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Bir bültende daha beraberiz…

ABD'deki konut ve finans sektörünün açýða vurduðu krizin dehþet verici sonuçlarý ortaya 
çýktýkça dünyadaki “çöküþ” de hýzlanýyor. 20.yüzyýlýn son 20 yýlýnýn dünyadaki en önemli 
dönüþümü olarak karþýmýza çýkan küreselleþme yaþadýðýmýz dünyayý her yönüyle 
biçimlendirmeye devam etmekte. Kapitalizm birbiri ile baðlantýlý olarak ülkeleri fiziksel, sosyal, 
kültürel, ekonomik ve politik açýlardan sermayenin yapboz tahtasý / oyuncaðý haline getirdi.
Þimdi gelinen noktada, ülkeler, toplam ulusal gelirlerinden daha fazlasýný bankalar aracýlýðýyla 
borçlandýklarý  acý gerçeðiyle yüzleþmektedirler. Sonuç boþlukta bir kavram ancak somut bir 
oluþum KÜRESEL KRÝZ.

Kriz dünyayý sarstýðý gibi, Türkiye' den de teðet geçmeyeceðinin sinyallerini veriyordu. Þu 
anda içinde bulunduðumuz durum sanayide daralma, iþten çýkartmalar, iþsizlik ve alým 
gücündeki düþüþ krizin somut yansýmalarý olarak tanýmlanabilir.

Ucuz paraya yüksek faiz ödeyerek neoliberal rüzgârlarý fazlasýyla arkasýna almýþ, 
küreselleþmeyi homojenlik olarak tanýmlayan AKP iktidarý ülkede gelinen noktayý es 
geçerek, yerel seçimlerdeki saltanatýný kaybetmemeye kilitlenmiþtir. Türkiye gerçeði de 
göstermektedir ki krizle gelen iktidarlar krizle gider.

Mart ayýnda Ýstanbul da düzenlenecek olan Su forumu tam da bu noktada kapitalizmin dünya 
çapýnda kapsamlý bir sýnýf savaþýna hazýrlýðýnýn pratiðini oluþturuyor. Yaþamýn vazgeçilmez 
unsurlarý olan su, enerji ve gýda üzerinden sermayenin egemenlik kurarak daha fazla kar 
etmek amacýna yönelik ülkesel, bölgesel politikalar üretmesi ve hayata geçirme eylemlilikleri 
kapitalizmin yeni araçlarýdýr. Yýllardýr süregelen çalýþmalarýn sonlandýrýlmaya çalýþýlacaðý 
Ýstanbul Su Forumu'nda doðanýn canlýlara sunduðu, insanlýðýn yaþamsal hakký olan su hakkýnýn 
her þeyde olduðu gibi önce devletler elinde kaynak haline getirilmesi, ardýndan
ticarileþtirilerek  piyasaya sunulmasýnýn pazarlýklarý yapýlacak, sermayenin su üzerindeki 
egemenliðinin yasallaþmasýnýn yöntemleri tartýþýlacaktýr. Bu süreçte geleceðin yaþamý için 
gerekli olan ancak kapitalist düzen tarafýndan kentleþme adýna hýzla yaðmalanan ve yok 
edilen göller, vadiler, su havzalarý, ormanlar, 2B arazilerinin satýlmasý, kýsaca doðanýn 
korunmasýna, meta olmaktan çýkartýlmasýna dair düzenlemeler yer almayacaktýr.
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Dünya gündeminin bu yoðunluðunda 
yapýlacak olan yerel yönetim seçimleri 
kýrýlmanýn önemli bir eþiði olacak. Ülkede 
yerel seçim havasýndan çok genel seçim 
havasýnýn hâkim olmasý, sürecin nasýl 
þekilleneceðinin de habercisi...

Yerel yönetim seçimlerinde kapitalizmin 
yerelde savunuculuðunu yapan ve saltanat 
kuranlara, sermaye ile birlikte otokratik 
yönetim anlayýþýyla kentleri tarumar edenlere
gereken cevabýn verilmesi önemsenmelidir.

Yerel yönetimlerde, katýlýmcýlýðý, þeffaflýðý, 
denetlenebilirliði ve bilimselliði dýþlayan 
saltanatlarý yýkmak kentte yaþayan bizlerinde 
sorumluluðudur. 29 Mart ta demokratik 
hakkýmýzý kullanmak ve yýllardýr Ankara'nýn 
üzerine çöken karabasanýn sona erdirilmesi
elzemdir…

Ve sonrasýnda ise yeni bir saltanat oluþmasýný 
engellemek için katýlýmcý model oluþturmak 
geleceðe dair bir baþka görevdir.

Artýk,  “ürettiðinden fazlasýný tüketme” 
dönemi sona ermiþtir.

Yeni bir dönem baþlamaktadýr… 

Artýk Karl Marx'ýn “Kapital”ini tekrar ve 
tekrar okuma zamaný gelmiþtir.

KENDÝMÝZE VE 
ANKARA'YA BÝR ÞANS 
VERELÝM…

TMMOB Mimarlar Odasý Ankara Þubesi 
Yönetim Kurulu
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Mimarlar Odasý Ankara Þubesi ve Genel Merkezi'nin ortak 
çalýþmasýnýn bir ürünü olarak 2004 yýlýnda yayýmlanan “Yarýþmalar
Dizini 1930-2004” kitabý güncelleniyor. Kitabýn 2010 yýlýný da 
kapsayacak biçimde gözden geçirilmesi; tüm bilgilerin, kaynaklar 
geniþletilerek ve yeniden taranarak gözden geçirilmesi, eksik ya da 
yanlýþ bilgi varsa düzeltilmesi; ilgili görsel dokümanlarýn 
zenginleþtirilmesi; online-dizinin güncellenmesi hedefleniyor. Ýlk 
baskýsýnda, çoðunlukla referans kaynaklardaki hatalardan dolayý 
oluþan yanlýþ bilgilerin düzeltilmesi için sizlerin bilgi, bellek ve 
arþivlerinize ihtiyaç duymaktayýz. Bu nedenle, gerek kitaptan, 
gerekse www.mimarlarodasiankara.org/yarismalardizini/ adresinde
kullanýmda olan online-dizinden ulaþabileceðiniz bilgilerdeki hatalarý 
info@mo.org.tr adresine iletmenizi diliyoruz.

Kitap, yarýþmalar konusundaki çalýþmalarýný yoðunlaþtýran ve 
geçmiþ yýllara iliþkin arþiv çalýþmalarýna aðýrlýk veren Mimarlar 
Odasý Yarýþmalar Komitesi'nin çalýþma programýnýn bir parçasý 
olarak ele alýnýyor.

MESLEK YILINA SAYGI

TMMOB Mimarlar Odasý Ankara Þubesi tarafýndan her yýl 
düzenlenen Meslek Yýlýna Saygý Töreni bu yýl da 
mesleðinde 30, 40, 50 ve 60 yýlýný dolduran üyelerimizi bir 
araya getiriyor.

Gazi Kültür Merkezi'nde 04 Nisan 2009 Cumartesi akþamý 
gerçekleþecek olan törende mimar olarak; neredeyse bir 
ömrü dolu dolu yaþayan meslektaþlarýmýz okul ve dönem 
arkadaþlarýyla bir araya gelerek hem okul anýlarýný 
tazeleyecekler hem de meslekte onca yýlý geçirmenin haklý 
gururunu yaþayacaklar.

Mimarlýk mesleðine gerek kendi bürolarýnda gerekse kamu 
veya özel kurumlarda deðerli katkýlar saðlayan 
meslektaþlarýmýzdan; meslekte 50. ve 60.yýlýný tamamlayan 
üyelerimizin arþivlerinden derlenen fotoðraflar ve 
belgelerden oluþturulan kiþilere özel sergi Kültür Merkezi 
fuayesinde Meslek Yýlýna Saygý törenin bir bütünleyicisi 
olarak sunulacaktýr. Yine kendileriyle yaptýðýmýz söyleþilerden
oluþturulan “Meslek ve Bir Ömür” belgeseli de gecede 
konuklarýmýzla paylaþýlacaktýr. Söyleþiler esnasýnda 
mesleklerine olan sevgi ve aþklarýný gözlerinden okuduðumuz 
deðerli meslektaþlarýmýzla birlikte güzel bir gece geçirmek ve 
onlarla bu mutluluðu paylaþmak için tüm üyelerimizi bu 
deðerli etkinliðe davet ediyoruz. 

Meslekte 60 yýlý tamamlayan üyelerimiz
Ahmed Giray (335) / Mehmet Ýlhan Erman (286) / Ahmet 
Süha Þenel (764)

Meslekte 50 yýlý tamamlayan üyelerimiz
Coþkun Günal (1255) / Fevzi Akansel (1276) / Ahmet Lütfi 
Uzel  (1301) /  Erdinç Güder (1305) / Mehmet Kamutay 
Türkoðlu (1310) / Adem Keser (1325) /  Candaþ Bakýr 
(1381) /  Ünal Tümer (1523) /  Çaykunt Özgen (1940) /
Yalçýn Oðuz (2662) 

güncelleniyor
YARIÞMALAR DÝZÝNÝ 1930-2004 KÝTABI

töreni

30 Ocak 2009 Cuma günü TMMOB Mimarlar Odasý, “2009
Yerel Seçimlerine Doðru Politikalar / Deðerlendirmeler”
baþlýðý altýnda hazýrlamýþ olduðu raporu bir basýn toplantýsý ile 
kamuoyuna açýkladý.

Mimarlar Odasý'nda gerçekleþtirilen basýn toplantýsýna TMMOB 
Mimarlar Odasý Genel Baþkaný Bülend Tuna, Genel Sekreteri
Necip Mutlu, Genel Saymaný Aysel Çetinsoy ile Yönetim Kurulu
Üyesi Emre Mardan katýlmýþlardýr. “2009 Yerel Seçimlerine 
Doðru Politikalar / Deðerlendirmeler” raporunun önemli satýr 
baþlarý Genel Baþkan Bülend Tuna tarafýndan basýn toplantýsý ile 
basýn mensuplarýna aktarýlmýþtýr.

“2009 Yerel Seçimlerine Doðru Politikalar / Deðerlendirmeler”
baþlýklý rapora ulaþmak için; http://www.mimarlarodasiankara.org/
dosya/MOysecimraporu.pdf ;

Basýn toplantýsýnda Genel Baþkan Bülend Tuna'nýn yapmýþ olduðu 
konuþmaya ulaþmak için; http://www.mimarlarodasiankara.org/
dosya/btuna.doc linkini kullanabilirsiniz.

BASIN TOPLANTISI

görüþlerinizi bekliyoruz!
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PANEL|SERGÝ
SÝNAN ÖDÜLLÜ MÝMARLAR PROGRAMI

Mimarlar Odasý Genel Merkezi tarafýndan hazýrlanan SMGM
2009 Yýlý Çalýþma Usul ve Esaslarýna Ýliþkin Yönerge 1 Ocak 
2009'da yürürlüðe girdi.

Bir önceki yönergeden farklý olarak yeni yönergede, üyelerin 
tescil iþlemlerinde 15 kredi yükümlülüðünün aranmayacaðý, 
ancak etkinliklerin, kredileriyle birlikte sicillere kaydýnýn 
iþlenmesine devam edileceði belirtiliyor. Ancak, 2006 yýlý ve 
sonrasýnda mezun olan üyelerin Mimarlýk Hizmetlerinde Temel
Kavramlar eðitimine katýlmalarý beklenmekte. 

Üyelerin sergi, yarýþma, ödül, fuar, süreli/süresiz yayýn vb. 
birçok mesleki etkinliðinin de SMG kapsamýna alýnarak 
kredilendirilebilmesini saðlayacak olan 2009 Yönergesi'ne
www.mo.org.tr/smgm adresindeki “Mevzuat” bölümünden 
ulaþýlabilir.

yürürlüðe girdi
2009 SMGM YÖNERGESÝ

Mimarlar Odasý, XI. Ulusal Mimarlýk Ödülleri ve Sergisi'ni
Nisan 2008'de gerçekleþtirmiþ, bu kapsamda Ziya Tanalý
Büyük Ödül'e (Sinan Ödülü) layýk görülmüþtü. Seçici Kurul,
Tanalý'yý þu sözlerle tanýmlýyordu: “Mimarlýk mesleðine 
mimar, eðitimci, eleþtirmen, yazar, yönetici olarak yaptýðý 
çok boyutlu katkýnýn yaný sýra, meslek hayatý süresince gerek
mimarlýk ürününün kalitesine yönelik sürdürdüðü taviz 
vermez tutum, gerekse mimarlýðýn eleþtirel kültürünün 
yerleþmesine katkýlarý, yapýtlarýnýn barýndýrdýðý arka plan 
düþünce zenginliði, ince ayrýntý kalitesi, yalýn bir mimari dil 
ile ulaþýlan zenginliði öncelikli kýlan kararlý tutumu nedeniyle 
ödüle deðer görüþmüþtür.”

Mimarlar Odasý, bu dönemden itibaren Sinan Ödülü kazanan 
mimarlar için özel ve kapsamlý bir etkinlik programý
hazýrlýyor. Bu programýn ilki ise, Ziya Tanalý için yapýlacak bir 
retrospektif kitap, retrospektif sergi ve “Ziya Tanalý
Mimarlýðý”nýn deðerlendirileceði bir panel ile baþlýyor.
Ankara Çaðdaþ Sanatlar Merkezi'nde, 25 Nisan 2009 
tarihinde gerçekleþecek panelde “Ziya Tanalý Mimarlýðý”
üzerine sunumlar ve deðerlendirmeler yer alacak. Ayný gün 
açýlacak sergi ise, yine ayný mekânda 25 Nisan – 2 Mayýs 
2009 tarihleri arasýnda izleyicisi ile buluþacak. Panelde
yapýlacak sunumlar, sonraki ayda yayýmlanacak retrospektif
kitap içerisinde yayýmlanacak. Serginin küratörlüðünü ve 
Tanalý kitabýnýn editörlüðünü Zeynep Onur yürütüyor.Türk Mühendis ve Mimar Odalarý Birliði (TMMOB), 29 Mart 

2009 tarihinde yapýlacak yerel seçimler öncesinde, demokratik 
katýlýma açýk, çaðdaþ bir yerel yönetim anlayýþý geliþtirilmesini 
tarihsel önemde görmektedir. TMMOB, kentlerimizin 
yönetiminde kamu yararýnýn, bilimin ve hukukun esas alýnmasý 
için, seçim süreci ve yerel yönetim anlayýþýna iliþkin politika, 
düþünce, uyarý ve önerileri, kamuoyu ile paylaþmak amacýyla 
“Nasýl Bir Kent? Nasýl Bir Yerel Yönetim?” baþlýðý altýnda bir 
rapor yayýnlamýþtýr.

