýn olamayýþý veya ekip çalýþmasýna genetik
olarak yatkýn olmayýþlarý mýdýr?

Olayýn üçüncü boyutu olan projelerin elde ediliþ
süreci de son derece tartýþmalýdýr

r Odasý ve Serbest Mimarlýk Dernekleri
bunun yarýþma olduðu, Türk mimarlarýn dýþlandýðý
konusunda ýsrarlý iken, Belediye / ÝMP /
Deðerlendirme Jürisi ise olayýn bir teklif alma
olduðunu iddia etmektedir. Bu konuda bir mutabakat
yok, olacaða da benzemiyor. Tam bu noktada;
Mimarlar Odasý “Mimar Sinan' ýn kenti Ýstanbul' da
“Ulusal Mimarlýk Onurumuz rencide edildi” baþlýðýyla
baþlayan, sonrasýnda “.... mimarlýk elbette ki
evrensel bir sanattýr ve her mimar, dünyanýn her
yerinde eser yaratabilir .... Dr. Kadir Topbaþ'a
meslektaþlarýnýn
zedeleyen konuþmalarýndan ötürü ulusal mimarlýk
camiamýzdan özür dilemesi gerektiðinin yazýyla
anýmsatýlmasýna ve bütün ülkemiz mimarlarýnca
duyulan rahatsýzlýðýn bir kýnama mesajýyla
bildi diye sonuçlanan hakikaten beylik
edebiyatý den çýkarýyor.

Tabii Türk Serbest Mimarlýk Loncasý, pardon derneði
boþ durur mu? Hemen inciler þu biçimde
parlatýlmýþtýr;

“Sayýn Topbaþ yeni bir yarýþma modeli icat
ederek bir ilke imza atmýþtýr. Bir ülkede yapýlan
yarýþmaya o ülkenin mimarlarýnýn katýlamayacaðý
bir yarýþma modeli.
Türkiye' de doðduðumuz, ana babamýz Türk
olduðu için ikinci sýnýf ve iþe yaramaz
olduðumuzu öðrendiðimiz ve ýrkýmýzýn mimar
olmaya müsait olmadýðýnýn farkýna
vardýrýlmamýzýn hemen ardýndan Iraklý bir
mimarýn birincilik haberi bizi mutlu etmiþtir.

Ýnsanlarýn
yaþamýný programladýðýmýzýn, yaþamý, ekonomiyi
organize edeceðimizin farkýna varacak kadar bir

y

,

. Özellikle
Mimarla

rilmesine”
“micro wave”

.

nitelikli tasarým

mesleki þeref ve kiþiliklerini

Mimarlýk; timsah derisi binalar yapmak ve
formlarla oynamak deðildir
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bilgi düzeyinde olmamýzý gerektirir. ( Buraya
hemen Mimarlar Odasý “Eski” Baþkaný Oktay
Ekinci' den alýntý eklemekte fayda var “Kartal
için seçilen projenin, uygulanmasý neredeyse
olanaksýz, adeta “ütopik” ve hemen bütün
yönleriyle “formel arayýþ” lar içeren, önceliðinde
çözüm deðil, “rasyonelliði zorlayan özgünlük”
bulunan bir tasarým olduðu konusunda yaygýn
kanaat var” yani sadece biraz daha açýlým
saðlamak için...)
Siz timsah derisi Zaha Hadid binasýna yatýrým
yapabilecek düzey ve kapasitedesi

.... gibi aþaðýlýk komplekslerinden kaynaklanan
görüþlerin ardýna sýðýnarak; kendince,

larýn kendi ýrklarýndan me kul
teminatlarýný (!!!) kendine teminat yaparak 10
milyon m² alanýn rantýný kontrol etmek.
Belediye proje deðil; yabancý isim, marka satýn
almak derdindedir. Niyeti kamuflajdýr.
Bu star deðerlendirmecilerinden kendilerini
deðerlendirmelerini beklemek en doðal hakkýmýz
olsa gerek.
Serbest Mimarlýk Dernekleri; insanlarý, kiþisel
menfaatlerini ve hýrslarýný mesleðinden önde
tutan, mesleðini araç olarak kullanan
mimarlardan korumak için kurulmuþtur. Bu
anlamda, meslek ahlakýný var etmek için yanýnda
mimarlarla karþý savaþ veren derneklerdir.”

Bu aðýr ortamda, herkez üzülüyor; SMD “hepsinin
belli bir düzey üstünde olduðuna
yarýþmacý ve jüride görev alarak deðerlendirme
sürecine katký koyan mimarlarýn bu rant pa laþýmýna
alet olmalarý ve kullanýlýyor olmalýdýr” biçiminde
üzülürken; Deðerlendirme ne Belediye' nin
Altesleri Karim Aða Khan' dan yardýmlarýný isteyen
dileðinin olumlu yanýt bulmasý ile tümüyle gönüllü bir
statü ile katýlan Süha Özkan “Bu süreçte Türk
mimarlarýnýn dýþlanmasý hiç bir zaman düþünülmedi
ise de, sonunda bir çok nedenle gerçekleþmedi.
Olamadý. Üzüldük. ” ra “Bu
durumun sonraki giriþimlerde olmayacaðýndan
eminim” diyerek bitiriyor... derken, baþka bir yerde
“üstelik Sayýn Topbaþ' ýn “Bu düzeyde proje yapacak
mimar yok” saptamasýnýn bir gerçeði
yansýttýðýný kabul etmemiz gerekmiyor mu? Ben
bunu Türk Mimarlýðý üzerine þu anda var olan,
uluslararasý literatürün ve UIA
Yarýþmalar Kurulu' nun üyesi olarak söylüyorum. Bu
konuyu her ortamda tartýþmaya hazýrým” diyerek
üzüntüsünün ve eleminin derinliðini aktardýðýný
görüyoruz.

Bu süreç ister teklif alma, ister yarýþma olsun, Türk
mimarlarý dýþarýda býrakýlmýþ ve Sanat Tarihi
Doktorasý olan Börekçi mahdumu Mimar Belediye
Baþkaný' na “ipek kumaþý herkes dikemez” sözlerini
söyletmiþ ise, 300 veya 500 kiþinin çalýþtýðý ÝMP bazý
yetkilerini bu biçimde kullanmýþ ise; jüride
bulunanlarýn söylediðine göre bu durumdan haberdar

�

�

�

�

�

niz de Hadid'
iniz yok.

h

;

y

Jürisi'

halinde üzülüyor ve son

yabancý

inandýðýmýz

en önemli katkýcýsý
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bizi incitse de

kez bu büyüklükte kentsel operasyonla karþý karþýya.
Ama burada, an'ýn Astana'sýnda (yakýn
zamana kadar Akmola diye bir köy)

entsel
geliþim projesi yapmak ne ölçüde model oluþturur?
“Ýstanbul 27 yüzyýllýk bir kent.... Roma
Ýmparatorluðu'nu yaþamýþ, Doðu Roma
Ýmparatorluðu'na 10 yüzyýl, Osmanlý
Ýmparatorluðu'na 5 yüzyýl baþkentlik etmiþ... Böylesi
yok yeryüzünde... Kültür üretmiþ, kültür yaymýþ, ýþýk
saçmýþ... Hep kentliliðin okulu olmuþ... diyen
Cengiz Bektaþ'a hiç mi kulak vermeyelim? Hele ki
projeler için belirlenen isimlerin hadi yatýrýmcý
bulmaya katkýsý olabileceðini biran için düþünsek
bile; 'nün de bir nevi Bilbao etkisi
yaratabileceðini nasýl düþünürüz? Veya 1 yüzyýldan
gerisi için kent adýna hiç bir þeyini bilmediðimiz
Sydney þehri ile Utzon'un Opera binasýnýn yarattýðý
rezonansýn benzerinin yakalanmaya çalýþýldýðýný
düþünmek biraz safdillik deðil mi? Sonuçta, küçücük
bir Bilba ýn steplerinde
bir köyden çaðdaþ baþkent yaratmak hevesinde olan
Astana gibi, ya da çölden bir Sydney çýkarmak
peþinde olan görgüsüz Dubai gibi; Ýstanbul bu kadar
büyük kent parçalarýnýn planlanmasýný, kapýlarýný
böylesi ardýna kadar açarak mý yapmalý idi? Yani bir
an için Paris'in, Roma'nýn, Londra'nýn, Prag'ýn,
Viyana'nýn niye bu Bilbao efektini düþünemediði için
þüphelenmiyoruz?

Ýþin ikinci boyutu ise Master Plan (Nazým Plan),
Planlama ve Kentsel Tasarým üzerine. Bu boyutu en
karmaþýklarýndan, zira Nazým Plan Bürolarý' nýn 1980
darbesinin ardýndan feshedilmesinden bu yana,
yaklaþýk 30 senedir bütün metropollerimiz gibi
Ýstanbul' un da mevzii planlar vb. gibi palyatif, lokal
çözümlemelerle geliþtiði biliniyor. Þu andaki
Belediye yönetimi kimilerine göre 300, kimilerine
göre 600 mimar, plancý vb. uzmanlarýn çalýþtýðý
Ýstanbul Metropoliten Planlama (ÝMP) Bürosu' nu
oluþturarak, en azýndan kendinden önceki 5
yönetimin dikkate bile almadýðý bu önemli sorunu
mercek altýna almýþtýr. Ancak bu büro daha
baþlangýçta yalpalayarak iþe giriþmiþ, üzerinde
beslenen umutlarý tedirgin kýlmýþtýr. Hemen bu
noktada; Mimarlar Odasý Ýstanbul Þubesi “.... 2005
tarihinde bitirilmiþ olmasý gereken, buna karþýn
henüz envanter çalýþmalarýnýn hazýrlanmasý
aþamasýnda olduðunu bildiðimiz .... Ýstanbul
Metropoliten Alan Stratejik Planlama çalýþmalarý
henüz sonuçlandýrýlmamýþtýr .... plan üzerinde
toplumsal uzlaþma saðlanmamýþ olmasýna karþýn; ....
Ýstanbul, merkezi hükümetin ve Ýstanbul Büyükþehir
Belediyesi'nin iþbirliði ile yoðun bir “rant projeleri”
ablukasýna alýnarak, belirsiz bir kaos ortamýna
sürüklenm

an için düþündüðünüzde bu plan o tarihte bitse
idi, 10 milyonu aþkýn insanýn yaþadýðý bu Metropol'
de herþeyi çözecek mi idi? Yani bu stratejik plan,
nazým plan her neyse “Kanser”in ilacý mýdýr?

Kazakist
veya

Singapur'da, Cakarta'da, Shenzhen'deki gibi k

”

o Kenti gibi, ya da Kazakistan'

,

ektedir” diyor....

Bir

1

2

müellif faktörü

Ýstanbul'un Doðu ve Batý yakalarýnýn iki uc noktasý
olan Kartal ve K. Çekmece'de (Kartal' da eski
çimento fabrikasý alaný, bu fabrikaya hizmet eden
taþ ocaklarý ile terk edilmiþ bir dizi fabrika alaný,
Küçükçekmece'de ise son derece önemli bir doða
parçasý üzerindeki baský acil bir çözüm beklemiyor
mu idi) makro ölçekte metropoliten merkezden
yeterince uzak yeni merkez tasarýmlarýný içerecek
“Kentsel Dönüþüm” projeleri bugün olmazsa yarýn
karþýmýza gelmeyecek mi

Tabii bu iki unsur'un çeliþkili hali, bütün bu süreç
boyunca son derece ciddi irdelemeleri yapan Haydar
Karabey'e “Biz þehircilik öldü derken, bunu bu
kadarýný da kastetmemiþtik .... Tam tersine vaziyet
planý üreticisi þehirciliðin, yatay blok-düþey blok
þehirciliðin artýk çaðdaþ dünyada varlýðýnýn sona
erdiðini kastetmiþtik. projelerin kentsel,
metropolitan baðlam ile kurduklarý, kültürel, sosyal,
rasyonel iliþkiler nerede, her bir dönüþtürme
projesinin diðeri ile olan etkileþimi, çevresi ile iliþkisi

sorularýný
sorduruyor. Devamla “mimarlýðýn kentsel bütünlüðe,
kentsel baðlama bunca yabancýlaþmasý ve ona
yalnýzca bir imar planýna, plan notlarýna müteahhitler
tarafýndan yeniden yorumlanacak bir imar durumuna
indirgemelerinin kabul edilemezliði ..... yorumlarýný
yaptýrýyor.

an Balamir ise, “burada deðineceðim
görüþler Ýstanbul' da kentsel projelerin hayata
geçmesi ve kentin yönetimi konusunda kapsamlý bir
tartýþmayý yürütmekten çok, Türkiye' de þehirlerin
içine düþürüldüðü kronik “tasarýmsýzlýk” durumuna
iliþkin gözlemlerimi derken kendini
alamayýp, “Türkiye' nin hemen her yerinde,

kalmayýp, salkým saçak
sitelerde büyümenin kentleþme, stilistliðin
mimarlýk sayýlmasý, dünya kenti iddiasýný taþýyan bir
þehir için özellikle hazindir”

Devamla “önlem alýnmaz ise çöküntü alanlarý olmaya
yatkýn her iki yerleþiminde yoluyla
canlandýrýlmasý, benzerlerine süreç olarak örneklik
etmesi bakýmýndan önem taþýyor

kil
mimarlýk anlayýþýndan vazgeçilerek, önce yerleþimin
genel mimarisi hakkýnda bir fikir sahibi olup,
planlamayý alt ölçeklerle birlikte geliþtirme disiplinini
artýk yerleþtirmek gerekiyor. Bunun için de, kentsel
tasarým hizmetlerini yarýþma düzenine açarak
alenileþtirmek ve meslek ortamýndaki tartýþma
zeminlerini zenginleþtirmek zorundayýz” diyerek
önemli bir saptama yapýyor.

Fakat bu söylenenleri hayata geçirmenin yolu yine
kendisinin söylediði gibi “bu konuda mevcut Oda
yönetiminin sergilediði talihsiz meslek þovenizmine
kaymadan, aslolanýn için ekip
çalýþmasý olduðu mesajýnýn alýnmasý” mýdýr? Bugün
bazý üniversitelerde Kentsel Tasarým ve Peyzaj

ydi?

” Bu

”

Bu konuda Ayd

aktaracak”

in

diyor.

” .... Önce genel
planlama, daha sonra parçalar üzerinde te

,
“ 'a etkisi nedir?”þu bizim Ýstanbul

þehir
mimarisi diye bir nosyonun

nitelikli tasarým

nitelikli tasarým
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olan Oda Baþkaný ve diðerleri önce olabilir deyip
sonra ulusal mimarlýk onurumuz zedelendi diye bildiri
hazýrladýlar ise; jüridekiler “Eðer o gün bana bu proje
edinim sürecine karþý olduklarýný söyleseler idi, tüm
sürec ve geliþmeler farklý olurdu” diyor ise
durumdan vazife çýkartmak kolay deðildir. Yukarýdaki
alýntýlar bu vahim durumu yeterince sergiliyor
sanýrým.

Öte yandan Projeler üzerine yazýlanlara bir göz
attýðýmýzda; Korhan Gümüþ bu noktada aklýselimle
eleþtirilerin eleþtirisini yapýyor; Hadid için “Tasarýmý
bir kurgu bilim çizgi roman mekanýný andýrýyor. Ýnþa
etmek olarak algýlanan mimarlýðýn bir metafor
olduðunu bize gösteriyor.... Bu tek özneli bir tasarým,
baþka mimarlar onun çizdiði eðri yüzeyler içinde mi
hareket edecekler? Baþka öznelerin, yani mimarlarýn
“mimar” olarak hareket ettikleri anda tasarýmýn
büyüsünün bir anda bozulacaðý kesin.... Bu yüzden
bu tasarýmlara “edebi mekanlar” olarak bakýlmalý
der iken; Aydan Balamir “Hadid ise akýþkan
morfolojilerden ve kentsel topografyayý kuran esnek
bir gridin olanaklarýndan yola çýkarak, yeni yapý
tipolojisi ve doku arayýþlarýný örnekledi. Kendi içinde
giderek soyutlaþan bu dizilim, uygulanabilir olandan
uygulama þansýnýn belirsizliðine, tasarým anlayýþý
olaraksa görece eskimiþlikten güncelliðe ilerleyerek,
seçici kurulun iþini güçleþtirmiþ olmalýdýr” biçiminde
yorumladýðýný görüyoruz.

Yine Korhan Gümüþ' ün ifadesi “
ýn metaforlarý ilk önce nesneleri ile her türlü

sabitlenmeyi, kalýcý bir iliþkiyi reddediyor. ....Onlarý
anlamlandýrabilecek olan yalnýzca kendi öz
göndermeleridir.” aslýnda projelerin kýsýr mimari
ortamýmýza bir ölçüde renk kattýðýnýn iyi bir iþaretidir.

rak Daily Mirror gazetesinin “15. yüzyýlda
Londra 50 bin kiþiden fazla insanýn yaþamadýðý bir
küçük kasabayken Ýstanbul' da bir milyon kiþi
yaþýyordu ve Ýstanbul Batý' nýn en büyük þehriydi”
þeklinde tanýmladýðý kentin, oldukça önemli iki
ucunda kapsamlý kentsel tasarým projelerinin elde
ediliþ biçiminden, ele alýnýþýna ve sonuçlarýna kadar
bütün sürecin deðerli sonuçlarý vardýr. Ýlki ÝMP
yapýlanmasýnýn kurulmasý ve çalýþmaya baþlamasý
önemlidir. Ancak bu yapýnýn Tarihi Yarýmada'

ayarak baþlayan ve Kartal
ekmece projeleri ile devam eden

uygulamalarý son derece sorunlu gözükmektedir.
Ýkincisi bu projelerin sürecinden çok Türk Mahalleleri,
Boynuzlu Köprü vb. gibi B nin sürdürdüðü
diðer iþlerin süreci ve içeriði de en az bunlar kadar
mimarlýk gündemine alýnmalýdýr. Üçüncüsü,
Planlamanýn katýlým boyutunu isteyen yapýlar
bireysel, beylik, kliþe tavýrlarýný ýsýtýp ortaya koymak
yerine, bu olayda ortaya konan projelerin farkýna
varýp, hakikaten kendilerini en azýndan kurumsal
boyutta yeniden sorgulamalýdýr. Dördüncüsü, bu
kadar büyük bir metropol yönetiminin çaðdaþ
dünyanýn profesyonel ortamlarý ile proje elde etmek
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.... Hadid ve
Fuksas'

Sonuç ola

da Türk
Mahalleleri tasarl -
Küçükç

elediye'

istemesi doðaldýr, ancak süreç ve Ýstanbul kenti
iliþkisi, beklentiler daha çok su götürür. Karar verici
unsurlarýn biraz aþaðýlýk kompleksiyle (Boynuzlu
Köprü projesi de bu durumu bir ölçüde aydýnlatýyor)
kumaþ vb. benzetmeleri ha

in deyiþi ile ülkemizde mimarlýk (mimar
Belediye Baþkanlarýnýn da katkýlarýyla) ciddi prestij
kaybýna uðramaktadýr.

Sonuncusu bu projeler ile Türkiye Mimarlýk ortamý
belki de ilk kez çaðdaþ mimarinin Dünya ölçüsünde
kabul gören isimleri ve sorunlarý ele alýþ biçimleri ile
tanýþmýþtýr. Farkýnda olanlar için Haydar Karabey'in
Yapý 294, Korhan Gümüþ'ün ve Ayda in
Arredamento Mimarlýk Mayýs sayýsýndaki yazýlarýna
göz atmakta fayda vardýr. (“Kartal ve
Küçükçekmece konularýnýn neresi “dünyaca tanýnmýþ
uzman mimar” gerektiriyor? Kaldý ki mimarlýkta
özellik gösteren yapýlardaki özel uzmanlýklar için
“ünlü”

Onlarýn “uygulanamaz” ya da “edebi
metinler” olmalarý bu kadar öfkeden gözü
karartmayý gerektirmez. Sadece edebi metinler
olmalarý dahi, mimari ortamýmýza bir ayna efekti
yaratabilir. Ancak iþin talep biçiminden ve elde
ediliþinden, deðerlendirmesine kadar ÝMP'nin
bütünsel bir perspektif içinde herþeyi yeniden
irdelemesinde yarar vardýr. Son olarak Hadid'in, belki
de ilk inþa edilen yapýsýnýn Al da bir itfaiye
binasý olduðunu hatýrlatmak iþe yarayabilir diye
düþünülebilir.

fif kaçmakta ve Haydar
Karabey'

n Balamir'

olmak gerekmiyor” diyen Oktay Ekinci
hariç)

manya'
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Cengiz Bektaþ. (Arkitera' dan ...?)
Mimarlar Odasý Ýst. Þubesi Basýn Açýklamasý' ndan.

Aydan Balamir. Arredamento Mimarlýk (100+91) 2006-05 sf.
116-123.

Mimarlýk (100+91) 2006-05 sf.
116-123.
Aydan Balamir. Arredamento Mimarlýk (100+91) 2006-05 sf.
116-123.
Mimarlar Odasý Merkez Yön. Kurulu Basýn Bildirisi.
Türk SMD Baþkaný Murat Artu Yapý 294 (2006-05) sf. 43.
Süha Özkan Teklif Deðerlendirme Kurulu Üyesi Yapý 294
(2006-05) sf. 44-45.
Süha Özkan Teklif Deðerlendirme Kurulu Üyesi Yapý 294
(2006-05) sf. 44-45.
Süha Özkan Teklif Deðerlendirme Kurulu Üyesi Yapý 294
(2006-05) sf. 44-45.
Korhan Gümüþ Arredamento Mimarlýk (100+91) 2006-05
sf. 123
Aydan Balamir Arredamento Mimarlýk (100+91) 2006-05 sf.
116-123.
Korhan Gümüþ Arredamento Mimarlýk (100+91) 2006-05
sf. 124.
Cumhuriyet 21 Mayýs 2006 Pazar sf. 3.
Oktay Ekinci Yapý 294 (2006-05) sf. 38.