TMMOB'nin uzunca bir süredir deðiþik kentlerde düzenlediði 
“Kent Sempozyumlarý” ve yaptýðý çeþitli çalýþmalarýn ardýndan
ortaya çýkmýþ olan bu raporda, yaþadýðýmýz kentlerdeki saðlýk, 
çevre, altyapý, ulaþým, barýnma, ýsýnma, eðitim, kültür ve benzeri 
sorunlar irdelenmekte ve çözüm yollarý sunulmaktadýr.

Rapor metnine ulaþmak için; 
http://www.tmmob.org.tr/modules/
books/pdf/nasilkent_nasilyerelyonet
im2.pdf

nasýl bir yerel yönetim?
NASIL BÝR KENT?

ziya tanalý

Ziya Tanalý Mimarlýðý Paneli

Panelistler Ali Cengizkan, Emin 
Çizenel, Abdi Güzer, Ýlhan Kesmez,
Zeynep Onur, Güven Arif Sargýn,
Özlem Taþkýn

Tarih/Yer 25 Nisan 2009, Cumartesi, 
Çankaya Çaðdaþ Sanatlar Merkezi, 
Ankara

Ziya Tanalý Mimarlýðý Sergisi | 
Küratör Zeynep Onur

Tarih/Yer 25 Nisan - 2 Mayýs 2009, 
Çankaya Çaðdaþ Sanatlar Merkezi, 
Ankara
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TMMOB Mimarlar Odasý Antalya Þubesi her yýl Mayýs ayýnda Genç 
Mimarlar Buluþmasý etkinliði düzenlemektedir. Ýlki yerel, ikincisi ve 
üçüncüsü ulusal olarak düzenlenen etkinliðin dördüncüsü
uluslararasý olarak gerçekleþtirecektir. Þimdiye kadar yapýlan 
etkinlikler sýrasýyla “AB Sürecinde Türk Mimarlýðý”,  “Mimarlýkta 
Etik ve Kimlik”, “Mimarlýk ve Teknoloji” ana temalarýnda 
gerçekleþtirilmiþtir. 22-24 Mayýs 2009 tarihinde düzenlenecek 4. 
Uluslararasý Genç Mimarlar Buluþmasý etkinliðinin ana temasý ise 
“Gelecekte Tasarým” olarak belirlenmiþtir. Etkinlik kapsamýnda 
“22. Yüzyýla Doðru Konut ve Konut Alanlarý” fikir proje yarýþmasý 
da düzenlenmektedir.

Etkinlik kapsamýnda düzenlenecek fikir projesi yarýþmasýnýn 
þartnamesine www.antmimod.org.tr web sayfasýndan ulaþýlabilir.

buluþmasý
4. ULUSLARARASI GENÇ MÝMARLAR

Amerikan Mimarlýk Enstitüsü (AIA) tarafýndan verilen Onur Ödülleri
sahipleri 8 Ocak 2009 tarihinde açýklandý. Ödüller mimarlýk, iç
mimarlýk ve kentsel tasarým dallarýnda mesleðin en baþarýlý
örneklerine veriliyor. Dünya çapýnda baþvuran 700 katýlýmcý
arasýndan seçilen 25 proje Nisan ayýnda San Francisco'da
düzenlenecek AIA 2009 Ulusal Kongresi ve Tasarým Sergisi'nde
ödüllendirilecek.

kazananlarý açýklandý
AIA ONUR ÖDÜLLERÝ

kurultayý
V. MÝMARLIK VE EÐÝTÝM
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TMMOB Mimarlar Odasý, mimarlýk meslek uygulamalarýnýn ve 
mimarlýk eðitiminin sorunlarýnýn eðitimcilerle birlikte ele alýndýðý, 
deðerlendirildiði ve yeni önerilerin geliþtirildiði önemli bir platform 
olarak, 2001 yýlýndan bu yana her iki yýlda bir Mimarlýk ve Eðitim 
Kurultayý’ný düzenliyor. Her dönem farklý temalar altýnda 
gerçekleþtirilen Mimarlýk ve Eðitim Kurultayý’nýn beþincisi, 11-13 
Kasým 2009 tarihleri arasýnda, Ýstanbul Kültür Üniversitesi’nin ev 
sahipliðinde gerçekleþecek. 22 Aralýk 2008’de Ýstanbul’da 
düzenlenen Kurultay Düzenleme Kurulu toplantýsýnda, bugüne 
kadar gerçekleþtirilen kurultaylarla önemli bir aþama kaydedildiði, 
yapýlacak olan bu kurultayla bir yandan yeni perspektifler açarken 
bir yandan da meslek alanýna yönelik henüz çözümlenemeyen 
sorunlarýn tartýþýlmasýna karar verildi. 19 Ocak 2009 tarihinde 
Ýstanbul Kültür Üniversitesi’nde yapýlan Danýþma Kurulu
toplantýsýnda ise çalýþma gruplarý þu þekilde belirlendi:

Devamlý Çalýþma Gruplarý: Mimarlýk Lisans ve Lisansüstü 
Çalýþma Gruplarý / Mimarlýk Eðitimi Veri Tabaný / Mimarlýk 
Eðitiminde Akreditasyon / Mimarlýk Eðitiminde Staj / Sürekli
Mesleki Geliþim / AB ve GATS Sürecinde Meslek Uygulamalarý 

Diðer Çalýþma Gruplarý: Meslek Pratiði ve Mesleðe Kabul Kurulu
/Kamuda Mimarlýk Hizmetleri / Üniversite - Uygulama Ýliþkileri / 
Mimarlýk Hizmetlerinde Kalite Güvencesi /Toplum ve Mimarlýk 

Öðrenci Forumu

Kaynak: www.mo.org.tr/mek

Mimarlýk dalýnda seçilen dokuz proje:

Assumption Bazilikasý, Baltimore, John G. Waite Associates,
Architects PLLC

Christ the Light Katedrali, Oakland, Kaliforniya, Skidmore,
Owings & Merrill LLP

Charles Hostler Öðrenci Merkezi, Beyrut, Lübnan, VJAA

Gary Comer Gençlik Merkezi, Þikago, John Ronan Architects

Horno³: Çelik Müzesi, Monterey, Meksika, Grimshaw Architects

Lavin-Bernick Üniversite Yaþam Merkezi, New Orleans, VJAA

New York Times Binasý, New York City, Renzo Piano Building
Workshop and FXFowle Architects

Plaza Apartments, San Francisco, Leddy Maytum Stacy
Architects & Paulett Taggart Architects, in association

Salt Point Evi, Salt Point, New York, Thomas Phifer and Partners

Ýç Mimarlýk dalýnda doðal ýþýðý ustaca kullanan ve genel tasarým
problemlerine özgün çözümler getiren on proje ödüle layýk görüldü.
2009 yýlý Kentsel Tasarým Onur Ödülleri için seçilen altý proje,
kentsel baðlamda etkili tekil evlerden büyük ölçekli master planlar
ve yeni kent tasarýmlarýna uzanan bir çeþitlilik sergiliyor.

Kaynak: www.mo.org.tr 19.01.2009
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TMMOB Mimarlar Odasý Ýstanbul Büyükkent Þubesi 
geleneksel olarak düzenlediði fotoðraf yarýþmasýnýn bu 
seneki konusu “Meydanlar” olarak belirlendi. 

Bu yýl onuncusu gerçekleþtirilecek 
yarýþmaya son katýlým tarihi 31 
Temmuz 2009. 

Yarýþma ilgili detaylý bilgiye ve 
yarýþma þartnamesine ulaþmak 
için
http://www.mo.org.tr/yarism
adocs/sartname-ajanda-foto-
2.pdf adresini
kullanabilirsiniz.

2010 YILI AJANDASI FOTOÐRAF
YARIÞMASI meydanlar

Uluslararasý Mimarlar Birliði'nin (UIA) üç yýlda bir düzenlediði 
kongresi 2011 yýlýnda Japonya'nýn Tokyo kentinde 
gerçekleþtirilecek. 25-29 Eylül 2011 tarihlerinde 
düzenlenecek olan 24. Dünya Mimarlýk Kongresi'ni, 29 Eylül-1 
Ekim tarihlerindeki UIA Genel Kurulu izleyecek. 2005 yýlýndaki 
22. Dünya Mimarlýk Kongresi'ne Ýstanbul ev sahipliði yapmýþtý.

UIA 2011 Tokyo Kongresi'nde, kentin renkli ve hareketli
mimari yapýsýnýn Kongre katýlýmcýlarý için çekici bir unsur 
olacaðý düþünülüyor. “Tasarým 2050” ana temasýyla yapýlacak 
Kongre'de, 2050 yýlýna doðru ve sonrasýnda geleceðin 
tasarlanmasýna iliþkin fikirlerin paylaþýlmasý ve geliþtirilmesi 
hedefleniyor. Kongre'nin alt temalarý “Çevre” (yerküre,
sürdürülebilir mimarlýk, doðal afetler, su, tarým, kozmik çevre),
“Yaþam” (nüfus sorunlarý, yaþlanan toplum, bulaþýcý 
hastalýklar, suni yaþam, biyolojik çeþitlilik) ve “Hayatta Kalma 
Mücadelesi” (bilgi odaklý toplum, kentsel sorunlar, ekonomi, 
ulaþým, eðitim, tarihi miras) olarak belirlenmiþ.

Kongre'ye Japonya Mimarlar Enstitüsü'nün (JIA) Eski Baþkaný 
Yoshiaki Ogura, Kongre Danýþma Kurulu'na ise Japon mimar 
Fumihiko Maki baþkanlýk ediyor. Fumihiko Maki 1993 yýlýnda 
UIA Altýn Madalyasý'na layýk görülmüþtü. 2005'te ise UIA Altýn 
Madalyasý yine Japon bir mimar olan Tadao Ando'ya verilmiþti.

Kongre'nin resmi web sayfasýndan geliþmeler izlenebilir: 
www.uia2011tokyo.com/en

hazýrlýklarý sürüyor
UIA 2011 TOKYO KONGRESÝ

Tarihi kültür mirasýnýn korunmasý, toplumlara benimsetilmesi son 
yüzyýlýn önemli sosyo-kültürel arayýþlarý arasýnda yer almaktadýr.
Tarihi kültür zenginliðine ve özellikle yapý ürünlerinin bolluðuna 
karþýn ülkemizde tarihi kültür mirasýna sahiplik duygusunun 
geliþmesi, baþka ülkelere oranla epeyce gecikmeyle henüz 
filizlenmektedir. Bu hususun hem teknik meslek çevrelerinde, hem 
de genel kamuoyunda daha kuvvetli algýlanmasý hususunda 
sempozyumun yardýmcý olmasý beklenmektedir. Ýnþaat mühendisliði 
camiasýnda bu konuya gösterilmeye baþlanmýþ olan duyarlýlýðýn, 
Ýnþaat Mühendisleri Odasýnca düzenlenen ikinci Sempozyuma da 
kuvvetle yansýmasý arzu edilmektedir. Bu anlayýþla, tarihi birikimi 
olan Diyarbakýr ilinde 2009 Ekim ayý içerisinde ikincisi yapýlacak 
olan sempozyum, hem bölgenin bu zenginliðini gözler önüne 
serecek, hem de bölge halkýnýn söz konusu eserlere karþý korumacý 
ve kollamacý anlayýþlarýnýn geliþmesinde teþvik edici bir görev
üstlenecektir.

Detaylý bilgi için www.imoankara.org.tr

sempozyumu 2

ULUSLARARASI KATILIMLI TARÝHÝ ESERLERÝN
GÜÇLENDÝRÝLMESÝ VE GELECEÐE GÜVENLE 
DEVREDÝLMESÝ

world monuments watch
DÜNYA ANITLARINI ÝZLEME

1996 yýlýnda baþlatýlan ve her iki yýlda bir tekrarlanan Dünya
Anýtlarýný Ýzleme, dünyanýn dört bir yanýnda, ihmal, vandalizm,
çatýþma veya afet nedeniyle tehdit altýnda olan kültür mirasýna
uluslararasý ortamda dikkat çekmektedir. 2010 yýlýndaki Ýzleme,
zorlayýcý koþullarý olan veya yenilikçi yaklaþýmlara sahip olan alanlarý
da kapsayacak þekilde, tehlikedeki alanlarýn belirlenmesi geleneðini
sürdürecektir.

Ýzleme listesi, alanlara ve onlarý aday gösterenlere, toplumsal
bilincin oluþturulmasý, yerel katýlýmýn desteklenmesi, yeniliklerin ve
iþbirliðinin geliþtirilmesi ve yapýcý çözümlerin gösterilmesi için bir
fýrsat sunmaktadýr. Izleme adaylýk süreci ayný zamanda WMF’in
(Dünya Anýtlar Fonu) seçilmiþ projelere desteðini istemek için de bir
araç iþlevini görmektedir.

Programýn baþlangýcýndan itibaren yedi Ýzleme’ye 544 alan dahil
olmuþtur. Listedeki alanlarýn 79 ülkeyi temsil eden neredeyse yarýsý,
toplamý 50 milyon dolarý bulan WMF yardýmý almýþtýr. WMF’in bu
yardýmý, baþka kaynaklardan 150 milyon dolarýn daha destek için
saðlanmasýna katkýda bulunmuþtur.