* bu güvence þu demek; “bu mütehahitler kaçmak, eninde
sonunda bu silolarý tünel kalýp sistemiyle alnýmýzýn çatýna
çakarlar” bunu kurumumuz garantiliyor.

Haydar Karabey (Arkitera' dan ...)

Aydan Balamir. Arredamento

-124.
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Proje, 7 plaka ve göl ile denizi
birbirine baðlayan kanallardan
oluþuyor. Plakalar üzerinde yer
alacak her alan halka açýk olacak.
7 plaka da þehirsel süreklilik
saðlayacak. Karayolu aðý, raylý
sistem aðý ve kanal aðý bulunacak.
Deniz kýyýsý geleneksel tarihi
binalarla modern yapýlarý
birleþtirecek. Kanallarýn etrafýnda
kanal evler yer alacak. Deprem
riskine karþý binalarýn altýna
sismik enerjiyi kesecek plakalar
yerleþtiriliyor. Rekreasyon alanlarý,
eðlence ve dinlence alanlarý
alýþveriþ merkezleri ve konut
alanlarý yer alýyor. Plakalardan
birisi kongre plakasý, birisi tarihi
plaka olacak. Bir plaka da deniz
kýyýsý olacak. Açýk deniz
plakasýnda marina otel yer alacak.
Bu projede gökdelen yer almýyor.
Alçak yapýlar yer alacak. Tarihi
tasarýmlar ile çaðdaþ tasarýmlar
yer alacak. Ayrýca botanik bahçe
de projede bulunacak.

Kengo Kuma
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Ý tarafýndan
ý ý Kesimi

Kentsel Dönüþüm Projesi ile Küçükçekmece Kumsal
Alaný Kentsel Tasarým Projesi'nin elde edilmesi
amacýyla "dünyanýn önde gelen altý mimarýnýn" davet
edildiði yarýþma ile ilgili görüþ:

Öncelikle sayýn Kadir Topbaþ'ýn Bilbao ve Frank Gehry
ile ilgili sözlerine vurgu yapmayý yararlý buluyorum.

Topbaþ; sözkonusu yarýþmayý bir buluþma olarak
niteleyerek, yarýþmalarýn ulusal boyutta yapýldýðý
zaman belirli bir düzeye gelmiþ mimarlarýn
katýlmadýðýný söyledi. Bilbao ve Frank Gehry örneðini
vererek markalarýn önemine dikkat çekti. Davet edilen
altý mimarýn herbirinin kendi alanlarýnda uzmanlaþmýþ
insanlar olduðunu vurguladý ve "bizde bu konuda
yetiþmiþ mimar yok, bizim mimarlarýmýza eðitim
kurumlarýmýzýn cesaret vermediðini" söyledi. Belli
mimarlarýn belirli kulvarlarda öne çýktýðýna da dikkat
çekerek "ipek kumaþý herkes dikemez" dedi.

Bu noktada Ali Artun tarafýndan yayýna hazýrlanan
Ýletiþim Yayýnlarý, “Sanat Hayat” dizisinden Chin-tao
WU'nun “Kültürün Özelleþtirilmesi” adlý kitabýnda
“Satýlýk Guggenheim” (s.443 ve sonrasý) adlý bölüm
aklýma geliverdi.

“Çokuluslu müzeler ve çokuluslu þirketler pek çok
açýdan iyiden iyiye yakýnlaþtý… çokuluslu müzeler,
düpedüz, çokuluslu þirketlerin küresel politik ve
ekonomik stratejilerinin güçlendirilmesine mi hizmet
ediyor ?” (ss. 441 ve 442)

Ayný eserin 446. sayfasýnda
bölüme göz atalým baþkentin
ithal edilen bir kurumu hevesle

kucaklamasýnýn altýndaki nedenlerin anlatýldýðý bu
bölümde “yenileme proje paketi ve bunlarla
yürütülecek kültürel stratejiler içerisinde Gehry'nin
Guggenheim'inin oynadýðý öncü rol üzerine zehir
zemberek eleþtiriler

Gerçekten de Ýstanbul'un Cumhuriyet dönemi
macerasý “Ýmparatorlukla Cumhuriyet Arasýndaki
Eþikte Siyaset Ve Mimarlýk” (bkz. Nur Altýnyldýz'ýn

stanbul Metropolitan Planlama Bürosu
Kartal Alt Bölgesi ve Kartal-Pendik K y

: Bask in
Amerika'dan

yer almakta.

Bask þehrine yeni
marka adlý

ayný adý taþýyan makalesi 1980'lerden sonra bir
kýrýlma yaþamýþ ve 2000lere gelindiðinde

),

küreselleþme ile Ýstanbul ortak bir maceraya birlikte
adým atmak üzere sözleþmiþlerdir.

Sanýrým Sayýn Topbaþ'ýn giriþimi küreselleþen dünyada
çok uluslu þirketlerin Ýstanbul gibi iki bin yýllýk bir kentsel
yerleþmede “ tarihsel arka planý

” mekansal düzeyde oluþturma stratejisi
çerçevesinde ele alýnmalýdýr.

Mayýs
yer alacak Gayrýmenklul Zirvesi VI ile ilgili

sunum paragrafýný
“Zirveyi Sermaye

Piyasasý Kurulu (SPK), T.C. Toplu Konut Ýdaresi
Baþkanlýðý (TOKÝ), European Public Real Estate
Association (EPRA), Eurocatalyst, Federation of
American Scientists (FAS), Natio

Gayrimenkul Yatýrým Ortaklýklarý'nýn
yaný sýra, yatýrým ve danýþmanlýk, inþaat, deðerleme,
proje yönetimi, perakende, yapý denetimi ve finans
þirketleri ile üniversitelerin ilgili bölümlerinin de
katýlýmýyla ülkemizin tüm gayrimenkul sektörünü bir
araya getirecek,

olan bu uluslararasý
zirvede, sektörün bugünkü durumu ve ortak sorunlarý
detaylarý ile ele alýnarak, geleceðe dönük beklentiler dile
getirilecek, çözüm önerileri deðerlendirilecektir. Türkiye
ile deprem teknolojisi ve enerji tasarrufu konularýnda
iþbirliði içerisinde olan Federation of American
Scientists tarafýndan düzenlenecek olan inþaat
teknolojileri oturumunun yaný sýra, Urban Land Institute
tarafýndan düzenlenecek oturumda belediyelerin
katýlýmýyla konularý
tartýþýlacaktýr. Ayrýca ülkemizde yatýrým yapan önemli
uluslararasý kuruluþlarýn temsilcilerinin katýlýmýyla
Türkiye'de küresel sermaye, ticari gayrimenkul
yatýrýmlarý ve uzun vadeli konut finansmaný gibi önemli
gündem maddelerinin, uzman yerli ve yabancý
konuþmacýlar tarafýndan tartýþýlacaðý

Sayý Kadri Topbaþ'ýn organize ettiði
“yarýþma” mimarlýðýn da içinde bulunduðu kültür
ortamýnýn “özerkliði” “eleþtirisel” olma “alternatif bir
dünya önerebilme” gibi temel niteliklerini hedefleyen ve
dünyanýn içinde bulunduðu li
politikalarýný içeren geniþ bir konjonktürün parçasýdýr.

globalizme ait ve
vizyonu

Bir son nokta koymak için 2- 3 2006 tarihlerinde
Swiss Otel'de

sitesinden aktarma yapmak isterim.

nal Association of Real
Estate Investment Trusts (NAREIT),
PricewaterhouseCoopers ve Urban Land Institute (ULI)
desteklemektedir…

…”

Görülüyor ki n

ni,

küresel düzenin kültür ile ilgi

http://www.gyoder.org.tr/zirve/

küresel gayrimenkul yatýrýmcýlarý ve
fon yöneticileriyle buluþturacak

kentsel dönüþüm ve arsa üretimi

ÝSTANBUL TELLÝ DUVAKLI

Raþit Gökçeli, Yüksek Bölge Plancýsý, Mimar G
Ö
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Planda göl ile deniz bir kanal ile
birbirine baðlanýyor. Tuzlu suyun
göle girmesi ile gölün de temizliði
öneriliyor. Projede çok büyük bir
marina yer alýyor. Plaj ve su parký
olacak. Göl kýyýsýnda yeþil bir
kuþak oluþturuluyor. Plajda bir
otel önerilirken, raylý sistem
istasyonlarýna yakýn alanda
konferans ve kültür merkezi
öneriliyor. Spor alanlarýnýn yaný
sýra küçük oteller, özel konut
projeleri, müze ve sanat galerileri
teklif ediliyor.

Ýstanbul Büyükþehir Belediyesi
tarafýndan tespit edilen
Uluslararasý Deðerlendirme
Kurulu'nda Ýstanbul Büyükþehir
Belediye Baþkaný Dr. Mimar
Kadir Topbaþ'ýn yaný sýra, Aða
Han Mimarlýk Ödülü Genel
Sekreteri Süha Özkan, ÝMP
Yöneticisi Prof. Dr. Hüseyin
Kaptan, New York City College'in
Kentsel Tasarým Fakültesi Dekaný
Amerikalý Prof. Michael Sorkin,
Bangkok'tan Kentsel Tasarýmcý
Ünlü Taylandlý Mimar Dr. Sumet
Jumsai, Barselona'dan Kentsel
Tasarýmcý Ýspanyol Mimar Elias
Torres Tur ve Yýldýz Teknik
Üniversitesi Emeritus Profesörü
Prof. Dr. Necati Ýnceoðlu yer
alýyor.

MVRDV
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çocuk ve mimarlýk

Farkl

nda çocuk her yerde
çocuktur. Saft r, önyarg s zd r,
ç kars zd r. Istekler ve
hayaller genelde ortakt r.
Ancak istek ve hayallere
ulasacak araçlar ve
detaylarda ay r m basl yor.
Hayallere ulas rken öncelikler
farkl lasmaya basl yor.

ý coðrafya, farklý iklim,
farklý ekonomik, sosyal ve
kültürel deðerlere sahip
çocuklarýn kente bakýþlarý,
hayata dair, çevrelerine dair
deðerlendirmeleri Ankara'dan
(ya da Ankara'daki bu
çalýþmanýn yapýldýðý
çocuklardan) çok daha baþka.

Aslý
ý ý ý

ý ý ý

ý

ý ý

ý ý

i

DÝYARBAKIR 6. SUR ÇOCUK ÞENLÝÐÝ

Mimarlar Odasý Ankara Þubesi'nin uzunca bir süredir
devam ettirmekte olduðu Çocuk ve Mimarlýk
çalýþmalarý, genel olarak Kent Bilincinin Oluþturulmasý
ve Mimarlýk Kültürünün Geliþtirilmesini amaç edinmiþtir.

Ankara'da bu güne kadar yapýlan bir dizi etkinliklerde
hedeflenen, çocuklarýn, yaþadýklarý çevreye karþý
duyarlýlýklarýný, farkýndalýklarýný ortaya çýkarmaya
çalýþarak, deðerlendirebilen, çözüm önerileri üretebilen
noktaya gelmelerine aracý ve yardýmcý olmaktýr.

Bu tecrübelerin ýþýðýnda Ankara'da daha önce
uyguladýðýmýz ve Ankaralý çocuklar nezdinde
deðerlendirmesini yaptýðýmýz bir çalýþmayý Diyarbakýr ili
Sur ilçesi içerisinde bir grup çocukla 5-6 Mayýs 2006
tarihlerinde gerçekleþtirdik.

ý coðrafya, farklý iklim, farklý ekonomik, sosyal ve
kültürel deðerlere sahip çocuklarýn kente bakýþlarý,
hayata dair, çevrelerine dair deðerlendirmeleri
Ankara'dan (ya da Ankara'daki bu çalýþmanýn yapýldýðý
çocuklardan) çok daha baþka.

Aslýnda çocuk her yerde çocuktur. Saftýr, önyargýsýzdýr,
çýkarsýzdýr. Ýstekler ve hayaller genelde ortaktýr. Ancak
istek ve hayallere ulaþacak araçlar ve detaylarda
ayýrým baþlýyor. Hayallere ulaþýrken öncelikler
farklýlaþmaya baþlýyor.

Daha önce Ankara'da bu çalýþmalar içinde bulunan
meslektaþlarýmýz, aþaðýda anlatacaðým çalýþmayý daha
iyi deðerlendirebilirler.

Kentlilik bilincinin oluþturulmasý

Çocuðun yakýn çevresini tanýyabilmesi,
Çocuðun yaþadýðý

mekanýn farkýna varmasý,

Çocuðun uzak çevresini tanýyabilmesi,
Çocuðun kent

bütününü algýlamasý,

Kent kavramýnýn kazanýmý,

a- Çocuðun kenti oluþturan parçalarý fark etmesi,
b- Çocuðun kentin bütününü algýlamasý,

Farkl

ÇALIÞMA FÖYÜ

Projenin Genel Amacý:

Kazanýlmasý Beklenen Davranýþ:

Kazanýlmasý beklenen davranýþ:

Kazanýlmasý beklenen davranýþ:

Projenin Hedefleri:

Hedef 1-

Hedef 2-

Hedef 3-

Hedef 4-

Hedef 5-

1.GÜN:

ileri üretmesi,

Yürütücüler:
, , ,

Dicle Üniversites
, Hale Demir, Zeyneb Süer

Çocuðun kenti parça-bütün üzerinden
kavrayabilmesi,

a- Çocuðun parça-bütün iliþkisinin sosyal roller
üzerinden kavrayabilmesi (ben-aile-komþu)

b- Çocuðun parça-bütün iliþkisinin mekansal roller
üzerinden kavrayabilmesi (oda-ev-sokak)

Çocuðun kenti sahiplenebilmesi,

a- Çocuðun kent içinde olumlu-olumsuz yönleri
deðerlendirmesi,

b- Çocuðun kente dair problemler hakkýnda çözüm
öner

c- Çocuklarýn var olanlarý deðerlendirerek
deðiþtirme-dönüþtürme yeteneði edinmesi.

Fatma Cebeci Songül Üzgün Banu Barutçu Ýlknur
Ataman

i Mimarlýk Fakültesi 3. sýnýf
öðrencileri: Ali Nozoðlu

Bugün býluþma mekanýmýz sur içinde restore edilmiþ
avlulu bir ev.
TANIÞMA: Birbirimizi bir tanýþma oyunu ile tanýdýk.
Oyunla öðrenilen her þey (tanýþma dahil) daha akýlda
kalýcýdýr.

Kazanýlmasý beklenen davranýþlar:

Kazanýlmasý beklenen davranýþlar:

ATÖLYE ÇALIÞMASI

ÇOCUK-MÝMARLIK ATÖLYESÝKENT
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KENDÝNÝ SEMBOLLE ÝFADE ETME: Yaka
kartý çalýþmasý yaptýk. Burada amaç, çocuðun
kendini istediði sembol ve renkle ifade
edebilmesidir. Ayný çalýþmayý bizler de yapýp
kartlarýmýzý boynumuza taktýðýmýzda, onlarýn
yaptýðý çalýþmayý bir büyüðün önemseyip
yapmasý mutlu ediyor.

Tanýþma, tanýma ve kendini tanýtma
etkinliðimizin ardýndan biraz daha rahat
diyaloglar kurabilmek adýna doðaçlama hikaye
kurmaya baþladýk. Amacýmýz ortamda
kendilerini yada düþüncelerini rahatça ifade
edebilme, bir grup çalýþmasý ürününün nasýl
ortaya çýkacaðýný gösterebilmedir. Çünkü bu
hikayenin her cümlesi birimize ait.

Hikayenin ardýndan kent üzerine sohbet etmeye
baþladýk.
Ama önce yakýn çevremiz.
Yaþadýklarý evden sokaða-semte-sur içine ve
surun dýþý Diyarbakýr'a doðru yürüyoruz.
Onlar için önce sur var, sonra Diyarbakýr.

Yaþadýklarý evler üzerine baþlayan sohbet avlulu
ev-apartman karþýlaþtýrmasýna dönüþtü.
Çocuklarýn yarýsý avlulu evde yarýsý apartmanda
oturuyor:

-Çok katlý evde kendimi güvende
h

-Ama avlulu eve de çok hýrsýz giriyor.
-Apartmanda oynayamayýz. Komþular
kýzar.

-Avlumuzda akþam da oynayabiliyorum.
-Apartman olursa kardeþimiz pencereden
düþer.

issetmiyorum.

-Avlulu evde çiçek ve temiz hava var.

Evden yavaþ yavaþ dýþarý çýkýyoruz. Genelde
yaþadýklarý çevreyi, tarihi dokuyu,güneþi ve yeþili
yani Sur'u çok seviyorlar.

Diyarbakýr ne renk?
Kýrmýzý, yeþil, kahverengi ve sarý.

Yani karpuz, sur ve güneþ. Onlar güneþin
çocuklarý (her ne kadar GAP projesinden kaynaklý
deðiþen iklime ayak uydurmaya çalýþsalar da),
alýþmaya çalýþtýklarý yaðmura raðmen.

Peki, yok mu sizi rahatsýz eden, deðiþmesini
istediðiniz þeyler?

Düþünüyor, birbirleriyle tartýþýyorlar ve en çok
sokak güvenliðinden, soygunlardan, hýrsýzlýktan,
tarihi yapýlarýn yýkýlýp modern dedikleri yenilerin
yapýlmasýndan, sokaktaki çöplerden ve
pahalýlýktan söz etmeye baþlýyorlar.

Paylaþmak kavramý onlar için buradaki çalýþma
yaptýðým çocuklardan öncelik açýsýndan çok farklý.
Öðle yemeði sonrasýnda kalan ve yenmeyen
yemekleri yoksul komþularýna götürdüler. Aslýnda
onlar da yoksul ama bazý komþularýna göre
kendilerini daha iyi görüyorlar.

Daha sonra 2. gün yapacaðýmýz kent maketi
çalýþmasýnýn ön atölye yani sohbet aþamasýna
geçtik.

lere Diyarbakýr'ý anlattýlar.

Çözüm de
üretiyorlar bu arada.

Ufak bir detay:

Biz

Diyarbakýr'a ilk gelen bir insaný nerelere
götürürsünüz?

-Mardin Kapý
-Futbol Stadý

-Dað Kapý

-Dicle Sularý
-Gazi Köþkü
-Dört Ayaklý Minare

Anlatýrken nasýl gidileceðini de soruyoruz, yön
kavramlarýný, bulunduklarý yerin baþka yerlere
göre konumunu fark edebilmeleri için.

-Burada (çalýþma yaptýðýmýz ev)
-Nenemin yanýnda

-Sur içinde yaþamaktan, çünkü her þey
var burada

-Gazi Köþkü (ayný zamanda mesire yeri)

Bu kez Mimarlar Odasý Diyarbakýr Þubesinin
salonundayýz.Yaðmur nedeniyle avlulu evde
çalýþamadýk bugün.

Kenti oluþturan ögelerden konuþmaya baþladýk.
ler paylaþýr?

-Ulu Cami
-Meryem Ana Kilisesi
-Surlar

-On Gözlü Köprü

-Müze

-Fakülte
-Deve Geçidi

En çok nerede mutlu oluyorsunuz?

-Köyde

-Bahçemizde

Kenti kim
-Çocuklar

2. GÜN:

-Anne-babalar
-Gençler
-Engelliler

-Bitkiler
-Hayvanlar

sorduk.

le
getirdiler.

-Yaþlýlar

Kentte kimlerin, nelere ihtiyaçlarý olduðuna dair
konuþtuk. Çocuklarýn farkýndalýklarýný ortaya
çýkarabilme doðrultusunda, yönlendirici yada
arayýþçý sorular

Ve cevaplar sýralanmaya baþladý.

Fiziki ihtiyaçlarýn yaný sýra, her kent paylaþaný
için sevgi, saygý, ilgi ve haklarýn korunmasý
ihtiyacý ön plandaydý.

Daha sonra 4 ayrý grup kendi kentini, ahþap
parçalarý, bakýr tel, renkli deri ipler, renkli
kaðýtlar ve yongalarla yapmaya baþladý. Önce
grup isimleri seçtiler. Ardýndan kendi kentlerinde
neyi ön planda tutacaklarýna karar verdiler.

Sonuçta 4 kent parçacýðýnda da öncelikler
farklýydý. Önemsedikleri konuyu ön plana
çýkarmýþlardý.

Bu çalýþmalarýmýz bir hafta sonra þenliklerin
kapanýþ günü, þenlikteki diðer çocuk
atölyelerinin ürünleri ile beraber sergilenecek.
Bu sergi için çocuklar bez afiþ hazýrladýlar. Bu
afiþte, hem çalýþma hakkýndaki düþüncelerini,
hem de Diyarbakýr hakkýndaki düþüncelerini di

Sergi günü çal malar n n ba nda durup soru
soranlara anlatacaklar n söylediler.

ýþ ý ý þý
ý ý
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1934 yýlýnda Nafýa Vekâletinin Teþkilâtý ve
Vazifelerine Dair Kanun” ile yeniden yapýlanan
Bayýndýrlýk Bakanlýðý bünyesinde Þose, Köprüler
ve Binalar Reisliði'nin bir þubesi olarak Binalar
Fen Heyeti oluþturulur. Kanunda görevi “devlet
daire ve müesseselerine ait her türlü bina ve
inþaatýn Türk mimarisinin tarzýný tayin temin
ve fen vasýta ve unsurlarýný yetiþtirme” olarak
belirtilen kurum, bir yýl içinde yol ve köprü
yapýmý ile bina iþlerinin ayrýlmasý
ihtiyacýnýn kendisini göstermesi ile Yapý Ýþleri
Umum Müdürlüðü'ne dönüþecek, ve takip eden
on yýllar içinde

ülke bütününde binlerce kamu
binasýnýn (ve nýnýn)
gerçekleþtirilmesi için gerekli teknik hizmeti
saðlayacaktýr.