Dünya Anýtlar Fonu’nun öncü bir fikir savunucu programý olarak
Ýzleme, WMF’in mirasýn idaresini, ortaklýklarýn oluþturulmasýný ve
korumanýn geliþtirilmesini desteklemeye olan baðlýlýðýnýn bir
sembolüdür.

Ýzleme programýna sponsor olarak WMF, uzun vadede mirasýn
korunmasý için konu hakkýndaki yeni geliþmeleri ve fýrsatlarý
vurgulamayý, ivedi zorluklara göðüs germeyi, halkýn katýlýmýný
desteklemeyi ve kapasite ve destek gruplarý oluþturmayý
hedeflemektedir.



TMMOB Mimarlar Odasý Ankara Þubesi, 1897'da yapýlan ve tarihi
ve mimari özellikleri nedeniyle yýllardýr koruma altýnda tutulan
Ankara Valiliði binasýnýn restorasyonunda ciddi hatalar yapýldýðýný
bildirdi.

Þube tarafýndan hazýrlanan raporda, Toplu Konut Ýdaresi
Baþkanlýðý'nýn (TOKÝ) yürüttüðü restorasyon çalýþmalarý sýrasýnda
son derece sorumsuz davranýldýðý vurgulandý, yapýlan hatalar þöyle
sýralandý: Valinin makam odasýný geniþletmek için iki oda
arasýndaki duvar yýkýldý. Binanýn dýþ duvarlarýný onarým için
kullanýlan malzeme yanlýþ seçildi. Duvarlarda hýzlý bir tahribat
oluþuyor. Sývalar kabardý ve yer yer çatladý. Raporda ayrýca,
yapýlan çalýþmalarýn Türkiye'nin 1964'de imzaladýðý Venedik
Tüzüðü'ne açýkça aykýrý olduðu, bu tüzük, tarihsel özelliði olan
yapýlarýn planýnýn deðiþtirilemeyeceðini, yapýlan restorasyon
çalýþmalarý sýrasýnda yapýnýn özgünlüðünün bozulamayacaðýný
hüküm altýna alýnmýþ olduðu açýklandý.

Birgün Gazetesi– 12.02.2009

TARÝHÝ ANKARA VALÝLÝK BÝNASI
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TMMOB Mimarlar Odasý Ankara Þubesi, Yenimahalle Ýlçesine
yapýlacak büyük bir iþ merkezinin çevreye ve kentin geliþimine
olumsuz etki yapacaðýný açýkladý.

Mimarlar Odasý, "Northstar Plaza" adý verilen projeyle ilgili verdiði
Çevresel Etki Deðerlendirme (ÇED) raporunda, söz konusu
projenin gerçekleþmesinin kentsel ve doðal bakýmdan sakýncalar
taþýdýðýný vurguladý. Projede, bölgenin iþ merkezi ihtiyacý analizinin 
yapýldýðýna dair herhangi bir belgeye rastlanmadýðýnýn kaydedildiði
raporda, ayrýca, trafikle ilgili çözümlerin yetersiz olduðunun ifade
edildi.

Raporda ayrýca, "Projede hangi alanda aðaçlandýrma yapýlacaðý
belirtilmemiþ. Çatýda kullanýlan kaplama malzemesinin de yansýtýcý,
çevreyi olumsuz yönde etkileyecek bir malzeme olduðu
anlaþýlmýþtýr" ifadeleri dikkat çekti. Raporda, yeni inþa edilecek
binalarda yapý yoðunluðuna, sosyal ve yeþil donatýlara önem
verilmesi gerektiðinin vurgulandý.

Birgün Gazetesi – 13.02.2009

olumsuz etkileyecek
PLAZA PROJESÝ ÇEVREYÝ

'YAÐMAYI DURDURMAK ÝÇÝN

seçim büyük fýrsat’

Mimarlar Odasý Genel Baþkaný Bülend Tuna, "Kent topraklarý büyük
bir hýzla yaðmalanýyor. Önümüzdeki Yerel Seçim bu gidiþe dur
demek için önemli bir fýrsat olabilir" diye konuþtu.

Belediye yöneticilerinin hukuka uymama konusunda kendilerini
oldukça özgür hissettiðini ifade eden Tuna, "Kentlerimiz, kamu
yararýný ve mülkiyetini yok sayarak inþa edilen altyapýdan yoksun
kaçak yapýlarla dolu. Bu duruma son vermek için kent topraklarýný
rant alaný gibi görmemek, yasalarý tavizsiz uygulamak ve yeni imar
aflarý çýkarmamak gerekiyor" dedi.

Tuna, var olan kentsel dönüþüm projelerinin, yeni toplumsal
sorunlara zemin yarattýðýný da savundu, þu deðerlendirmeyi yaptý:
"Dönüþüm yalnýzca fiziki yenilenme biçiminde olmamalý, kapsamlý
bir yerel kalkýnma programýný da içermeli. Uygulanacak proje;
insaný temel almalý, yaþam alanýný metalaþtýran yaklaþýmlardan
kaçýnmalý ve kentsel istihdam olanaklarýný arttýrmayý hedeflemeli.
Kentsel yenileme giriþimleri, tarih-kültür, yerel ve estetik deðerlere
sahip çýkýlmasýný saðlayacak nitelikte olmalý. Son yýllardaki kentsel
dönüþüm projelerinde ne yazýk ki bunlarý göremiyoruz."

Tuna açýklamasýnda þu görüþlere de yer verdi: "Bugün yerel
yönetimlerin bütçelerine olaðanüstü kaynaklar ayrýlýyor. Bu durum
mali denetimi daha önemli kýlmakta. Kamu kaynaklarýndaki
plansýzlýk, denetimsizlik ve kamunun yeteri kadar þeffaf olamamasý
yolsuzluðun artmasýna neden oluyor. Rant paylaþýmlarýnýn
önlenmesi ve kamu kaynaklarýnýn yaðmalanmadan kamu yararýna
harcanmasý ancak hukuka uygunluktan ödün vermeyen
davranýþlarla önlenebilir.”

Birgün Gazetesi – 02.02.2009

TMMOB Mimarlar Odasý Ankara Þubesi Baþkaný Nimet Özgönül,
kültür varlýðý niteliðinde olan yapýlarýn kentin önemli parçalarý
olduðunu belirterek, "Bu yapýlar ayný zamanda turizmin de odak
noktalarýdýr. Bu yapýlarla ilgili yaptýðýmýz her türlü müdahale özel
tasarým gerektirir. Kültür varlýðý yapýlarýnýn korunmasý da
sunulmasý da özel bir itina gerektirir" dedi.

Vakýf Eserleri Müzesi'nin önüne yapýlan kulübe, bariyer örneðinde
olduðu gibi bu yapýlar üzerinde yapýlacak olan her tür kullanýma
yönelik deðiþikliklerin özel tasarýmlar gerektirdiðini ifade eden
Özgönül, "Cephe özelliklerinin bozulmamasý tasarýmlar gerekir,
ihtiyaç olunan ekler baþka yerlerde çözümlenebilir, bina içinde bir
takým þeylerle giderilebilir" diye konuþtu.

Özgönül, "Vakýf Eserleri Müzesi'nde gördüðümüz bariyer için
zeminde çözümler üretilebilirdi, bu binalar herhangi yapýlar
deðillerdir" dedi.

Sabah Gazetesi / Ankara Eki – 02.02.2009

BU BÝNALAR HERHANGÝ BÝR YAPI

deðil
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Anayasa Mahkemesi dün çevre ile ilgili iki önemli karar aldý. Yüksek
mahkemenin kararý ile Türkiye'nin her yerinin maden sahasý haline
getirilmesinin de önüne geçilmiþ oldu. CHP'nin baþvurusunu
deðerlendiren mahkeme, yasanýn, petrol, jeotermal kaynaklar ve
maden arama faaliyetlerinin, Çevresel Etki Deðerlendirmesi (ÇED)
kapsamý dýþýnda tutulmasýna iliþkin hükmü ile denetleme yetkisinin
Çevre ve Orman Bakanlýðý dýþý kurumlara verilmesine olanak
tanýyan hükmünü de iptal etti.

Anayasa Mahkemesi'nin Maden Yasasý ile ilgili kararýný
deðerlendiren Ege Çevre Platformu avukatý Arif Cangý, þunlarý
söyledi: “Bu aklýnýza gelebilecek her yeri madenciliðe açan bir
düzenlemeydi. Hangi koþullarda yapýlacaðýný yasama organý deðil
Bakanlar Kurulu belirliyordu. Bir anlamda yasama organý görevini
yürütme organýna devrediyordu. Bu da söz konusu madencilik
düzenlemelerinin Danýþtay'ýn denetiminden kaçýrýlmasý için
yapýlmýþtý.”

ÇED'in etkisizleþtirilmesi

Yüksek mahkemenin Çevre Yasasý'na iliþkin ikinci iptal kararýný da
deðerlendiren Cangý, “Maden, jeotermal kaynak ve petrol aramada
ÇED kapsamý dýþýna çýkaran yasanýn iptal edilmesi de önemli. Kaz
Daðlarý'ndaki arama faaliyetlerinin ÇED kapsamý dýþýna çýkarýlmasý
ÇED'in etkisizleþtirilmesi anlamýna geliyordu. Artýk arama
faaliyetleri altýnda hiçbir faaliyet ÇED olmadan yapýlamaz” dedi.

Cumhuriyet Gazetesi – 21.01.2009

kararlar
ÇEVRECÝ

TMMOB Baþkaný Mehmet Soðancý, "Ankara 20'li, 30'lu yýllarda
kazandýðý baþkent kimliðinden uzaklaþmýþ, bir Orta Anadolu
kentine dönüþmüþtür" dedi.

TMMOB tarafýndan, Ýnþaat Mühendisleri Odasý'nda düzenlenen
"2. Ankara Kent Sempozyumu"nda konuþan Soðancý,
Ankara'nýn, Madrid, Berlin, Prag, Pekin gibi eþdeðer
büyüklükteki kentlerle kýyaslandýðýnda hizmet, altyapý, çevre ve
yaþam kaliteleri yönünden büyük farklýlýklar gösterdiðini belirtti.
Soðancý, Ankara'nýn bugün çaðdaþ bir kentin sahip olmasý
gereken nitelikler yönünden geri kaldýðýný öne sürdü. Ankara'nýn
istenilen kent düzeyine eriþebileceði konusunda da yaygýn bir
umutsuzluk gözlendiðini ifade eden Soðancý, þunlarý kaydetti:

"Ankara'da son 15 yýldaki yerel yönetim yatýrýmlarý
incelendiðinde, yol inþaatlarý, bakým-onarým ve gayrimenkul
geliþtirme yatýrýmlarýna öncelik verildiði görülmektedir. Ankara
20'li, 30'lu yýllarda kazandýðý baþkent kimliðinden uzaklaþmýþ,
sýradan bir Orta Anadolu kentine dönüþmüþtür. Bu sorun
sadece fiziki mekan için geçerli olmayýp, sosyal-kültürel yaþam 
ve kentsel hizmetler için de geçerlidir." Soðancý, Ankara'nýn kent
kimliðini kaybettiðini öne sürerek, edebiyat, resim, sinema ve
fotoðrafçýlýk alanlarýndaki eserlerde Ankara'nýn artýk yer
almadýðýný savundu. Yerel seçim sürecinde birçok belediye
baþkan adayýnýn yarýþtýðýna dikkati çekti.

Hürriyet Gazetesi / Ankara Eki – 18.01.2009

orta anadolu kenti
BÝR ZAMANLAR BAÞKENT'TÝ ÞÝMDÝ

TMMOB,
Yükseköðretim
Kurulu'nun,
"üniversite öðretim
elemanlarýnýn çeþitli 
kamu kuruluþlarý 
veya meslek 
kuruluþlarýnýn
yönetim-denetim
organlarýnda görev
alabilmelerinin ancak 
Yükseköðretim

Kanunu'nun 38. maddesi kapsamýnda görevlendirilebilmeleriyle
mümkün olabileceði" yönündeki kararýnýn iptali ve yürütmesinin 
durdurulmasý istemiyle Danýþtay'a baþvurdu.

Kaynak: www.tmmob.org.tr  – 03.02.2009

dava açýldý

YÖK'ÜN ÖÐRETÝM ELEMANLARININ MESLEK 
ÖRGÜTLERÝNDE GÖREV ALABÝLMELERÝNÝ 
GÖREVLENDÝRMEYE BAÐLAYAN KARARININ
ÝPTALÝ ÝÇÝN

Ankara Devlet Opera ve Balesi binasý yenilenecek. Tarihi opera
binasýnýn 61 yýlda yýpranan çehresinin tadilatla yenileneceði
açýklandý. Koltuklardan orkestra çukuruna, koro ve orkestra
prova salonlarýndan sahneye kadar geniþ çaplý bakým ve onarým
gerçekleþtirilecek. Ankara Devlet Opera ve Balesi (ADOB)
Müdürü Erdoðan Davran, yenileme çalýþmalarýna ne zaman
baþlanacaðý konusunda kesin bir tarih vermedi. Davran,
orkestra çukurunun 1.5 metre sahneye yaklaþacaðýný ve akustik
sorununun azalacaðýný da anlattý. Baþkent'in ilk ve tek opera evi
niteliðini taþýyan bina aslýnda sergi evi olarak tasarlanýp inþa
edilmiþ, daha sonra opera evi olarak düzenlenmiþti.