Atatürk Orman Çiftliði' Gazi Ýstasyonu'nun
karþýsýnda bulunan T. Binasý, isimleri henüz
tarih yazýmýna girmemiþ, fakat üretimleri yakýn

, “

ve ,

birbirinden

bünyesindeki mimar ve
mühendisler ile

pek çok imar pla

nde
P.T.

Bilinmeyen Ankara baþlýðý altinda her ay bu

sayfalarda bir yapý tanýtýyoruz. Bu yapýlarýn

ortak özelliði birçok kiþi tarafýndan

bilinmiyor, tanýnmýyor olmalarý, yaþadýðýmýz

þehrin sahip olduðu, ama varlýðýnýn bile

farkýnda olmadýðýmýz,

yayýnlarda rastlamadýðýmýz,

mimarlýk derslerinde okutulmayan, ama

mimari açýdan bilinmeyi hakeden yapýlar

bunlar...

iþlevleri veya

konumlarý yüzünden içlerine gir ip

çýkamadýðýmýz,

A.O.Ç. P.T.T. BÝNASI

zamana kadar bu ülkedeki yapýlý çevrenin oldukça ciddi bir oranýný oluþturmuþ
olan memur mimarlarýn, bu kurum bünyesinde tasarlayýp gerçekleþtirdikleri
ilk binalardandýr. Bina, 1934 yýlýnda yayýnlanmaya baþlanan Nafýa Ýþleri
Mecmuasý'nýn (1935'den itibaren Bayýndýrlýk Ýþleri Dergisi) Ocak 1935 sayýsýnda
Nafýa Haberleri bölümünde kýsa bir yazý ve çizimlerle tanýtýlýr. Dergide tanýtýmý
yapýlmýþ olan ikinci binadýr; ilki Mimarlar Odasý Ankara Þubesi'

likleri çalýþmasý dahilinde tanýtýlmýþ yine Orman Çiftliði'ndeki janda
Bakanlýðýn dergisi 1940'larýn sonlarýna kadar yayýnladýðý projelerin

mimar ya da mühendis tasarýmcýlarýnýn isimlerine atýfta bulunmayý ihmal etmiþ
olduðu için tasarýmcý(lar)ýn kimliðini kesin olarak bilemiyoruz. Bu yýllarda çeþitli
kaynaklarda bakanlýk mimarý olarak görü en mimarlar Naci Cemal, Abdullah
Ziya (Kozanoðlu), Refik, Rýza Þükrü Duna, Bekir Ýhsan olasý ilgili
isimlerdir.

bu

nin Bina
Kim olan, rma
karakoludur. ,

n
Sururi ve

bilinmeyen ankara ...
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kaderine terk edilmiþ olmasý son derece büyük bir
tehlikedir.

Kubbesini koruyacak bakýrlarýn dahi çalýndýðý Kubbeli
Tekel binasýnýn son durumuna dikkati çekmek üzere,
basýn kuruluþlarýnýn büyük bölümüne ve Ankara
Milletvekillerinin tamamýna bilgiler göndermiþ
olmama raðmen, 1928 yýlýnda yapýmý tamamlanan ve
Cumhuriyetin 78 yýlýna tanýklýk ederek ayakta
kalmayý baþarmýþ Kubbeli Tekel binasýnýn yok oluþu
ile hiç kimse ilgilenmemektedir. Komisyonlara havale
edilerek, genel müdürlüklere devir edilerek binalarýn
ayakta durmasý mümkün deðildir. Bu tür tarihi
binalar samimiyetle sahip çýkýlarak ayakta kalabiliyor.

Restore edilmiþ hali ile güzel bir müze, ya da
güzel bir halk kütüphanesi olabilirdi. Eski
Ulus'un ve eski Ankara'nýn tarihi resimlerinin,
orijinal tablolarýn sergilendiði güzel bir sergi
sarayý haline gelebilirdi. Atatürk'ün defalarca
önünden geçtiði tarihi bina Atatürk Belgeliði
olarak kullanýlabilirdi. Ankara'ya, Cumhuriyetin
Baþkentine yakýþýr ne güzel þeyler yapýlabilirdi.
Hiç biri yapýlmýyor ve kubbesinden içeri giren
yaðmur sularý, kýrýk camlarýndan giren tinerci
çocuklar, duvarýnda ateþ yakan evsizler dýþýnda
kimse maalesef ilgilenmiyor. Umarým Ankaralýlar
kendi þehirlerinin ve Cumhuriyetin tarihine
kendileri sahip çýkar ve yapýlmasý gerekenlerin
bir an önce yapýlmasýný saðlarlar.
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Ýnhisarlar (Tekel) Baþ Müdürlük Binasý, Ankara, 1928
Zemin Kat Planý
Kaynak: Tekel Baþmüdürlüðü Arþivi

dönüþümü, imar, yapý ve çevre mevzuatýnýn
sistemli bir bütünlüðe kavuþturulmasý ile
olanaklýdýr. entsel dönüþüm, kents
baþlýklarý altýnda, uluslararasý finans
çevrelerinin baskýsý ile alýnan yatýrým kararlarý

kamu ve toplum yararýna
yönlendiri Bu yatýrým kararlarýný
meþrulaþtýrmak amacýyla düzenlenen ülkemiz
mimarlarýna kapalý proje elde etme yöntemleri
kabul edilemez. Planlama sürecinin bir parçasý
olan kentsel projeler, planlama ve ulusal-
uluslararasý yarýþma hukukuna aykýrý
uygulamalarla gerçekleþtirilemez.

imarlýðý ve kenti olumsuz bir þekilde etkileyen
bu geliþmeler karþýsýnda
entli katýlýmýný hedefleyen mimar ve kentli

dayanýþmasý geliþtirilme gýnlaþtýrýlmalýdýr.
Nitelikli mimarlýk hizmetinin toplumla buluþmasý
için temel mimarlýk politikasýnýn oluþmasý
gerekir. Toplumumuzun mimarlýk kültürünün
geliþtirilmesi; nitelikli ve mimari deðerlere dayalý
yapýlaþmanýn güvencesidir. Toplumun
ilköðretimden baþlayarak mimarlýk kültürü
konusunda bilgilendirilmesi, bu kapsamda
yaratýcý çözümler üretilmesi için kamu yönetimi
ve toplum nezdinde çabalarýmýzý sürdüreceðiz.

asý serbest dolaþýmla ilgili olarak,
yabancý mimarlarýn kuralsýz ve denetimsiz bir
biçimde dolaþýmýný deðil; eþitlik ve karþýlýklýlýk
ilkesini esas alan, eþsaygýnlýkta uluslararasý
mesleki etkileþim ortamýnýn saðlanmasýna
yönelik çabalarýmýzý sürdüreceðiz. imarlýk
eðitimi , mimarlýk
okullarý akreditasyonu, mesleki yeterlilikler ve
sürekli mesleki geliþim baðlamýnda yetki ve
sorumluluðu açýkça tanýmlanmýþ yeni bir meslek
düzeni oluþumuna yönelik çabalarýmýzý
sonuçlarý hayata geç

Mimarlar Odasý'nýn, toplum nezdinde kanýtlanmýþ
saygýnlýðý, tüm yönetsel ve ticari baskýlara raðmen
temel dayanaðýmýz ve çýkýþ noktamýzdýr. Geleceðin
insan odaklý saðlýklý yerleþmelerinin mimarlarý olma
hedefinden asla vazgeçmeyecek, mesleðimizin varlýk
nedenini zayýflatma gayretlerine karþý kamu ve
toplum yararýna mücadelemizi sürdüreceðiz.

“Mimarlar Odasý Toplum Hizmetinde” anlayýþýyla
kamuoyuna saygýyla duyur
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apýlan TMMOB
Mimarlar Odasý 40.
demokratik sorumluluklarý çerçevesinde hazýrladýklarý
Sonuç Bildirgesi'ni aþaðýda sunmaktadýr:

Ülkemizin içinde bulunduðu sorunlu coðrafya, uluslararasý
güçler tarafýndan, nükleer silahlarýn tehdit unsuru olarak
öne sürüldüðü ortamýna sürükleniyor. Dünya
barýþýný tehlikeye atan bu geliþmeler,

arýþýn, kültürel
geliþmenin ve insan yaþamýnýn savunulmasýný temel
sorumluluklarý arasýnda gören bir mesleðin mensuplarý
olarak tüm toplumsal
kesimleri uyarýyoruz

Ülkemizde ve dünyada barýþý savunmak, i
atýný ve yaþam alanlarýný tehdit eden her türlü

terörün ortadan kaldýrýlmasýný istemek, insanlýk ve
yurttaþlýk

Yaþam alanlarýmýz kimyasal ve radyoaktif atýklarla
geri dönülmez bir biçimde kirletilemez. Ülkemiz
coðrafyasýnda (Sinop, Akkuyu vb nükleer
santrallerin gündeme getirilmesinin kimi küresel
yatýrýmcýlar dýþýnda kimseye yararý olmayacaðý açýktýr.

Ýnsanlýk tarihinin önemli bir kültür mirasý olan
korunmasýna iliþkin yeterli duyarlýlýk

aþan diðer tarihi
yerleþmeleri

çýkaramadýðýmýz tarihi ve doðal mirasýmýzýn ve
yakýn tarihimizin tanýklýðýný yapan endüstri mirasýmýzý

nmasý doðrultusundaki uyarýcý çabalarýmýzý
arttýrarak düreceðiz.

u geliþmelerin yaný sýra ülkemiz mimarlýðý da;
uluslararasý güçlerin yönlendirdiði bir deðiþim ortamýna
doðru sürükleniyor. Bu süreci; ülkemiz mimarlýk birikimi,
50 yýllýk meslek odasý deneyimimiz, UIA 2005 Dünya
Mimarlýk Kongresi ile kanýtlanan uluslararasý yetkinliðimiz
ve geliþtireceðimiz dayanýþma örgüleriyle olumlu bir
sürece yönlendirmemiz olanaklýdýr. Nitelikli bir mimarlýk
ortamýný hedefleyen kuruluþun temsilcileri olarak,

ve ilgili tüm toplumsal kesimleri
uyarýyoruz:

Yýllardýr büyük bir sorumsuzlukla, haksýz kentsel
rantýn yasadýþý olarak biçimlendirdiði
yerleþmelerimizin yenilenmesi þan yapý
kültürü içinde kendi deðerlerine saygýlý mimarlýk
ürünlerinin oluþumu kentsel geliþme ve yapý
üretiminin, çaðdaþ-bilimsel planlama ve yapýlaþma
ilkeleriyle bütünleþmesine baðlýdýr.

Kentlerimiz ve yapýlarýmýzýn saðlýklý geliþimi ve

�

�

�

�

�
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edilen daralma, küresel bir finansal kriz ve
ülkemizde zaten kýrýlgan bir durum arz eden
ekonominin olumsuz etkilenmesi iþaretlerini
taþýmaktadýr. Uygulanan bu politikalar pazarýn
daralmasýnýn önüne geçememekte, spekülatif
sermaye dolaþýmý dünyada iktisadi ve siyasi
çalkantýlara neden olmaktadýr. Ve bütün bu
yaþananlar yeni bir dünya krizi tespitlerine neden
olmakta ve ülkemiz de bundan bire bir
etkilenmektedir.

Bu ve buna benzer tespitler yapýlýrken, egemen
iktisat dili “etkin piyasalar, hantal devlet, verimsiz
KÝT'ler ve özelleþtirmenin meziyetleri” söylemi ile
ÝMF'nin ekonomi politikalarýný ve sosyal haklarýn
budanmasýný–geriye götürülmesini; uyum adýna
yetenek, beceri olarak lanse ediyor. Gelinen
noktada Yeni Dünya Düzeni çerçevesinde
küreselleþme “mutlaklýk, seçeneksizlik-
kaçýnýlmazlýk” söylemleri ile besleniyor. Artýk
düzenleme ve denetim iþi bile tek baþýna devlete
býrakýlmýyor. Baðýmsýz olduðu iddia edilen kurullara
terk ediliyor. Ekonomiden el/etek çektirilen devletin
diðer alanlardaki durumu ne? Örneðin “hukuk
devleti” hala ayakta mý?

DB, IMF ve AB direktifleri doðrultusunda yasalar
deðiþtiriliyor, anayasa deðiþtirilerek devletçilik
yerine özelleþtirme-serbestleþtirme getiriliyor,
sözün özü Anayasa by-pass ediliyor. Diðer yandan
Danýþtay'a baský uygulanarak hukuk devletinin içi
boþaltýlýyor. Daha da ötesi iktidarýn baskýsý -
Danýþtay üyelerine silahlý saldýrýda olduðu gibi -
hukuka yönelik þiddeti tetikliyor. Burada bir kez
daha belirtelim ki; bizler her türlü þiddeti nefretle
kýnýyoruz.

ndan ufukta beliren küresel finansal krize
doðru yelken açmýþ bir ülkede büyüklere büyüme
masallarý anlatýlýyor. Yatýrým ve üretimin olmadýðý,
katma deðeri düþük imalata/üretime, ucuz iþ gücü,
esnek üretim politikalarýna, doðal kaynaklarýn
kuralsýz tüketimine dayalý ve kamu varlýklarýnýn
satýþýndan nemalanan bir büyüme...

Öte ya

Türk Mühendis ve Mimar Odalarý Birliði'nin 38.Genel
Kurulu küresel sermaye ile iþbirlikçilerinin Dünya'da
ve Türkiye'de baský, zulüm ve sömürülerini
arttýrdýklarý günlerde yapýldý. Emperyalizm, çok uluslu
þirketlerin dar çýkarlarýný gözeten neoliberal
ekonomik ve sosyal politikalar devreye sokarken,
halklar bu sürecin sancýlarý ile acý çekiyor. Sermaye
hegemonyasýný tek bir süper gücün gölgesinde
sürdürmekte iken, çevre ülkeler bu süreçten daha
fazla etkileniyor.

1980'li yýllardan bu yana tüm dünya düzeni çok hýzlý
bir biçimde küreselleþme adý altýnda yeniden
yapýlandýrýlýyor. Burada hedeflenen, her türlü
kýsýtlýlýktan uzak tek bir pazar ve insanlýðýn bu pazara
boyun eðmesidir. Apolitikleþmiþ kitlelerden oluþan, iç
hukuku ile zaman zaman uluslararasý sermayeye
ayak baðý olan ulus devletin de giderek sönümlendiði
bir dünya yaratmak bu hedefin içindedir.

Genel ifade ile G8'ler diye tanýmlayacaðýmýz ülkeler
ve yine bu ülkeler kökenli çok uluslu þirketler,
stratejik hedeflerine ulaþabilmek için sosyolojik,
siyasal ve ekonomik araçlar/yapýlanmalar
oluþturdular. Dünya Ticaret Örgütü, Dünya Bankasý
ve IMF bunlarýn ekonomik ayaðýdýr. Bu kurum ve
kuruluþlar aracýlýðýyla, özellikle üçüncü dünya
ülkelerine eski teknolojilerini aktarýp onlarýn
teknolojik ilerlemelerini engellemiþ, ithal ikameci
sanayileþmeye zorlamýþ, yardým ve hibe programlarý
ile dýþa baðýmlýlýklarýný pekiþtirmiþ ve aþýrý borç yükü
altýnda teslimiyetçi politikalar izlemelerini saðlamayý
baþarmýþlardýr.

i söylemi ve kendi kendini
düzenleyen pazar efsanesine dayalý söz konusu
politikalar talebin sürekli daralmasý ve daralmanýn
süreklilik kazanmasýyla sonuçlanýyor. Sermaye toplu
deðersizleþme riskini ortadan kaldýrmak için kýsa
vadede de yüksek kar vaat eden alanlara ve
spekülatif faaliyetlere yöneliyor. Gelinen noktada
sermaye, pazarýn sürekli daraldýðý koþullarda, hazýr
bir pazar olan kamu iþletmelerine el koyuyor veya
geleneksel olarak kamu tarafýndan saðlanan
hizmetlerde bir deðerlenme alaný buluyor. Sözü

Piyasa ekonomis

Halkýmýza;

Gerçekler ise bambaþkadýr;

Dünyanýn en borçlu ülkelerinden biriyiz.

Ýnsani geliþmiþlik endeksi açýsýndan gerilerde
kalmýþken yaþam standardý her geçen gün daha da
düþmektedir.

, yapýsal önlemler sonucu sosyal güvenlik
haklarýndan yararlanamayan insanlar ülkesidir. On
beþ milyon civarýnda vatandaþýmýz sosyal güvenlik
hakkýndan yararlanamamaktadýr. Buna karþýlýk bu
haklardan yararlananlar ise kaliteli hizmet
alamamaktadýr.

Saðlýk ve eðitim hakký baþta olmak üzere bir çok
kamu hizmeti giderek satýn alýnan; yalnýzca
varsýllarýn ulaþabildiði, yoksullarýn ise eriþemediði
hizmetler haline gelmiþtir.

Emekçiler üzerindeki vergi yükü ve özel olarak
dolaylý vergi yükü çok yüksek orandadýr

Ýstihdam verileri büyük olumsuzluklar taþýmaktadýr.
Ýþsizlik oranlarý giderek yükselmekte, ekonomik
büyümeye koþut istihdam alanlarý açýlamamaktadýr.
Genç iþsizliðinin týrmandýðý ülkede, nüfusun yarýsýný
oluþturan kadýnlar, zaten sýnýrlý ölçüde katýldýklarý
istihdam alanýndan çekilerek evlerine
kapatýlmaktadýr.

Gerçekleþtirilen özelleþtirmeler sonucu bir çok kamu
kuruluþu yerli ve yabancý sermayeye
baðýþlanýrcasýna terk edilmektedir. Bu gün gerek
siyasi karar vericiler tarafýndan gerek egemen iktisat
dillerince, gerekse uydu medya tarafýndan “büyüme,
düþük enflasyon, baþarýlý reform vb” masalsý
söylemler, iþ ve finans dünyasýnýn göz boyama
eylemlerinden öte birþey ifade etmemektedir. Bizler
bu rehin alýnmýþlýðý ve vaat edilen refahýn nasýl bir
yanýlsama içerdiðini beþ yýl önce de çok somut bir
biçimde yaþamadýk mý?

Ýçinde bulunduðumuz coðrafya savaþýn en sýcak
yaþandýðý coðrafyadýr. Enerji kaynaklarýný ve enerji
yollarýný kontrolü altýna almak amacýyla Irak'ý iþgal
eden ABD bunu yeterli görmemektedir. Baþta Ýran
olmak üzere bölgeyi yeniden biçimlendirmek için
gözünü Ortadoðu'ya dikmiþtir. Ve görünen o ki; ABD
Ortadoðu'da kalýcýdýr.

Bu durumda yapýlmasý gereken, 1 Mart'ta “savaþa
hayýr” diyen yüz binler ile yeniden ve yeniden
savaþa karþý duruþu örgütlemek, sokaklarda,

Türkiye

.

meydanlarda mücadeleyi yükseltmektir. Ýþte bu
nedenle TMMOB Mayýs 2006 da Atina
meydanlarýndan tüm dünyaya bir kez daha “savaþa
hayýr” diye haykýrmýþtýr. Savaþa hayýr demekten öte,
ABD'nin, savaþa lojistik destek olan üsleriyle,
limanlarýyla kýsacasý ülkemizi derhal terk etmesi için
mücadele vermekteyiz.

Genel Kurulumuz, emperyalist yayýlmacýlýðýn bir
parçasý olan Ýran'a yönelik müdahaleye þiddetle karþý
çýkmakta, ülkemizin Dünya'da ve Ortadoðu'da
saldýrganlýðýn karþýsýnda/dýþýnda kalmasý için
verilecek mücadelenin bir parçasý olacaðýný
belirtmektedir.

Ve elbette ki tüm dünyada olduðu gibi ülkemizde de
kirli savaþa hayýr demekteyiz. Ülkemizin en temel
sorunlarýndan olan Kürt sorununun, demokrasinin
Türkiye'de tüm kurum ve kurullarýyla köklü bir
þekilde yerleþmesinin önünde engel olduðu, bu
sorunun demokratik yollarla çözülmeyiþinden ötürü
sürdürülmekte olan savaþ ülke kaynaklarýný
tüketmekte olduðu gibi, ülkenin gelecekteki
ekonomik, siyasal, sosyal ve kültürel geliþimini de
ipotek altýna almaktadýr. Kürt sorunu tarihsel,siyasal
ve sosyal boyutlarý olan bir sorundur.

Barýþ, ancak demokrasi, özgürlük ve insan haklarýnýn
olduðu bir ortamda yaþama geçirilebilir. Sorun
demokrasi ve özgürlük taleplerine uygun demokratik,
adil, eþitlik temelinde barýþçýl yöntemlerle
çözülmelidir.

Ancak bu gün yaþananlara baktýðýmýzda bu
çözümden ne kadar uzakta olduðumuzu görüyoruz.
Þemdinli'de ve sonrasýnda yaþananlar, ne yazýk ki
TMMOB'nin söylemlerinden ve çözüm önerilerinden
ne kadar uzakta olunduðunu bir kez daha
göstermiþtir.