Radikal Gazetesi – 12.02.2009

tadilat var
OPERADA



MIPIM ARCHITECTURAL REVIEW ÖDÜLLERÝ

EMRE AROLAT ARCHITECTS'E
’'NDEN

iki ödül
Ýngiliz mimarlýk dergisi Architectural Review ve dünyanýn önde
gelen emlak pazarý MIPIM iþbirliði ile 2002 yýlýndan beri düzenlenen
“MIPIM Architectural Review Geleceðin Projeleri Ödülleri”
kazananlarý belli oldu. Ödüller sekiz ayrý kategoride henüz
tamamlanmamýþ ya da inþa edilmemiþ projelere veriliyor.
Türkiye'den EAA-Emre Arolat Architects'in iki kategoride “Övgüye
Deðer” (commended) derecesi aldýðý ödüllerin kazananý 360°
Building yapýsýyla Isay Weinfeld oldu.

Architectural Review dergisinin editörü Paul Finch'in baþkanlýk
yaptýðý jüri, deðerlendirmesinde söz konusu projelerin yaratýcý,
güncel ve iyi mimarlýk örnekleri olarak iþverenin beklentilerini
karþýlamalarýnýn yaný sýra, toplumsal yaþama katký saðlamalarýna,
çevresel ve sosyal sorumluluk bilinci ile tasarlanmýþ olmalarýna
dikkat ediyor.

MIPIM Architectural Review Geleceðin Projeleri Ödülleri, 11 Mart
2009 gecesi Cannes'da yapýlacak bir törenle sahiplerine sunulacak.
Mart ayýnda Cannes'da gerçekleþtirilecek olan MIPIM Fuarý'nda
sergilenecek olan projeler 30.000 MIPIM üyesine gönderilmek
üzere hazýrlanan yarýþma katalogunda da yer alacak.

Kazanan Proje: 360° Building São Paulo, Brezilya/Mimar: Isay 
Weinfeld

BÜYÜK KENTSEL PROJELER

Kazanan Proje: Magok Waterfront/Magok-Dong, Gangseo-
GU, Seul, Güney Kore / Mimar: Kim Kwan Joong

KARIÞIK ÝÞLEV

Kazanan Proje: Holbaek Harbour Master planý ve DGI-byen
Spor Kompleksi, Holbaek Belediyesi, Danimarka/Mimar: Schmidt
Hammer Lassen Architects

OFÝS YAPILARI

Kazanan Proje: Double Jew & Archipel, Lyons, Fransa/Mimar:
Odile Decq Benoit Cornette

Kâðýthane Ofisleri, Ýstanbul, Türkiye/Mimar: EAA -
Emre Arolat Architects

Övgüye Deðer Proje: Olivers Place, Preston, Ýngiltere /Mimar:
Moxon

Övgüye Deðer Proje: Cubes, Pune, Hindistan/Mimar: Sanjay
Puri / Kulin Dhruva

Övgüye Deðer Proje:

Kâðýthane Ofisleri, Ýstanbul, Türkiye/Mimar: EAA - Emre Arolat Architects

360° Building São Paulo, Brezilya/Mimar: Isay Weinfeld



Ekolojik Ev Öðrenci Proje Yerýþmasý
Teslim Tarihi: 02 Mart 2009

Mimarlýk Okumalarý Atölyesi: 2. Ödüllü Okuma, 
Deðerlendirme Yazýlarý Seçkisi
Son Teslim Tarihi : 06.03.2009

“Denizli Belediyesi Hizmet Binasý ve Çevresi ” Mimari 
Proje Yarýþmasý
Teslim Tarihi : 17.Mart.2009

Ýzocam Üniversitelerarasý Yalýtým Yarýþmasý - 9
Proje Teslim Tarihi : 27. Mart.2009

"Tahran'da Tasarlamak"
Son Baþvuru Tarihi:  27.Mart.2009

2009 Incheon Uluslararasý Kentsel Tasarým Öðrenci 
Yarýþmasý
Son Baþvuru Tarihi:  27.Mart.2009

Gecko: Think Forward
Son Baþvuru Tarihi: 31 Mart 2009

Þener Özler Mimarlýk ve Çocuk Resim Yarýþmasý III – 
Meydanlar
Son Katýlým Tarihi : 03.Nisan.2009

Türkiye Mimarisi? Fotoðraf Yarýþmasý
Teslim Tarihi : 15. Nisan.2009

ÝZODER En Ýyi Yalýtýmlý Yapýlar Yarýþmasý
Son Baþvuru Tarihi: 30 Nisan 2009

"22. Yüzyýla Doðru Konut ve/veya Konut Alanlarý" Fikir 
Proje Yarýþmasý
Son Teslim Tarihi : 01. Mayýs.2009

Open Architecture Challenge 2009: Geçici Eðitim 
Yapýlarý Tasarlayýn!
Son Baþvuru Tarihi: 15 Mayýs 2009

Barbara Cappochin 2009 Ödülleri
Son Katýlým Tarihi : 30.06.2009

MOSDER V. Ulusal Ev Mobilyalarý Tasarým Yarýþmasý
Son Baþvuru Tarihi: 20.Temmuz.2009

2010 Yýlý Ajandasý Fotoðraf Yarýþmasý – Meydanlar
Son Katýlým Tarihi : 31.Temmuz.2009
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YENÝLEME VE MASTER PLAN

Kazanan Proje: Reconnecting and regenerating Valladolid,
Valladolid City Centre, Valladolid, Ýspanya/Mimar: Rogers Stirk 
Harbour + Partners Vidal y Asociados Arquitectos

KONUT

Kazanan Proje: 360 Building São Paulo, Brezilya/Mimar: Isay
Weinfeld

PERAKENDE VE REKREASYON

Kazanan Proje: Timber Stadium, Herhangi bir yer/Mimar:
DRMM Architects

Övgüye Deðer Proje: Jinan Hang Lung Plaza, Jinan,
Shangdong, Çin Halk Cumhuriyeti /Mimar: Bing Kwan

Aðaoðlu Golf Hotel, Bodrum Muðla, Türkiye/Mimar:
EAA - Emre Arolat Architects

Övgüye Deðer Proje:

Övgüye Deðer Proje: Dublin Central, Dublin City Centre,
Irlanda/ Mimar: Dublin Central Architects

Özel Mansiyon Proje: The Mersey Observatory, Liverpool
Ýngiltere/ Mimar: Duggan Morris Architects

YÜKSEK YAPILAR

Kazanan Proje: Kempinski Hotel & Residence, Jeddah, Suudi
Arabistan/Mimar: Robert Goodwin, AIA, LEED, Perkins+Will

SÜRDÜRÜLEBÝLÝRLÝK

Kazanan Proje:: 100,000 E House, Turin, Ýtalya/Mimar: Mario
Cucinella

Kazanan Proje: Arpa , Ferrara, Ýtalya/Mimar: Mario Cucinella

Kaynak: www.mo.org.tr



MÜZE GEZÝSÝ 12 ÞUBAT 2009

ANKARA VAKIF ESERLERÝ MÜZESÝ
Kültür MBÇK'nýn düzenlediði 2009 Müze Gezileri 12 Þubat günü
Ankara Vakýf Eserleri Müzesi ile baþladý

Gezide rehberlik yapan Sanat Tarihçisi Halil Ýbrahim Sezer, ilk olarak müzenin tarihi hakkýnda bilgi
verdi. Sezer, 1927 yýlýnda önce ilkokul olarak tasarlanan binanýn daha sonra 1928-1941 yýllarý
arasýnda Hukuk Mektebi olarak hizmet verdiðini, 1949 yýlýndan sonra bir süre Ankara Kýz Sanat
Mektebi, daha sonra Ankara Yüksek Öðrenim Vakfý Kýz Öðrenci Yurdu ve bir dönem de Erkek Yurdu
olarak kullanýldýðýný aktardý. Daha sonraki tarihlerde binanýn üst katlarýnýn Ankara Müftülüðü
tarafýndan, bodrum katýnýn ise halka hizmet veren aþevi olarak kullanýldýðýný aktaran Sezer, 2004
yýlýnda binanýn Müftülük tarafýndan boþaltýlmasýndan sonra Vakýflar Genel Müdürlüðü tarafýndan
müze olarak kullanýlmak üzere binada restorasyon çalýþmalarýna baþlandýðýný ve 7 Mayýs 2007
tarihinde Ankara Vakýf Eserleri Müzesi'nin açýldýðýný kaydetti.
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Bu bilgilendirmenin ardýndan ilk olarak Anadolu'nun çeþitli yörelerinde üretilmiþ çok sayýda seccade ve
halýnýn sergilendiði “1” numaralý salon gezildi.

Burada yer alan seccade ve halýlar, müze bünyesinde bulunan konservasyon laboratuarýnda bakým
iþleminden geçtikten sonra sergileniyor. Bu iþlem sýrasýnda sadece eserlerin temizlenmesi ve koruma
amaçlý müdahale iþlemi yapýlýyor. Eserler, eksik parçalarýn tamamlanmasý yoluna gidilmeden olduðu gibi
sergileniyor. Müzede, daha çok sayýda eseri sergileyebilmek amacýyla, kitap sayfalarý, raylý sistem ve
çekmeceli dolaplar þeklinde farklý sergileme yöntemleri tercih edilmiþ. Bu sayede salonda toplam 58 adet
seccade ve halý sergileniyor. Bunlarýn dýþýnda camekanlý bir bölmede, halý üretimi mankenler eþliðinde
canlandýrýlmýþ. Yine camekanlar içinde halý üretiminde kullanýlan aletler ve rahle ile sakal-ý þerif de
sergilenmekte.

Müzenin merdivenlerinde ise halý motiflerinde kullanýlan çeþitli figürlerin anlamlarýnýn açýklandýðý panolar
sergileniyor. Ýkinci katta dört salon bulunuyor. “2” numaralý salonda, “1” numaralý salondaki gibi çok
sayýda halý ve kilim yer alýyor. Bunun yaný sýra Divriði Ulu Camii'ne ait ahþap korkuluk parçasý ile birlikte
yine ayný camiye ait kapý kanadý da bulunuyor. Yine bu salonda sergilenen bir diðer grup eseri ise pirinç ve
bakýrdan yapýlma þamdan, mumluk ve alemler oluþturuyor.

Gezi boyunca üyelerimizi bilgilendiren Halil Ýbrahim Sezer, sergilenen þamdanlardan birinin bakýr üzerine
cýva ve altýn karýþýmý bir alaþým kullanýlarak yapýldýðýný, bu yöntemin cývanýn zehirleyici etkisi nedeniyle 18
ve 19. yüzyýllarda kýsa bir dönem kullanýldýðýný, sonra terk edildiðini, bu nedenle ellerinde çok az örnek
olduðunu aktardý. Ayrýca salonun zemininde cam içerisinde sergilenen halý ve kilim de dikkat çekici idi.

“3” numaralý salonda ise silsilename, vakfiyeler ve Kuran-ý Kerim’ler yer alýyor. Tümü el yazmasý olan bu
eserler dýþýnda salonda, altý adet hat levha da sergileniyor. “4” numaralý salonda ise yine aðýrlýklý olarak
halý ve kilimler bulunuyor. “1” numaralý salonda olduðu gibi burada da farklý yöntemlerle çok sayýda eser
sergilenirken, camekanlý bölüm içerisinde çini eserleri izlemek mümkün. En eskisi 16. yüzyýla tarihlenen
çiniler içerisinde en çok dikkati 24 parça karodan oluþan büyük çini levha çekiyor. Ayný salonda 18. yüzyýla
ait Kâbe örtüsü ve deriden yapýlmýþ para keseleri de bulunuyor.

Ziyaret edilen son salonda ise mimarlýk tarihimizin önemli isimlerinden Mimar Kemaleddin'e ait iki adet
orijinal cephe çizimi ile birlikte üretimi 1936 yýlýna kadar giden çeþitli fotoðraf makineleri ve fotoðraf
malzemeleri, biri Ýngiliz, diðer üçü Türk yapýmý ayaklý saatler sergileniyor.

Gezimizin son duraðýný ise konservasyon laboratuarý oluþturdu. Müzenin bodrum katýna kurulmuþ olan bu
laboratuarda, müzeye gelen eserlerin önce durumlarý inceleniyor, ardýndan esere zarar vermeden gerekli
temizleme ve bakým iþlemleri yapýlýyor. Bu süreç içerisinde eserin orijinal yapýsýnýn zarar görmemesi için
çok hassas bir çalýþma sürdürülüyor.
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Mimarlar Odasý'nda gerçekleþtirilen söyleþide Murat Karayalçýn’a, dinleyiciler arasýnda bulunan Çankaya 
Belediye Baþkan adayý Bülent Tanýk eþlik etti.

Ardýndan seçim hazýrlýklarý ve programý hakkýnda bilgi veren Karayalçýn, üç bölümlü bir program hazýrladýklarýný 
söyledi. Ankara için öncelikle “Acil Tedavi Programý” adýný verdiði projeyi hayata geçirmeyi hedeflediklerini 
anlatan Karayalçýn, bu programý, üçü mühendislik, ikisi de sosyal proje olmak üzere beþ baþlýk altýnda 
topladýklarýný kaydetti. Karayalçýn, mühendisliðe iliþkin baþlýklarý þu þekilde sýraladý: 

�Kýzýlýrmak suyunun ivedilikle arýtýlmasý, 
�Devlet Su Ýþleri'nin Ankara'ya tahsis ettiði Gerede havzasý suyunun getirilmesini saðlayacak Iþýklý Barajý'nýn 

yapýlmasý,
�Dört güzergâhta (Kýzýlay-Çayyolu, Batýkent-Eryaman-Sincan, Keçiören-Tandoðan, Dikimevi-Siteler) metro

yapýmý.

MÝMARLIK

ve kent yönetimi
SÖYLEÞÝ|MURAT KARAYALÇIN

TMMOB Mimarlar Odasý Ankara Þubesi'nin  adý altýnda baþlattýðý söyleþiler dizininin 
ilki “Mimarlýk ve Kent Yönetimi” baþlýðý ile Murat Karayalçýn ile gerçekleþtirildi.