Yine günümüzde sýkça yaþanan faþist güruhlarýn,
þeriatçý-gerici yapýlanmalarýn, azgýn þiddet
eylemcilerinin afiþ asmak, nü resim yapmak gibi en
doðal eylemlere bile tahammülsüzlükleri ve linç
giriþimleri bizlere geçmiþte uygulanan oyunlarý
hatýrlatmaktadýr. Özellikle güvenlik güçlerinin
olaylara müdahale etmekte zayýf kalmalarý, izleyici
pozisyonda olmalarý, bizlere Sivas katliamýný bir kez
daha anýmsatmaktadýr. Fakat bu toplum, bizler, biz
mühendisler, mimarlar, þehir plancýlarý ayný oyunun
bir daha oynanmasýna asla izin vermeyeceðiz.
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Ve yine bilinmelidir ki Türk Mühendis ve Mimar
Odalarý Birliði ;

Tutuklu ve hükümlülerin

Ülkemizin tüm varlýklarý özel sermaye istismarýndan
kurtarýlarak, toplumsal gönencimizin arttýrýlmasýna
yönelik ulusal, bölgesel ve kentsel düzeyde planlý ve
kamusal bir ekonomi politikasý esas alýnarak, kamusal
kaynaklara dayalý ve istihdamý arttýrýcý sanayileþme ve
kalkýnma hedefine yönelik, özelleþtirmelerin
durdurulmasý, özelleþtirilen halka ait varlýklarýn
kamulaþtýrýlmasý ve kamu kuruluþlarýnýn yeniden
güçlendirilmesi için,

Son yýllarda özellikle dýþ baðýmlýlýðýn arttýðý enerji
sektöründe, nükleer enerji santrallarý ve benzer
maceralardan vazgeçilmesi ve ulusal kaynaklara
dayalý, planlý bir politika izlenmesi için,

Hizmet Ticareti Genel Anlaþmasý (GATS) ile
neredeyse bütün geleneksel kamu hizmeti alanlarýnýn
piyasalaþtýrýlarak yabancý sermayenin istilasýna
açýlmasýna karþý çýkmak için,

Eðitimde öðrencileri müþteri olarak gören zihniyetin
egemen olmasýný saðlamaya yönelik giriþimlere ve
eðitim hizmetlerini bütünüyle bir pazar haline getirme
çalýþmalarýna karþý durmak için,

Bütün çalýþanlara grevli, toplu sözleþmeli
sendikalaþma hakkýnýn tanýnmasý için,

tecritine dayalý hücre (F) tipi
cezaevi uygulamalarýna son verilmesi, cezaevlerinde
insani yaþam koþullarýnýn hakim kýlýnmasý için,

Baþta düþünce ve örgütlenme özgürlüðü olmak üzere
tüm demokratik hak ve özgürlüklerin, sözün özü
demokrasinin önündeki engellerin kaldýrýlmasý için,

Ülkemizin doðasýnýn korunmasý, sanayileþmenin
çevreyi ve doðayý tahrip etmeden gerçekleþtirilmesi
için,

Kentsel mekanýn, toplumsal yarar ve kullaným deðeri
ilkesi etrafýnda üretilmesi-paylaþýlmasý, ve doðal-
kültürel varlýklarýn koruma-kullanma dengesi
içerisinde yaþatýlmasý için,

Kadýna yönelik þiddeti ve toplumsal hayatýn her
noktasýnda cinsiyet ayrýmcýlýðýný önlemek için ve tüm
emekçi kadýnlarýn mücadelelerinin yanýnda olmak-
birlikte mücadele etmek için,

Tarým arazilerinin yok olmasýna, kirlenmesine, genetik
tohum ve gýdalarýn ülkemize sokulmasýna, çiftçimizi

üretimden, tarlasýndan koparan iþsiz, yoksul býrakan
politikalara karþý durmak için,

Su ve suya baðlý hizmetlerde çevre ve insan esas
alýnarak suyun mülkiyeti ve hizmetlerinin kamuda
kalmasýnýn saðlanmasý için,

AB müzakere sürecinin ülke çýkarlarý, çalýþanlar,
demokratik hak ve özgürlükler yönünden bir mücadele
süreci olarak deðerlendirilmesi için,

Kýyý ve orman yaðmasýna karþý çýkmak için,

hipleri halkýmýzdýr” þiarýný her
zaman her alanda daha güçlü haykýrmak için,

Hasankeyf'te uzun bir tarihi süreci yansýtan bir birikimin
daðýtýlmasýna, Bergama'da, Eþme'de, Belek'te
sermayenin halkýn karþý çýkýþýna raðmen hukuk dýþý
yönelimlerine, Fýrtýna Vadisi'nde, Munzur'da, Sinop'ta,
Aloinoi'de doðanýn tahribine zemin hazýrlayanlara,
deprem ve taþkýnlarý kader olarak kabul edip,
hýzlandýrýlmýþ tren kazalarýna neden olanlara dur demek
için,

“Geleceðe uzak olan üzüntüye yakýndýr” lafzýndan yola
çýkarak “gençlik geleceðimizdir” þiarýný her zaman her
alanda daha güçlü haykýrmak ve yaþama geçirmek için,

Üreterek büyüyen ve paylaþarak geliþen bir ülkede
insanca ve barýþ içinde yaþamak için,

Birlikte karar alma, birlikte üretme, birlikte yönetme
ilkesini yaþ

Önümüzdeki dönemde de, Odalarý ve üyeleriyle birlikte
çalýþma, uygulama ilkesiyle ülkemizdeki ve dünyadaki
emek güçleriyle dayanýþma içinde, baðýmsýzlýkçý, eþitlik
ve özgürlükçü bir Türkiye ve Dünya için çalýþmalarýný
sürdürecektir.

“Madenlerimizin gerçek sa

ama geçirmek için ,

Kapitalizmin ve emperyalizmin askeri, ekonomik,
politik ve kültürel tüm örgütlerinden baðýmsýz, “Bir
Baþka Dünya, Bir Baþka Türkiye Mümkün”dür.

YAÞASIN ÖRGÜTLÜ
MÜCADELEMÝZ

YAÞASIN TMMOB
ÖRGÜTLÜLÜÐÜ

Bizler, Avrupa çapýndaki toplumsal hareketlerden
gelen kadýnlar ve erkekler, yýllarca süren ortak
deneyimin, savaþa, neoliberalizme, emperyalizmin her
biçimine, sömürgeciliðe, ýrkçýlýða, ayrýmcýlýk ve
sömürüye, ekolojik bir felaketin tüm risklerine karþý
mücadelenin ardýndan Atina'da buluþtuk.

Bu yýl çok önemliydi; çünkü Avrupa Anayasasý
Anlaþmasý, AB Gümrükleri Direktifi ve Fransa'daki
CPE yasasý gibi neoliberal projeleri engellemek
konusunda pek çok kampanya ve toplumsal mücadele
baþarýyla sonuçlandý.

Neoliberalizme muhalif hareketler büyüyor ve yalnýzca
ulus ötesi þirketlerin, G8'lerin, DTÖ, IMF ve Dünya
Bankasý'nýn gücüyle deðil, ayný zamanda devletlerin ve
Avrupa Birliði'nin neoliberal politikalarýyla çarpýþýyor.

Latin Amerika'da neoliberal saldýrýlarý sarsan önemli
siyasi geliþmeler gerçekleþti ve bunlarýn bir kýsmýnda
halk hareketleri özelleþtirme sürecini tersine çevirmeyi
baþardý.

Mevcut durum, hem fýrsatlarla hem de önemli
tehlikelerle dolu. Savaþa ve Irak iþgaline karþý
muhalefet ve direniþ, Ýngiltere ve ABD stratejisinin
iflas ettiðini ortaya çýkardý. Dünya Ýran'da yeni bir
savaþýn kabusu ile karþý karþýya geliyor. AB'nin Filistin
Ulusal Yönetimi'nin fonlarýný kesmeye iliþkin keyfi
kararý kabul edilemez; bu varolan durumu daha da
aðýrlaþtýran bir karardýr. Kürt halký üzerindeki baský
hala sona ermedi.

Kuzey ve Güney'deki muhafazakar güçler baský
altýndaki insanlarý bölmeyi hedefleyen bir
"medeniyetler çatýþmasýný" körüklüyor; bu da en
nihayetinde göçmenlerin ve azýnlýklarýn haklarýna ve
onuruna karþý kabul edilmesi mümkün olmayan bir
þiddet, barbarlýk ve daha çok saldýrý doðuruyor.

AB'nin dünyanýn en zengin bölgelerinden biri olmasýna
karþýn, onlarca milyon insan ya kitlesel iþsizlik ya da iþ
gücünün geçicileþtirilmesi sebebiyle yoksulluk içinde
yaþýyor. AB'nin Avrupa içinde ve dýþýnda rekabeti
durmadan geniþletme zeminindeki politikalarý;
istihdam, emekçiler ve refah devleti, kamu hizmetleri,
eðitim, saðlýk sistemi, vs. karþýsýnda bir darbe
oluþturuyor. AB yalnýzca geçicileþtirmeyi genel hale
getirmeyi deðil, iþçi ücretlerini ve istihdam
kazanýmlarýný da azaltmayý planlýyor.

Bu neoliberal Avrupa'yý ve Anayasa Anlaþmasý'ný
yeniden baþlatma yönündeki herhangi bir çabayý
reddediyoruz; baþka bir Avrupa için, feminist, ekolojist,
açýk bir Avrupa için, barýþýn, toplumsal adaletin,
sürdürülebilir yaþamýn, gýda egemenliðinin ve
dayanýþmanýn, azýnlýk haklarýna saygýnýn Avrupa'sý,

halklarýn kendi kaderlerini tayin ettiði bir Avrupa için
mücadele ediyoruz.

Doðu ve Batý Avrupa'da muhaliflerin sorgulanmasýný
ve taciz edilmesini, küreselleþme karþýtlarýnýn ve diðer
ilerici hareketlerin kriminalize edilmesini kýnýyoruz.

Doðu ve Batý'daki hareketler arasýnda daha iyi bir
koordinasyon yönünde bir adým daha atarak, barýþ,
daha çok iþ ve sosyal güvenlik için mücadele
kararlýlýðýyla Atina'daki Avrupa Sosyal Forumu'ndan
ayrýlýyoruz. ASF aðlarýnda geliþtirdiðimiz ortak
platformlardaki meselelere iliþkin, Avrupa çapýndaki
kampanyalarý ve hareketleri yükselteceðiz.

Gelecek dönem için etkin bir strateji tanýmlamak ve
hareketlerimizi güçlendirip geniþletmek adýna
çalýþmalarýmýzý koordine etmemiz gerekmekte.

ASF süreci çerçevesinde gelecek aylar boyunca
atacaðýmýz yeni ortak adýmlara iliþkin hep birlikte
karar vermek için, Avrupa'daki bütün hareketlere
büyük bir tartýþma baþlatma çaðrýsý yapýyoruz.

Þimdiden gündemimizde bazý önemli etkinlikler var:

Irak ve Afganistan'dan askerlerin hemen çekilmesi
için, Ýran'a yönelik yeni bir savaþ tehditine, Filistin'in
iþgaline, Avrupa'daki askeri üslere karþý, nükleere
silahsýzlanma için eylem yapacaðýz ve 23 - 30 Eylül
2006 tarihleri arasýnda bir haftalýk eylem çaðrýsý
yapýyoruz.

7 Ekim 2006'da, Avrupa'da tüm göçenlerin koþulsuz
olarak yasallaþtrýlmasý ve tüm göçmenlere eþit haklar
verilmesi; dýþlanmanýn sona ermesi, sýnýrdýþý
edilmelerin sonlanmasý, Avrupa'da tüm mülteci
kamplarýnýn kapatýlmasý için Avrupa ve Afrika çapýnda
uluslararasý eylem günü çaðrýsý yapýyoruz.

Kamu hizmetlerinin daðýtýlmasý ve
taþeronlaþtýrýlmasýna karþý ve sosyal haklar için
gelecek aylar içinde yürüyeceðiz.

Ocak 2007'de, ASF Nayrob'de buluþacak. Afrikalý
sosal hareketlerin büyümesi dünya için çok önemli.
Dünya Sosyal Forumu'nun inþasý, Avrupa sömürüsü
ve neo-koloniyalizme karþý mücadele için bir fýrsat
olacaktýr.

2007 Temmuz'unda, Avrupa Sendikalar Konseyi'nin bir
toplantýsý olacak ve bu yýl Temmuz ayýnda St.
Petersburg'da yapýlacak olan G8 zirvesinden sonraki
G8 toplantýsý da yine Temmuz 2007'de, Almanya
Rostock'da yapýlacak. Bizler bu olaylarý
mücadelelerimizin ortaklaþtýrýlmasý için bir fýrsat
olarak deðerlendireceðiz.

4. AVRUPA SOSYAL FORUMU SOSYAL HAREKETLER TOPLANTISI
SONUÇ BÝLDÝRGESÝ

SONUÇ BÝLDÝRGELERÝ

>>
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Mesleki uygulamalarda

inde

k
hizmetleri, mimari fenni

ilgili kanunlar,
yönetmelikler

rojelerin
düzenlenir.

getirmeleri
gerekmektedir.

kamu yararýný, meslek
haklarýný ve etiðini korumak, müelliflik haklarýný
gözetmek, haksýz rekabeti önlemek, mesleki
sorumluluklarý tanýmlamak ve mesleki
deðerlendirmeye esas sicilleri tutmak amacýyla 02
Haziran 2005 tarih 25933 sayýlý

yayýmlanmýþtýr.
Söz konusu Yönetmeliðe istinaden mesleki
denetimde uygulanacak esaslar aþaðýdaki þekilde
belirtilmiþtir:

Mimarlýk hizmetleri içerisinde tanýmlanan; mimari
proje hizmetleri, rölöve, restitüsyon, restorasyon
çalýþmalarý, imar planlama çalýþmalarý, koruma
amaçlý imar planlarý, mimari mesleki kontrollü

mesuliyet hizmetleri
serbest mimarlýk hizmetleri

mimarlýk hizmetleridir.

Serbest mimarlýk hizmetleri;
, Mimarlar Odasýnýn þartname, tarife

ve mimari proje çizim ve sunuþ standartlarýna
uygun olarak yürütülür.

Adý geçen Yönetmelik kapsamýnda; mimarlýk
hizmetleriniz için mesleki denetim iþlemi,

gerçekleþtirilir.
P mesleki denetimi yapýlýr ve

Bu baðlamda, üyelerimizin mimarlýk hizmetlerine
mesleki denetim yaptýrmak ve sicil durum belgesi
almak üzere Þubemize gerekli belgeleri

Serbest
Mimarlýk Hizmetlerini Uygulama, Tescil ve
Mesleki Denetim Yönetmeliði

Bu hizmetler serbest mimarlýk hizmetleri büro
tescil belgesi sahibi olmayan ya da bu
Yönetmelikte tanýmlanan istisna koþullarý
taþýmayan mimarlar tarafýndan yapýlamaz.

mimarlýk
hizmetinin yapýldýðý bölgenin baðlý olduðu
Mimarlar Odasý birimi tarafýndan

büro tescil belgesine
tabi

Mimari Proje
Müellifi Sicil Durum Belgesi

Mimari Proje Müellifi Sicil Durum Belgesi
düzenlenirken aranacak belgeler ve yapýlacak
iþlemler þunlardýr:

1) Mimarýn serbest mimarlýk hizmetleri büro tescil
belgesinin 2006 yýlý için tescil yenilemesinin
yapýlmýþ olmasý,

2) Mimar ve iþ sahibi arasýnda imzalanmýþ Mimarlar
Odasýnca hazýrlanmýþ, tip sözleþmenin asgari
hükümlerini taþýyan sözleþmesi

3) Mimarýn mührü ve imzasýný taþýyan, mimari proje
çizim ve sunuþ standart ve normlara uygun
olarak düzenlenmiþ uygulama projeleri ve ekleri,

4) Tapu, çap, röperli kroki, imar durumu, kot krokisi,
m2 bildirim cetveli ve gerekli diðer dokümanlar,

5) Serbest mimarlýk hizmetlerine iliþkin, en az bedel
tarifesine göre hesaplanmýþ ücret tutarýnda
düzenlenmiþ serbest meslek makbuzu yada
fatura,

6) Eski eser yapýlarda, Kültür ve Tabiat Varlýklarýný
Koruma Kurulu kararlarýna uygun hazýrlanan
rölöve, restorasyon, restitüsyon projeleri,
fotoðraf ve gerekli belgeler

7) Tadilat projelerinde eser sahibi mimarýn kendisi
deðilse, eser sahibinin noter yada Oda onaylý
oluru, eser sahibinin bulunamamasý durumunda
ise, tebligat ve ilan belgeleri ile mimar ve mal
sahibinden ileride doðabilecek tüm sorumluluðun
kendilerine ait olduðuna dair taahhütname,

8) Mimarýn kaydý mesleki denetimi yapan birimde
deðil ise; o yýl için onaylanmýþ Serbest Mimarlýk
Hizmetleri Büro Tescil Belgesi'nin fotokopisi, ilgili

,

,

BÜRO TESCÝL BELGESÝ SAHÝBÝ SERBEST MÝMARLA

SÝCÝL DURUM BELGESÝ ALMALARI ÝÇÝN

GEREKLÝ BELGELER

RA

Þubesi ile temasa geçilerek mesleki kýsýtlýlýðýnýn
olmadýðýnýn belgelendi

serbest
mimarlýk hizmetleri þartnamesi ve mimarlýk
hizmetleri tarifesine göre hesaplanmýþ katma
deðer vergisi hariç bedeli üzerinden %2 mesleki
denetim bedeli ödenir.

Ayrýca, 2006 yýlýnda uygulanan mimarlýk hizmetleri
birim oranlarý:

• Hazýrlýk ve Etüd Çalýþmalarý %5

Ön Proje Çalýþmalarý %15

•Sistem ve Montaj Detaylarý

olarak belirlenmiþtir.

Mesleki denetim için Mimarlar Odasýna verilen
projeler ve yazýlý belgelerin tümü A-4 normuna uygun
katlanabilir pafta düzenine sahip olacaktýr.

-iþin ismi,
-Mimarýn veya mimarlýk bürosunun, ortaklýðýn
þirketinin;

Ýsmi Soyadý
Ünvaný

-ÝÞVEREN / ÝÞ SAHÝBÝ'NÝN
Ýsmi soyadý
Ünvaný

-Proje bedelini hesaplamaya iliþkin bilgiler,
nþaat alaný
inþaat türü
kullanma amacý

yapý yaklaþýk maliyeti

rilmesi.

9) Mesleki denetim ve onay hizmeti için

·

·Uygulama Projesi %30

%60

Sicil no'su
Büro Tescil Belge (BTB) no'su
Adresi
Vergi dairesi ve vergi no'su

Adresi
Vergi dairesi ve vergi no'su

i

m maliyet bedeli

%10

Proje sunuluþunda çizili belgeler aþaðýdaki
þekilde sýralanýr.

1.Genel bilgi paftalarý: Eksiksiz doldurulacaktýr

Proje baþlýðý

.

1.1

2

yapý sýnýfý
mimari hizmet sýnýfý
zorluk kriterleri katsayýsý
þube tarife katsayýsý

-iþ numarasý
-M harfi (mimari proje çizimi olduðunu belirlemek

üzere)
ileri (mimarýn izni olmadan

çoðaltýlamayacaðý)
-ortak müellif olan mimarlarýn bilgileri ve imzalarý
-müellifi belli olmayan yapýlara ait ÝÞVEREN /

ÝÞSAHÝBÝ'nin verdiði taahhütname noter
onay tarih ve no'su

-Mimarlar Odasý onay bölümü

Projenin baþýnda Belediye tada ilgili kuruluþu ve Yapý
denetim firmasýnýn onayý için düzenlenir.

Bu paftada standartlara uygun ve üzerinde gerekli
bilgileri içeren vaziyet planý

Bu paftada standartlara uygun ve üzerinde gerekli
bilgileri içeren yerleþim

(en alt kattan en üst kata doðru)
1/50 ölçeðinde çizilir. Ancak, içerdiði bilgiler ve çizim
tekniði ayný kalmak koþulu ile 1/100 ölçeði
kullanýlabilir.

Her paftanýn uygun bir yerinde
veya ayrý pafta / paftalarda ter alýr.

(ýsý yalýtýmý hesaplarý ve detaylarý,
yangýn sýnýflarý ve dayaným bilgileri

Yangýn tahliye
projesi vb.

-copyright bilg

(A-A kesiti, B-B kesiti, ..n-n kesiti
olarak)

( ön cephe, arka cephe ve yan
cepheler)

(proje dizinine girmesi
isteniyorsa)

1.2 Onay baþlýðý (iki

2. Vaziyet planý

3.Yerleþim planý

planý ve ayný ölçekte
kesitler

7. Sistem Detaylarý;

9. Otopark hesabý;

11. Gerekli diðer proje ve belgeler:

nci sayfa olarak )

1.3 Numeroloji krokisi

4. Planlar;

5. Kesitler;

6. Cepheler;

8. Mahal listesi;

10. Teknik bilgiler;
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.........



b
a

s
ý n

d
a

m
i m

a
r

l ý
k

46 47

Birgün Gazetesi 10. Mayý 2006s Hürriyet Ankara 11. Mayý 2006s

Sabah Gazetesi 04.May 2006is

Evrensel Gazetesi 14. Mayýs 2006

Sabah Ankara 16. Mayýs 2006

Büyük ehir Ankara Gazetesi 17-23. Mayýs 2006º

Birgün Gazetesi 15. Mayýs 2006

Evrensel Gazetesi 26. Mayýs.2006

Cumhuriyet Gazetesi 04.Mayý .2006s

Sabah Ankara 26. Mayýs 2006

Sabah Ankara 31. Mayýs 2006

Hürriyet Ankara 29. Mayýs 2006

Sabah Ankara 27.May 2006is
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Hürriyet Ankara 11. Mayý 2006s

Sabah Ankara 12. Mayýs 2006

Sabah Ankara 16. Mayýs 2006
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