 “Mimarlýk ve …”
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Karayalçýn, sosyal projeler hakkýnda ise özetle
þunlarý söyledi:

“Acil Tedavi Planý içinde yer alan iki projeden birisi, 
'Kent Ýþçiliði' adýný taþýmaktadýr. Bu proje
kapsamýnda 25 bin hemþehrimize sosyal güvenlik 
primlerinin doðal olarak ödendiði bir istihdam 
paketi sunulmaktadýr. Önceliðin kadýn
hemþehrilerimize, genç hemþehrilerimize, engelli 
hemþehrilerimize verilmesi öngörülmektedir.

Ýkinci sosyal projemizin baþlýðý, 'Hemþehrilik 
Geliri'dir. Türkiye Ýstatistik Kurumu'nun saptamýþ 
olduðu yoksulluk çizgisinin altýnda bulunan ve 
yaklaþýk sayýlarý 90 bin olarak tahmin edilen ailenin
(kiþi sayýsý deðil, aile sayýsý bu) yoksulluk çizgisinin 
üzerine çýkarýlmasý bu projeyle öngörülmektedir. Bu 
belediyenin ürettiði, daðýttýðý mal ve hizmetlerle 
Büyükþehir Belediyesi'nin yeni bir anlayýþa dayalý 
olarak iþleteceði gýda desteðiyle, biraz önce 
andýðým istihdam paketiyle ya da öteki yol ve 
yöntemlerle gerçekleþtirilecektir.

'Kent Ýþçiliði' adýný verdiðimiz projemizin 120 milyon 
dolarlýk bir harcama gerektirdiðini tahmin ediyoruz.
'Hemþehrilik Geliri' adýný verdiðimiz projenin ise 
büyüklüðü yaklaþýk olarak 300-350 milyon 
dolardýr.”

Ankara Hakemliði

Karayalçýn, konuþmasýnda programýnýn ikinci bölümü 
hakkýnda bilgi verirken belediyenin, vatandaþlar ve 
kurumlarla anlaþmazlýklarýnýn yargýya baþvurmadan 
çözülmesi amacýyla “Ankara Hakemliði” kurumunu
hayata geçirmeyi hedeflediklerini ifade etti. 
Karayalçýn, bunu Ankara'da yaþayan eski yüksek 
yargý mensuplarýndan bir ya da birkaçýnýn katýlýmý ile 
saðlamayý amaçladýklarýnýn altýný çizdi.

Ankara Kurultayý'nýn yeniden toplanmasýna da önem 
verdiklerini söyleyen Karayalçýn, bütçenin Belediye 
Meclisi'ne sunulmadan önce kurultayda ele 
alýnacaðýný belirtti.

Ýlçe belediye baþkanlarýndan oluþan “Baþkanlar 
Kurulu” ile kentin sorunlarýna ortak çözüm 
üreteceklerini söyleyen Karayalçýn, Belediye Meclisi 
toplantýlarýnýn naklen yayýnlanmasýný amaçladýðýný 
kaydetti. Murat Karayalçýn, bunun yaný sýra 
TÜRMOB'un belirleyeceði bir denetim firmasýnýn 
belediyeyi ve baðlý þirketleri denetlemesine olanak 
tanýyacaklarýný ve denetim sonuçlarýnýn halka 
duyurulacaðýný iddia etti. 

Programýn üçüncü bölümünün ise “Ankara'nýn belli 
merkezlerine müdahale iradesi olduðunu” anlatan
Karayalçýn, bu kapsamda Dýþkapý-Gençlik Parký
arasýndaki bölge, Ulus-Sýhhiye-Bakanlýklar arasýndaki
bölge ve Kýzýlay için planlar hazýrlanacaðýný, dördüncü
bölge olarak da Hacettepe'yi hedeflediklerini söyledi.

Ankara'nýn tüm özelliklerinin yaný sýra bir sanayi þehri 
de olduðunu belirten Karayalçýn, sanayi bölgelerinin 
bakýmsýzlýðýna ve düzensizliðine dikkat çekti.
Karayalçýn, bu bölgeler için iyileþtirme projeleri
hazýrladýklarýný ve bunlarý Ankara'nýn bütün sanayi 
bölgelerine uygulamayý hedeflediklerini bildirdi.

Karayalçýn, konuþmasýnýn son bölümünde imar 
konusuna deðinerek bugüne kadar sürdürülen parsel 
bazýndaki imar çözümlerine kesinlikle karþý 
olduklarýný, bunun yerine ada ya da daha büyük 
ölçekte çözümler üretmeyi amaçladýklarýný ifade etti. 
Karayalçýn, bu konuda ilgili odalarla ortak çalýþma 
yürütmenin önemine inandýðýný ve seçilmesi
durumunda TMMOB'ye baðlý odalarýn kendileri ile 
ilgili alanlarda onayý olmadan hiçbir projeye onay 
vermeyeceklerini belirtti.

Karayalçýn'dan sonra söz alan Bülent Tanýk ise ýsýnma 
sorununa deðindi. Batýkent'in imarý sýrasýnda 
öngörülen merkezi ýsýnma yerine sonraki yýllarda
bireysel çözümlere aðýrlýk verildiðini anlatan Tanýk,
bunun hem maliyet, hem de doðal kaynaklarý verimli 
kullaným açýsýndan doðru bir yöntem olmadýðýný 
belirtti. Bülent Tanýk, yeni dönemle birlikte yeniden 
toplu yaþam alanlarýnda merkezi ýsýnmanýn teþvik 
edileceðini ve böylece daha verimli kaynak
kullanýmýnýn saðlanacaðýný söyledi.

Daha sonra katýlýmcýlardan gelen sorulara yanýt 
veren Murat Karayalçýn, yeni yönetim anlayýþlarýnýn 
þeffaf bir yapýya sahip olacaðýný, Ankaralýlarýn bu 
sürece katýlýmýnýn önemli olduðunun altýný çizdi.

15



TMMOB Mimarlar Odasý Ankara Þubesi ve TMMOB Þehir Plancýlarý Odasý Ankara Þubesi tarafýndan 
düzenlenen söyleþi, temel olarak belediyecilik evreleri, yeni toplumcu belediyecilik, yaþamakta olduðumuz 
ekonomik buhran, 24 Ocak Kararlarý'ndan günümüze IMF politikalarý ve sonuçlarý, ekonomik durumun toplum 
yapýsýna etkileri ve sosyal devlet politikalarýnýn gerekliliði konularýný içermiþtir.

H. Bülent Tanýk belediyecilik anlayýþý açýsýndan önemsediði II.Beyazýt dönemine ait Kanunname-i Ýhtisab-ý 
Bursa (1502)'dan söz ederek baþladýðý konuþmasýnda Cumhuriyet sonrasý belediyecilik evrelerini ayrýntýlý 
olarak açýklamýþtýr. 1930 sonrasý temel kurucu belediyecilik evresine ait 1580 sayýlý Belediye Kanunu'nun 10 
yýl öncesine kadar -deðiþiklikler yapýlsa da- kullanýlabilmesini kapsamlý yapýsýna baðlayan Tanýk, 1961 
anayasasýnýn sosyal belediyecilik anlayýþýna ve yerel yönetim örgütlerine vurgu yapmasýna deðindi. Ankara'da 
Vedat Dalokay, Ýstanbul'da Ahmet Ýsvan ve Ýzmit'te Erol Köse ile özdeþleþen 1970 sonrasý Toplumcu
Belediyecilik deneyimini toplu taþýma, toplu konut, eþitlikçi, birlikçi, yoksul kesimlerin desteklendiði ve 
olumlu kentleþme pratiklerinin ortaya çýktýðý dönem olarak önemsediðini belirtmiþtir. 1980 darbesi ve 24 Ocak 
Kararlarýyla baþlayan ademi merkeziyetçi ve liberal dönemi, kamunun üretken sektörlerden elini çekmesi ve 
dýþ borç ödemeye yönelik bir ekonomiyle tanýmlamýþtýr. Son olarak 1995 yýlýndan günümüze belediyecilik 
anlayýþýný, neo-liberal politikalarýn yönlendirdiði özelleþtirme ticarileþtirme, kurumsallaþmýþ taþeronlaþtýrma ve 
imtiyaz devrine kadar varan yabancýlaþtýrma olarak betimlemiþtir.

Þubat ayýnda CHP'den Çankaya Belediye Baþkanlýðý adaylýðý açýklanan H. Bülent Tanýk, Yeni Toplumcu
Belediyecilik olarak adlandýrdýðý kendi belediyecilik anlayýþýnýn içinde bulunduðumuz küresel kriz ortamýndaki 
gerekliliðini vurgulamýþtýr. Kriz ortamýný; dýþ borç yükü 140 milyar dolar olan imalat sanayinin ithalatý finanse 
edemediði için üretemediði, dýþ talep daralmasý nedeniyle ürettiðini satamadýðý ve düþük kur yüksek faiz 
dönemini cehenneme benzeterek açýklamýþtýr. Tanýk, Yeni Toplumcu Belediyeyi, çöken neo-liberal ekonomi 
anlayýþýnýn belediyecilik politikalarýnýn “kalkýnma ve refah hedefleyen” belediyecilik anlayýþý ile yer deðiþtirmesi 
ve toplumsal refahýn saðlanmasý için ekonomik alanda etkili ve sorumlu bir belediye olarak tanýmlamýþtýr.

KÜRESEL BUHRAN DÖNEMÝNDE

sosyal demokrat belediyecilik
SÖYLEÞÝ|BÜLENT TANIK

28 Ocak 2009 tarihinde, TMMOB Mimarlar Odasý Toplantý Salonu'nda H. Bülent Tanýk'ýn (Þehir Plancýsý,
TMMOB Eski Baþkaný) “Küresel Buhran Döneminde Sosyal Demokrat Belediyecilik” konulu sunum ve
devamýnda katýlýmcýlarla bir söyleþi gerçekleþtirilmiþtir.
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24 Ocak Kararlarý ve IMF politikalarýnýn sonuçlarýný eksilmeyen borç mevcudu, artan yeþil kart 
mahkumu, kömüre makarnaya mahkum milyonlar (açlýk sýnýrý altýnda 2,6 milyon aile: 10,9 milyon kiþi; 
yoksulluk sýnýrý altýnda 10,3 milyon aile: 41,6 milyon kiþi), artan iþsizlik (resmi rakamlarla % 10'lardan
15'lere gizli iþsizlik), taþeronlaþtýrma ve kayýt dýþý istihdamda artýþ (2008 de toplam istihdamýn % 46,8'i ) 
olarak özetlemiþtir.

Söyleþiye ekonomik durumun toplumsal yapýya yansýmalarýyla devam eden H. Bülent Tanýk, iþsizlik, 
yoksulluk, yoksunluk, güvensizlik, esenliksizlik, özgüven yitimine neden olan bu ekonomik durumun; 
ayný zamanda orta sýnýflarýn yok olmasýna, küçük ve orta mülkiyetlerin, sermaye birikimlerinin el 
deðiþtirmesine, kapkaç ve talana yatkýnlýk kültürü, muhtaç, mahkum, çöken bir toplumsal yapý, 
güdülmeye uygun pasif bireyler,  gergin ve þiddete yatkýn bir toplum oluþturmasýna ve iç çatýþmalar için 
uygun bir zemin oluþmasýna neden olduðunu belirtmiþtir.

Ankara özelinde bu durumu deðerlendirdiðinde ise,  Ankara'nýn merkezinin çökertildiðine, sanayisinin 
geliþtirilmediðine, canlý ve entelektüel kimliðinin köreltildiðine ve psikolojik olarak çökertildiðine vurgu
yapmýþtýr.

Büyümeyen ekonominin borç ödeyemeyeceðini ýsrarla vurgulayan Tanýk, kaynak savurganlýðýnýn
önlenmesi, kamu kaynaklarýnýn talan ve yaðmalanmasýnýn engellenmesi, personel ve süreç verimliliðinin 
geliþtirilmesi, atýlým için sermayeyi zorlayýcý teþviklerin düþürülmesi, toplumsal kazançlarýn paylaþýmýnda 
dengeleri gözetici sübvansiyonlar geliþtirilmesi, etkin ve verimli pozitif ayýrýmcýlýklar geliþtirilmesi, yerel
ürün tüketiminin teþvik edilmesi ve pazar avantajý saðlayýcý tedbirlerin örgütlenmesi gibi tedbirlere
deðinmiþtir.

'Saðlýklý kent saðlýklý kentsel ekonomi ile olur' sözleriyle konuþmasýna devam eden Tanýk, kent 
mekanlarý, yapýlarý ve sistemlerinde enerji duyarlý uygulamalara geçiþin teþvik edilmesinin ve yerel,
yenilenebilir enerji programlarýnýn geliþtirilmesinin önemine deðinmiþtir. 'Kentleþme Sendikacýlýðý' olarak 
adlandýrdýðý, sendikalarýn kente dair duyarlýlýklarýnýn arttýðý, dayanýþma aðlarý, ortaklýklar ve kentli 
örgütlenmelerinin kurulduðu ve yerel yönetimler ve belediyeler arasý dayanýþma aðlarýnýn oluþturulduðu 
bir sistemin gerekliliðini ve seçilmesi halinde böyle bir sistem oluþturacaðýný dile getirmiþtir.

Sosyal devlet anlayýþýnýn anayasadaki yerine deðinerek sürdürdüðü konuþmasýna, 'Aðlaþan deðil 
Að'laþan belediye!' sloganýyla ve bu buhran döneminde “Toplumsal Kalkýnma Ve Refah Belediyesi” ve 
“Yeni Toplumcu Belediye” nin sosyal demokrat çözüm yolu olduðunu yineleyerek son vermiþtir.
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Su hakký savunucularý, þirketlerin "Dünya Su Forumu"na karþý, halkýn su hakkýný

gündeme getiriyor. 3 Mart'ta basýn açýklamasýyla baþlayacak Suyun

Ticarileþtirilmesine Hayýr Platformu etkinlikleri kapsamýnda 15 Mart'ta

Kadýköy'de miting olacak. Alternatif Su Forumu 20-22 Mart'ta Santralistanbul'da

gerçekleþecek.

MART AYI

su hakký için mücadele ayý

program >>
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Herkesin saðlýklý suya ve 
kanalizasyon hizmetlerine eriþimini 
vurgulayan su hakký savunucularý, 
suyun ticarileþtirilmesine ve "Dünya 
Su Forumu"na karþý mart ayý 
boyunca etkinlikler düzenliyor.

Aralarýnda sendikalarýn, meslek 
odalarýnýn, sol parti ve oluþumlarýn 
bulunduðu 40'tan fazla örgütün 
oluþturduðu Suyun 
Ticarileþtirilmesine Hayýr 
Platformu, etkinliklerine 3 Mart 
basýn açýklamasýyla baþlýyor.

Platform, yarýn 12.30'da 
Aksaray'daki ÝSKÝ binasý önünde, 5 
Mart'ta Maslak'taki Çevre ve 
Orman Müdürlüðü önünde ve 10 
Mart'ta Sütlüce'deki AKP binasý 
önünde yapacaðý basýn 
açýklamalarýyla, "Dünya Su 
Forumu"na neden karþý olduðunu 
duyuracak.

15 Mart'ta su hakký için 
Kadýköy'e
Platform, 15 Mart'ta Kadýköy'de 
"Suyun Ticarileþtirilmesine Hayýr" 
mitingini düzenliyor. Ertesi gün 
Dünya Su Forumu'na karþý basýn 
açýklamalarý ve protestolar 
gerçekleþtirilecek.

17-18 Mart'taysa, su hakký 
savunucularý, suyun yönetimi, su 
kullanýmý, su ve saðlýk, tarým ve su, 
enerji ve su, su hakký mücadeleleri 
gibi konularda birçok atölye 
çalýþmasý düzenliyor.

19-20 Martta ise, Akatlar'daki
Mustafa Kemal Kültür Merkezi'nde,
uluslararasý aktivistlerin de 
katýlýmýyla iki günlük paneller ve 
forumlar dizisi var.

Biz Kimiz?
Biz sendikalarýz, 
meslek odalarýyýz, 
toplumsal hareketleriz, 
dernekleriz, politik yapý ve 
partileriz, dergi gruplarýyýz,

biz, suyun metalaþmasýna 
karþý birlikte mücadele 
etmeye karar veren ve bu 
nedenle bir araya gelen 
demokratik örgütleriz

>>

Neye, Niçin ve Kime 
Karþýyýz ? 
Neyi Amaçlýyoruz?
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Çevre hakký savunucusu örgüt ve 
giriþimlerin, hak örgütlerinin 
oluþturduðu "Suyuma Dokunma 
Kampanyasý"nýn Alternatif Su 
Forumu'ysa, Dünya Su Forumu'na 
paralel baþka bir forum düzenliyor.
Uluslararasý aktivistlerin de 
katýlacaðý forum, 20-21 Mart'ta, 
Sütlüce'deki Dünya Su Forumu'nun 
çok yakýnýnda, Bilgi 
Üniversitesi'nin Santralistanbul 
yerleþkesinde gerçekleþecek. 

"Su ihtiyaç deðil, haktýr" 

Su hakký savunucularý, Dünya Su 
Forumu'nu ÝSKÝ, DSÝ ve Ýstanbul 
Büyükþehir Belediyesi'yle birlikte 
düzenleyen Dünya Su Konseyi'nin 
bünyesinde 100'den fazla inþaat ve 
endüstri þirketinin olduðuna, ana 
amacýnýn suyu piyasalaþtýrmak 
olduðuna dikkat çekiyor. Bunun en 
bilinen uygulamalarýndan biri, su 
kaynaklarýnýn, su daðýtýmýnýn ve 
iþletmesinin özelleþtirilmesi. Bunun 
en bilinen örneði de su ve 
kanalizasyon hizmetlerinin 
þirketler eliyle ön ödemeli 
sayaçlara, yani "kontöre"
baðlanmasý.

Suyun piyasalaþtýrýlmasýnýn bir 
baþka uygulama alaný da akarsu
bölgelerinin ve su havzalarýnýn 
özel þirketlerin kullanýmýna terk 
edilmesi. Bir diðer uygulama da 
çevresindeki yaþamý kökten 
deðiþtiren barajlar.

"Su haktýr, ihtiyaç deðil" diyen 
örgütler, suyun yönetiminin ve 
kontrolünün kamusal, sosyal, 
katýlýmcý, adil ve demokratik bir 
süreç olmasý gerektiðini 
söylüyorlar.

"Su ticarileþtirildiðinde, tüm ticari 
mallar gibi temiz, saðlýklý ve yeterli 
suya ancak parasý olanlar 
eriþebiliyor ve yaþamýn sürmesinin 
en önemli koþulu olan suya eriþim 
hakký tehdit altýna giriyor,
dolayýsýyla insan haklarý ihlal 
ediliyor."

� Temel bir insan hakký ve halkýn ortak malý olan suyun, 
alýnýp satýlabilen, üzerinde borsa hesaplarýnýn 
yapýlabileceði bir piyasa malý olmasý gerektiðini 
söyleyenlere;

� sulama kanallarýna, evlerimize, okullarýmýza, 
hastanelerimize kontörlü sayaç takmaya kalkýþanlara;

� sularýmýzý, havzalarýmýzý kirletenlere ve 

� sanayi atýklarýyla zehirlenmiþ sularýn “temiz” olduðunu 
söyleyerek halkýn saðlýk hakkýný yok sayanlara; 

� temiz suyu þirketlere sýnýrsýzca kullandýrmakta sakýnca 
görmezken, sýra küçük çiftçilere, gecekondu
mahallelerine, emeði ile çalýþýp alýnteri ile geçinenlere, 
yani halka geldiðinde küresel ýsýnma, su krizi ve 
tasarruf edebiyatý yapanlara; 

� su krizini bahane ederek, eko sistemi ve kültürel 
miraslarý yok sayarak “nehirler boþa akmamalý” gibi 
akýl dýþý bir slogan etrafýnda birleþen hükümetler, yerel 
yönetimler, su, enerji, inþaat ve finans þirketleriyle

� onlarýn uluslar arasý kuruluþu olan WWF-Dünya Su 
Forumu vb. yapýlarýn bütün politika, karar ve 
uygulamalarýna;

ve son olarak, 

� Mart-2009'da Ýstanbul'da yapýlmak istenen 
5. Dünya Su Forumuna KARÞIYIZ !

Halkýn Suyunun þirketlerin eline geçmesine engel 
olmak için,

� Türkiye'de ve dünyanýn her yerinde yerelliklerde 
yaþananlar ile politik düzeyde atýlan adýmlar ve bu 
yöndeki bütün geliþmelerin yaný sýra karþýt mücadele 
stratejilerini de yakýndan takip etmeyi; 

� toplanan bilgileri bölgesel toplantýlar üzerinden ve 
aylýk bültenler halinde duyurmayý, yayýnlamayý

ve böylece:
� halihazýrda bilinçli bir þekilde yürütülen “yanlýþ 

bilgilendirme” sürecini tersine çevirmeyi 

� ve halkýn, kendi yaþam hakkýna, suyuna sahip çýkmasý 
için gerekli bilinçsel zeminini oluþturmayý

AMAÇLIYORUZ

Neye, Niçin ve Kime 
Karþýyýz ? 
Neyi Amaçlýyoruz?
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2. SÜREKLÝ MESLEKÝ GELÝÞÝM

çalýþtayý
ÇALIÞTAY | ÝSTANBUL TEKNÝK ÜNÝVERSÝTESÝ, MÝMARLIK FAKÜLTESÝ TAÞKIÞLA 16 Ocak 2009

TMMOB Mimarlar Odasý 
Ankara Þubesi tarafýndan 
gerçekleþtirilen sunuþta, 
Þubenin 2008 dönem 
çalýþmalarý aktarýlmýþ, 2008-
2009 dönemi SMGM Çalýþma
Raporu'nun deðerlendirmesi 
yapýlmýþ ve 2009 yýlý SMGM 
yönergesi üzerine ve SMG'e 
dair genel deðerlendirme ve 
öneriler de örgütle
paylaþýlmýþtýr.

SMG'nin temel amaçlarýnýn
hatýrlatýlmasýyla baþlayan 
sunuþ, Ankara Þube'nin SMG 
Çalýþmalarý ve 
Deðerlendirmesi, SMGM
2008–2009 Dönemi Çalýþma 
Programý'nýn “Sorun-Çözüm 
Alanlarý: Hedefler” Bölümüne 
Ýliþkin Görüþ ve 
Deðerlendirmeler, 2009 Yýlý 
SMGM Yönergesi Üzerine 
Deðerlendirmeler ve Sürekli
Mesleki Geliþim Programý
Üzerine (Yapýlanma, Ýþleyiþ, 
Mevzuat, Eðitim ve 
Kredilendirme) Genel 
Deðerlendirmeler ve Öneriler 
baþlýklarýyla devam etmiþtir.

Mimarlar Odasýnýn, üyelerinin
sürekli mesleki geliþimine 
iliþkin çalýþmalarý 16-17 Nisan 
2004 tarihinde gerçekleþtirilen 
Mimarlar Odasý 39. Olaðan 
Genel Kurulunda kabul edilen 
“Sürekli Mesleki Geliþim 
Merkezi Yönetmeliði” ile 
baþlamýþ ve böylece sürekli
mesleki geliþime dair 
çalýþmalarýn
kurumsallaþmasýnýn ilk adýmý 
atýlmýþtýr. Ancak bu tarihten 
2006 yýlýnýn ikinci yarýsýna 
kadar Mimarlar Odasý 
bünyesinde mesleki geliþime 
dair kapsamlý bir çalýþma 
yürütülememiþtir. 2006 yýlýndan 
itibaren yürütülmeye baþlanan 
SMG çalýþmalarý, SMGM 
Yönetmeliðindeki
yetersizliklerden dolayý Nisan 
2007 tarihinde ve Aralýk 2007 
tarihinde Mimarlar Odasý 
Yönetim Kurulu kararý ile 
yayýnlanan yönergelerle
gerçekleþtirilmiþtir. Ancak bu 
yönergeler de sürekli geliþimin 
kurumsallaþmasýnda yeterli 
olamamýþtýr.

Þubemiz SMG program
sürecine deðiþik ölçek ve 
nitelikte, sözlü ve yazýlý katkýda 
bulunmuþ, görüþlerini Oda 
ortamlarýnda sunmuþ ve 
tartýþmýþtýr. Çalýþmalarýn 
baþlamasýndan sonraki sürece
iliþkin ise iki ana rapor 
hazýrlamýþ ve Mimarlar 
Odasýnýn ilgili birimlerine 
iletmiþtir. Bunlardan ilki, 
09.01.2008 tarihinde 
hazýrlanan ve 2007 SMG 
etkinliklerinin rakamsal analizini 
ve deðerlendirmeleri içeren
rapordur. Ýkincisi rapor ise 
26.09.2008 tarihinde yapýlan 
SMGM Bilim-Danýþma Kurulu
toplantýsý için hazýrlanmýþ ve 
ortama daðýtýlmýþtýr.

SMGM'nin kurumsallaþma
konusunda yapýlmakta olan 
çalýþmalarla belirli bir mesafe 
kat ettiðini düþünsek de, 
eðitimlerde ders alan-ders 
veren iliþkisinin deðiþmediði, 
aksine yaygýnlaþtýðý 
gözlemlenmekte ve bu da 
süreci bir dersane olgusuna 
dönüþtürmektedir. SMGM'nin

TMMOB Mimarlar Odasý Sürekli Mesleki Geliþim Merkezi çalýþmalarýnýn ve performansýnýn
deðerlendirildiði çalýþtaylar dizisinin ikincisi “Sürekli Mesleki Geliþim Çalýþmalarýnda Yeni
Açýlýmlar” temasý altýnda gerçekleþtirilmiþtir. 16 Ocak 2009 Cuma günü, Ýstanbul Teknik
Üniversitesi, Mimarlýk Fakültesi Taþkýþla'da gerçekleþen 2. SMG Çalýþtayý'na; Mimarlar Odasý
Ankara Þubesi de katýlmýþ, SMG çalýþmalarý konusunda görüþ ve önerilerini aktarmýþtýr.



uyguladýðý programlarýn baþarýya 
ulaþmasý, yaygýnlaþmasý ve 
meslek grubu, diðer meslek 
gruplarý ve hatta mimarlýðýn 
toplumsal boyutu 
düþünüldüðünde her kesim ve 
herkes tarafýndan talep
edilebilir hale gelmesi için 
öncelikle kurumsallaþmanýn tüm 
Türkiye’de ayný þekilde 
yaygýnlaþmasý gerekmektedir.
SMG programlarýna katýlmanýn 
zorunlu olduðu bir ortamda 
“kurumsallaþabilmiþ” SMG 
programlarýnýn sayýsýnýn ne 
kadar az olduðu düþünülürse 
pek çok üye, istemediði, talep 
etmediði programlara katýlmak, 
pek çok þube de ayný 
programlarý tekrar tekrar açmak 
zorunda kalmýþtýr.

Ankara Þube, SMG 
çalýþmalarýnda kurumsallaþmaya 
öncelik vermiþtir ve bunun için 
bir MBÇK oluþturmuþtur.
MBÇK'nýn Danýþma Kurulunun
oluþturulmasýnda mimarlýk 
mesleðinin deðiþik alanlarýndan 
(üniversite, kamu kurumu, 
ücretli çalýþan, serbest mimar,
þantiye þefi ve diðer uzmanlýk 
alanlarý) katýlým olmasýna özen 
gösterilmiþtir 7 kiþiden oluþan 
SMG MBÇK, üyelerden gelen 
talepler çerçevesinde 
programlarýn içeriðine dair konu 
baþlýklarý saptamýþtýr. Bu konu 
baþlýklarýnýn program haline 
dönüþmesi konusunda üyelerin 
program oluþturma talepleri de 
Danýþma Kurulu tarafýndan 
deðerlendirilmiþtir. Diðer yandan 
çeþitli konu baþlýklarýna dair 
uzmanlaþmýþ kiþilerle temas 
kurularak eðitim kurgulanmasý
da MBÇK tarafýndan ele 
alýnmaktadýr. Hangi eðitimlerin 
Genel Merkez'den alýnacaðý, 
hangi eðitimlerin Þubemiz 
tarafýndan kurgulanacaðýna da 

bu kurul karar vermektedir.
TMMOB Mimarlar Odasý 
Ankara Þubesi, 2008 Sürekli
Mesleki Geliþim programlarýný
üyelerden gelen talepler 
neticesinde mimarlýk ortamýna 
dair bilgi çeþitliliðinin arttýrýlmasý 
yönünde bir anlayýþla ele
almaya çalýþmýþtýr.

SMG eðitimlerinin
gerçekleþtirilmesi sürecinde
yaþanan olumsuzluklarýn da ele 
alýndýðý sunuþta, eðitime katýlan
üyelerimizin SMG Programýna
iliþkin görüþ ve 
deðerlendirmeleri de 
aktarýlmýþtýr.

SMG kapsamýnda 
deðerlendirilecek her türlü 
etkinlik için, bu hizmeti almayý 
talep ettiðini varsaydýðýmýz ve 
hatta bir bölümünü zorladýðýmýz 
meslektaþlarýmýza yönelik iki 
ana etkinlik bugüne deðin 
gerçekleþtirilememiþtir.
Bunlardan ilki, talep edilen bilgi 
türleri ve katýlmak istenen 
etkinlikler nelerdir; ikincisi ise, 
hangi sektörde yer alýrsa alsýn, 
iþsiz de olsa, üye profilinin
belirlenmesi gerektiðidir. Her iki
konu da Þubemiz temsilcileri 
tarafýndan 3 yýla yakýn bir 
süredir Bilim Danýþma Kurullarý
ya da benzeri ortamlarda dile 
getirilmiþ ancak veri toplamaya 
yönelik önemli bir giriþim 
görülmemiþtir. Mimarlar 
Odasýnýn üye referans sistemi 
yeterli düzeye gelemediði için, 
üyelerin özgeçmiþine iliþkin 
bilgilerimiz yok denecek kadar 
azdýr. Böylesine az tanýnan bir 
topluma, üyesini az tanýyan bir 
kuruluþ tarafýndan hangi 
formatta olursa olsun bilgi 
aktarmak yeterli ve doyurucu 
sonuçlar vermeyecektir.

Bu handikaplara karþýn, özellikle 
eðitimlerden sonra katýlýmcýlara 
daðýtýlan soru formlarýndan 
derlenen bilgiler, katýlýmcýlarýn 
SMG olgusuna nasýl 
baktýklarýna iliþkin somut bir 
bilgi kaynaðý olarak 
görülmüþtür. Ancak içerik ve 
format olarak sorunlu olan bu 
formda özellikle içeriðe dair 
anketin geliþtirilmesi gerektiði
de önerilmiþtir.

SMGM 2008–2009 Dönemi 
Çalýþma Programý'nda Yer Alan 
“Sorun-Çözüm Alanlarý:
Hedefler” Bölümüne iliþkin
görüþ ve deðerlendirmelerin 
paylaþýldýðý bölümde, Sürekli
Mesleki Geliþim Alanlarýnýn 
Çeþitlendirilmesi ve 
Yaygýnlaþtýrýlmasý için
kredilendirme sisteminin 
gözden geçirilmesinin gerekliliði
anlatýlmýþ, Niteliðin
Geliþtirilmesi için
eðitimbilimcinin þart olduðunun 
üzerinde durulmuþ, Yeni Eðitim 
Alanlarý konusunda öneriler,
Sürekli Mesleki Geliþimin 
Bütün Üyeleri ve Çalýþma 
Biçimlerini Kapsamasý için
yapýlmasý gerekenler ve 
Örgütlenme konusunda görüþ 
ve öneriler paylaþýlmýþtýr.

SMGM ölçüm ve deðerlendirme 
birimi tarafýndan yaklaþýk 1 yýla 
yakýn bir süredir geliþtirilen 
eðitim dýþý etkinliklere iliþkin 
kredilendirme kurallarýna da 
deðinilen sunuþta, Ankara 
Þubesi'nin mimarlarýn kiþisel 
birikimlerinin kredilerle
deðerlendirilemeyeceðine
inancýný yinelenmiþtir. Bu 
sebeple “kiþilerin kendi 
geliþimlerine dair “puanlama 
sistemi” olmadan kriterler 
konarak nitelik 
deðerlendirmesinin
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yapýlabileceði düþünülmektedir.
Üyelerin her türlü birikimleri 
(proje, uygulama, iþbitirme, 
yarýþmaya katýlma, derece alma, 
makale yazýmý, sunumu, seminer,
sunuþ, panelde sunuþ, seminer,
panel sempozyuma katýlma, Oda 
organlarýnda görev alma vb. gibi 
kýsaca üyenin tüm birikimi) kiþi 
bazýnda deðerlendirilmelidir. “ 
önerisi yine gündeme taþýnmýþtýr.

Kredilendirme konusundaki 
çekincelerimiz sabit kalmak 
koþuluyla önerilen sisteme iliþkin 
de önerilerimiz ise aþaðýdaki gibi 
olmuþtur:

1. Etkinlikler bir emek ürünü 
olmalýdýr. Tasarým ve uygulama 
süreçleri emek isteyen 
süreçlerdir. Örneðin “sergiye
eserle katýlma” bir emek ve 
tasarým süreci gerektirir, ancak 
“sergi gezme” yoðun bir emek 
gerektirmez, bu baðlamda ayný 
kredi ile deðerlendirilmemelidir,

2. Kiþinin görevli olduðu 
ortamdan kaynaklanan ve 
yapmakla zaten yükümlü 
olduðu etkinlikler 
deðerlendirilmemeli ya da çok 
az kredi verilmelidir.

3. Üretilen eserin özgün olma 
koþulu aranmalýdýr. Referans 
vermeden kullanýlan yazýlý, çizili 
ya da görsel belgeler, kiþiye 
kredi kazandýrmamalý aksine 
yaptýrýma konu olmalýdýr.

4. Üretilen yapýtlarýn, düzenlenen 
etkinliklerin Ülkenin ve 
mimarlýðýn önemli ve güncel bir 
sorununa çözüm aramasý ya da 
mimarlýk bilgi üretimine katkýda 
bulunmasý yeðlenmeli ve bu 
hususlar kredilendirmede
teþvik edilmelidir.

5. Kredilendirmede üzerinde 
önemle durulmasý gereken
konulardan bir tanesi de 
Mimarlar Odasý politikalarýnýn 

yaygýnlaþmasýný saðlayan 
etkinliklerin
deðerlendirilmesinin farklý ele 
alýnmasý gerekmektedir.
Örneðin yeþil bina tasarýmý, 
çevre dostu malzeme kullanýmý 
vb gibi son dönemlerde mutlak 
özendirilmesi gereken alanlara 
dair düzenlenen programlarda
özel kredilendirmelere
gidilebilir.

SMGM kapsamýnda 2009 yýlýnda 
uyulacak usul ve esaslarýn 
belirlenmesi için 30.12.2008 
günü Genel Merkez tarafýndan 
tüm birimlerimize bir yönerge
gönderilmiþtir. Bu yönerge ile 
ilgili görüþ ve 
deðerlendirmelerimiz ise genel 
olarak,

1.SMG en önemli iki kriteri, 
mesleki niteliðin yükseltilmesi ve 
iþsizliðe çözüm oluþturacak 
programlarýn geliþtirilmesi 
olmalýdýr. Bu nedenle öncelikle, 
Sürekli Mesleki Geliþim 
konusunun kaybedilmiþ davalar 
ve üyeler arasýndaki 
hoþnutsuzluklar düþünüldüðünde 
yeni bir anlayýþla ele alýnmasý 
gerektiði muhakkaktýr. Bu 
anlayýþýn dayatmalarý kendine 
yöntem edinmemesi, SMG'in 
zorunluluktan çýkartýlýp, bir prestij
meselesi ve talep edilir hale 
gelmesi gerekmektedir. Güncel 
durum üzerinden bu genel 
deðerlendirmeye ek olarak SMG 
ile ilgili olarak aþaðýdaki 
deðerlendirme ve öneriler 
geliþtirilmiþtir.

. Üniversiteler bilgi üreten,
Mimarlar Odasý bu bilgileri 
pratik bilgilerle birleþtirerek
bilgiyi biriktiren ve Sürekli
Mesleki Geliþim Merkezi ise 
bilgiyi yayan organlar olmalýdýr.
Bu baðlamda, eðitim süreci,

“bilgilendirme” olarak devam 
ettirilmeli, bilgiyi vermekten
çok, bilginin hangi 
kaynaklardan hangi yöntemle 
alýnacaðýný veren ve mimarlarý 
buna yönlendiren bir formata 
dönüþtürülmelidir.

. Bilginin saðlýklý bir þekilde 
aktarýlabilmesi için öncelikle 
kime aktarýldýðý bilgisine sahip 
olunmalýdýr. Bu anlamda 
kapsamlý bir anket ile üye 
profili çýkartýlmalýdýr. Bu 
ankette:

- tüm sisteme iliþkin
- eðitim konularýna iliþkin
- mesleki deðerlendirmelere
iliþkin sorular yer almalýdýr

2. Odamýzýn politikalarýnýn 
üyelerinden baþlayarak 
yaygýnlaþtýrýlmasý konusunda 
SMG etkin olarak rol almalýdýr.
Son yýllarda kent topraklarýndaki 
yaðmanýn artmasý, Onur Kurulu
dosyalarýnýn sayýsýnýn katlanarak 
artmasý ya da küresel ýsýnmanýn 
sebeplerinden birinin inþaat 
sektörü olmasý ve bunlara benzer 
diðer konular irdelenerek, bu 
alanlara yönelik SMG 
programlarýnýn geliþtirilmesi 
gerekmektedir. Bu baðlamda bu 
alanlara yönelik programlara
katýlým zorunlu tutulabilir veya bu 
alanlara özel deðerlendirme 
sistemleri geliþtirilebilir.” þeklinde 
olmuþtur.

Son olarak, Yapýlanma, Ýþleyiþ, 
Mevzuat, Eðitim /Eðitmen ve
Kredilendirme konularýndaki
detaylý Þube önerileriyle sunuþ 
son bulmuþtur.

SMGM ile ilgili Þube raporuna 

www.mimarlarodasiankara.org

adresinden ulaþýlabilir.
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ücretli çalýþan mimarlar kurultayý -1'e doðru 
KAMUDA VE ÖZEL SEKTÖRDE

ÞÝMDÝ BÝR ADIM ÖTEYE GEÇME ZAMANI!...

Mimarlýk yapmaya çalýþýyoruz, kamuda, özel sektörde, üniversitede…

Kontrol elemaný, raportör, þantiye sorumlusu, öðretim görevlisi, fiilen teknik ressama dönüþen büro
çalýþaný ve daha birçok þey olarak, ancak okul sýralarýnda kurguladýðýmýzýn dýþýnda bir alanda ücretli
çalýþarak…

Çalýþma koþullarýmýz yetersiz, ücretimiz yetersiz, özlük haklarýmýz yetersiz…

Üreteceðimiz, tasarlayacaðýmýz, gelecek kuþaklara býrakacaðýmýz ürünleri ortaya çýkaracak olanaklar
kýsýtlý…

Mimarlýk, yapmak isteyip de bir türlü yapamadýðýmýz bir meslek, bir uðraþ artýk, ne yazýk ki!…

Büyük ideallerle bitirdiðimiz okulun ve/veya onca deneyimin sonrasýnda gerçek yaþamýn acýmasýzlýðýyla
yüzleþiyoruz. Yükü aðýr yüzleþmenin, yaþadýðýmýz çevrelere bakýp bu yükü taþýyamýyoruz; artýk mimarlýðý
hangi koþularda yaptýðýmýzdan çok yapýp yapamadýðýz çýkýyor karþýmýza…

Diplomamýzý cebimizde taþýmanýn yükü aðýr geliyor kendimize, kentimize, ülkemize…

Çalýþacak üretecek bir iþimiz yok; bizi büyütecek, olgunlaþtýracak, toplumsallaþtýracak mimarlýðýmýzý
yapamýyoruz. Yaþadýðýmýz bu büyük kriz koþullarýnda iþsizleþiyor ve iþçileþiyoruz giderek; yaþam
alanlarýmýz daralýyor. Yaþamak kaygýsý mimarlýk kaygýsýnýn önüne geçiyor…

YANLIÞ GÝDEN BÝR ÞEYLER VAR! ...

Sorumluluk kimde? Bizim payýmýza düþen nedir? Yaþadýðýmýz yerlerden yükselemeyen seslerimiz,
baskýlar karþýsýnda kýrýlan kalemimiz… Peki ya ideallerimiz?

Yalnýzlaþýyoruz, çalýþtýðýmýz yerlerde ve/veya çalýþamadýðýmýz zaman mesleðimize yabancýlaþýyoruz…

Düþünecek zaman bile bulamýyoruz kimi zaman; haklarýmýz alýnýyor birer, birer… Tasarýmcý olmamýz bir 
düþ artýk; kamuda proje süreçleri özelleþtiriliyor; özel sektörde ise bütünlüklü bir proje alýp tasarlamak 
bize ne zaman düþer bilemiyoruz; üniversitelerde ise kocaman bir YÖK…

Çalýþma koþullarýmýz tanýmsýz; iþ güvenliðimiz iki dudak arasýna sýkýþmýþ kalmýþ…

Gidecek yerimiz, bir araya gelerek, sorunlarýmýzý konuþacak yerimiz var mý?
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KAMUDA VE ÖZEL SEKTÖRDE ÜCRETLÝ ÇALIÞAN 
MÝMARLAR KURULTAYI- 1 DÜZENLEME KURULU

TMMOB MÝMARLAR ODASI ÝÞYERÝ TEMSÝLCÝLÝKLERÝ 
EÞGÜDÜM KOMÝTESÝ

TMMOB Mimarlar Odasý; meslek örgütümüz;
kimi zaman bizim için ne yaptý demekten 
öteye geçemediðimiz Odamýz… Ancak 
Mimarlar Odasý'nda bir þeyler deðiþiyor; kamu 
ve özel sektör iþyerlerinde Oda ile üye 
arasýndaki doðrudan baðlarý kurmaya çalýþan 
iþyeri temsilcilikleri yaygýnlaþmaya baþlýyor ve 
Mimarlar Odasý, ücretli çalýþan mimarlarýn 
sorunlarýný ve çözüm önermelerini 
deðerlendirecek bir kurultay düzenleyerek bir 
tartýþma baþlatýyor… 

Bizim, kendimize, kentimize ve topluma karþý 
sorumluluðumuz var; nitelikli mimarlýk 
ürünleri, yaþanabilir çevreler ve kentler 
sunmak için… Bu yüzden, deðiþen-dönüþen 
yasal koþul ve düzenlemelerin kýskacýnda, 
bizden alýnmaya çalýþýlan yaþamýmýzý ve 
mimarlýðýmýzý vermek istemiyoruz! …

EVET, ÞÝMDÝ BÝR ADIM ÖTEYE 
GEÇME ZAMANI…

Kamuda ve özel sektörde ücretli çalýþan ve 
iþsiz mimarlar, uzmanlar ve konuklarla birlikte 
sorunlarýný tartýþmak ve çözüm yollarýný 
bulmak için bir araya geliyor…

Tüm çalýþanlarý, çalýþamayanlarý, mimarlýðý 
dert edinenleri, yaþam alanlarýmýzý 
geniþletmek isteyenleri, mimarlýðý toplum için 
yapmak isteyenleri, geleceðimizi birlikte 
oluþturmak için TMMOB Mimarlar Odasý 
Ýþyeri Temsilcilikleri Eþgüdüm Komitesi'nin
koordinasyonunda 7–8 Mart 2009'da 
Ankara'da gerçekleþecek “Kamuda ve Özel 
Sektörde Ücretli Çalýþan Mimarlar 
Kurultayý”na davet ediyoruz…

Kurultay süreci, TMMOB Mimarlar Odasý 41. Dönem 
Genel Kurulu'nun Olaðanüstü Genel Kurul'a kadar ücretli
çalýþan mimarlara yönelik bir kurultay yapýlmasý kararýyla 
baþlamýþ; süreç içinde Kurultay Düzenleme Kurulu
oluþturulmuþ, Ýþyeri Temsilcilikleri Eþgüdüm Komitesi
(ÝTEK) seçimleri yapýlmýþ, Kurultay tarihi belirlenerek 1 
Kasým 2008 tarihinde ilk Danýþma Kurulu'nda Kurultay
süreci deðerlendirilmeye baþlanmýþtýr.

Bu deðerlendirmelere baðlý olarak TMMOB Mimarlar 
Odasý, Kurultay Düzenleme Kurulu ve ÝTEK 
koordinasyonunda 7-8 Mart 2009 tarihinde yapýlmasý 
planlanan “Kamuda ve Özel Sektörde Ücretli Çalýþan 
Mimarlar Kurultayý -1” hazýrlýk sürecini, üye bölge 
toplantýlarýndan baþlayarak yapýlacak çeþitli toplantýlarla 
belirlenecek, kurultay kapsam ve programýnýn oluþum 
süreci olarak organize etmektedir.

Kurultay'ýn örgütsel olarak iki temel toplantýyla baðlantýsý 
bulunmaktadýr:

TMMOB Mimarlar Odasý 41. Dönem Olaðanüstü 
Genel Kurulu (10-12 Nisan 2009) Örgütsel Yenilenme
gündemli olarak Ýþyeri Temsilcilikleri ve ÝTEK: Kurultay
sonuçlarýna baðlý olarak hazýrlanacak raporun genel kurul 
delegelerine iletilmesi hedeflenmektedir.
Ýþyeri Temsilciliði Yönetmelik Deðiþikliði: Bu rapor 
çerçevesinde hazýrlanacak deðiþiklik önerilerinin genel 
kurul gündeminde deðerlendirilmesi hedeflenmektedir.

TMMOB Ücretli ve Ýþsiz Mühendis, Mimar ve Þehir 
Plancýlarý Kurultayý (Kasým 2009) 
Mimarlar Odasý'nýn hazýrladýðý bu kurultay, TMMOB'nin 
Kasým sonuna doðru düzenlemeyi planladýðý büyük 
kurultayýn hazýrlýk sürecinin önemli bir aþamasý olarak 
deðerlendirilmektedir.

Bu süreçte belirlenen Kurultay temalarý þunlardýr:

ANA TEMA
Mimarlýðýn Dönüþümü; Ücretli Çalýþan Mimar Ýstihdamý ve 
Ýþsizlik

TEMALAR-ATÖLYELER
Mimar Ýstidamý, Ýþsizlik ve Deðiþim / Mimarýn Ücretli
Çalýþma Hizmet Alanlarý / Ücretli Çalýþan Mimarlara 
Ýliþkin Hukuksal Deðiþim / Ücretli Mimar Örgütlenmesi ve 
Sendikalaþma / Ücretli Çalýþanlar Açýsýndan Yerel
Seçimler ve Yerel Yönetimler / Ücretli Çalýþanlar, Mesleki 
Kimlik ve Etik

PROGRAM >>KATILIM ÇAÐRISI
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Ülkemizde þehircilik, konut üretimi ve TOKÝ konularýnda çeþitli çalýþmalar yapmýþ olan Prof. Dr. Cevat Geray, Prof.
Dr. Ruþen Keleþ, Prof. Dr. Ýlhan Tekeli, Prof. Dr. Murat Balamir, Prof. Dr. Zekai Görgülü ve Prof. Dr. Ali Türel, Yüksek
Fen Heyeti'nden Þehir Plancýsý Feridun Duyguluer ile TMMOB YK Üyesi Sabri Orcan ve Mimarlar Odasý'ndan
Bülend Tuna, Erkan Karakaya, Necip Mutlu, Aysel Çetinsoy, Cengiz Bektaþ, Kubilay Önal, Mücella Yapýcý, Nimet
Özgönül, Osman Aydýn, Serdar Iþýk'ýn katýldýðý toplantýda, TOKÝ'nin düzenlediði “tip fikir projesi yarýþmasý” üzerine
baþlayan tartýþmalarla baðlantýlý olarak Mimarlar Odasý'nýn yaklaþýmý geliþtirilmeye çalýþýldý.

Toplantýda yapýlan deðerlendirmeleri þöyle sýralayabiliriz:

TOKÝ, kurulduðunda konut üretimini destekleyen bir finans kurumu iken, þimdi her alanda söz ve Bakanlýklar üstü
yetki sahibi olan, ancak devletin mali kontrolünden çýkmýþ (limitsiz kredi verebilen, ipotekli alacaklarýný menkule
dönüþtürebilen) bir yapýya dönüþmüþtür. Kamu kurumu niteliðini kaybeden, bir ajansa dönüþen bu yapý, bu yanýyla
siyasetin de dönüþüm kurumudur.

TOKÝ, kamu topraklarýnýn özelleþtirmesine hizmet eden bir kurum olmuþtur. Uzun dönemde mali kaynaklarýn
kötüye kullanýlmasýna neden olan bu yapýnýn maliyet analizlerinin yapýlmasý ve inþaat sektörünün krizi ile
baðlantýsýnýn araþtýrýlmasý gerekir.

Rasyonel konut üretim stratejisi üzerinde ve baðlantýlý olarak kompakt kent ve desantralizasyon konusunda
çalýþma yapýlmasý ve TOKÝ'nin yasasýnda da yer alan araþtýrmaya yöneltilmesi gerekir.

Kentsel kalite konusunda duyarlýlýðý artýrmak baðlamýnda çalýþmalar yapýlmalýdýr. Bu baðlamda proje elde etme
yöntemi olarak yarýþmalarýn gündeme gelmesi olumludur. Ayrýca mevcut konut uygulamalarýnda yaþayanlarla
anketler yapýlarak deðerlendirmeleri alýnmalýdýr.

Ancak Anayasamýz, þehirlerin özelliklerine göre planlanmasý, yapýlaþmasý ve bu baðlamda konut üretilmesini
önermektedir. Bu yaklaþým bölgelere göre bile tipleþmeyi reddetmektedir. Zamana ve yere baðlý bir tip oluþturma
tasarýmýn ruhuna aykýrýdýr ve geleceðe yönelik toplumsal kýsýtlýlýk getirmektedir. Dinamik bir toplumsal mekanizma
üretmemiz, bir süreç öngörüsü geliþtirmemiz ve bir disiplin getirmemiz gerekir. TOKÝPAN vb. bir yarýþma kurumu
oluþturulabilir.

TOKÝ yapýsýnda deðiþim önerilmeli, hizmet geliþtirecek kadro yapýsý da nitelik ve kapasite açýsýndan analiz
edilmelidir.

TOKÝ Ýzleme Birimi oluþturulmalýdýr.

Toplantý sonunda, toplantý notlarýnýn bir rapora dönüþtürülmesi ve TOKÝ çalýþmalarý deðerlendirme toplantýlarýnýn
sürdürülmesi gerektiði belirtildi.

TOKÝ ÇALIÞMALARINI DEÐERLENDÝRME

toplantýsý yapýldý
Tarih: 9 Ocak 2009
ANKARA | DEÐERLENDÝRME TOPLANTISI

Kamu yönetimi içinde özellikle planlama yetkisi itibariyle ayrýcalýklý bir konuma getirilen Toplu

Konut Ýdaresi (TOKÝ), Mimarlar Odasý gündemindeki yerini korumaya devam ediyor. TOKÝ'nin

genel olarak uygulamalarýnýn deðerlendirildiði 9 Aðustos 2008 tarihinde Konya'da düzenlenen

“Anadolu'da Konut ve TOKÝ Mimarlýðý” Paneli'nden sonra, özellikle proje elde etme yöntemlerinin

irdelendiði “TOKÝ Çalýþmalarý Deðerlendirme Toplantýsý” 9 Ocak 2009 tarihinde Ankara'da Genel

Merkez Toplantý Salonu'nda yapýldý.
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Valilik Binasý, 1897 yýlýnda vali Dinozade Abidin Paþa tarafýndan, valiliðin kullandýðý eski bir konaðýn yerine
yapýlmýþtýr. Bahçesinde gerçekleþen kazý çalýþmalarýnda Tarihi Roma Yolu'nun devamý bulunan yapýda, savaþ
sýrasýnda bakanlýklar faaliyet göstermiþtir. Atatürk, 27 Aralýk 1919'da Ankara'ya gelince Dikmen-Kýzýlay-
Radyoevi-Ulus istikameti üzerinden buraya gelmiþ, Ankara'daki ilk direniþ mitingi de valiliðin önündeki
meydanda yapýlmýþtýr. Ankara'nýn kültürel, tarihi ve siyasi yönden önemi büyük kamusal mekanlarýndan biri olan
Valilik Binasýnýn restorasyonu 2006 yýlýndan bu yana TOKÝ tarafýndan yapýlmaya devam edilmektedir.

Yapýda restorasyon adý altýnda gerçekleþen onarým ve yeni kullanýmýn gerektirdiði deðiþimlerde, alt katýn
kamuya açýk müze ve kütüphane olarak dönüþtürülmesi, üst katýn ise valiliðe ait konaklama birimi olarak
düzenlenmesi planlanmýþtýr. Önerilen yeni iþlevlerin alt ve üst katta kullaným açýsýndan çeliþki yaratacaðý, bu
nedenle kullaným kararlarýnýn gözden geçirilmesi gerektiði düþünülmektedir.

Koruma adýna yapýlan uygulamalarýn, yapýnýn aslýna uygun olduðu söylense de, pek çok uygulamanýn yapýnýn
özgünlüðüne uygun olmadýðý gözlemlenmiþtir. Ýç mekanlarda, taþ ve tuðla duvarlarýn her iki tarafý tesisat
kanallarý gerekçe gösterilerek, Osmanlý mimarisinde yer almayan bir malzeme olan alçý panellerle kaplanmýþtýr.
Sadece üst katta, valiliðin konaklama birimindeki odalarda iki duvarda sembolik olarak býrakýlan alçý panel
boþluklarýnda, yapýnýn gerçek malzemesi görülebilmektedir.

TOKÝ'NÝN KORUMA ANLAYIÞI ANKARA'NIN EN ÖNEMLÝ 
YAPILARINDAN BÝRÝNDE; ANKARA VALÝLÝK BÝNASI'NDA

kendini gösteriyor
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1964 yýlýnda imzalanan Venedik Tüzüðü, tarihî yapýlarýn korunmasý ve restorasyonu hakkýnda uluslararasý bir çerçeve
belirlemektedir. Venedik Tüzüðünün 5.maddesinde "Kültür varlýðýnýn korunmasý, her zaman onlarý herhangi bir yararlý
toplumsal amaç için kullanmakla kolaylaþtýrýlabilir. Bunun için bu tür bir kullanma arzu edilir, fakat bu nedenle yapýnýn
planý, ya da bezemeleri deðiþtirilmemelidir. Ancak bu sýnýrlar içinde yeni iþlevin gerektirdiði deðiþiklikler tasarlanabilir
ve buna izin verilebilir." denmektedir. Ayný tüzüðün 9.maddesinde ise, "Onarým uzmanlýk gerektiren bir iþtir. Amacý,
kültür varlýðýnýn estetik ve tarihi deðerini korumak ve ortaya çýkarmaktýr. Onarým kendine temel olarak aldýðý özgün 
malzeme ile güvenilir belgelere saygýyla baðlýdýr. Faraziyenin baþladýðý yerde onarým durmalýdýr; yapýlmasý gerekli
herhangi bir eklemenin mimari kompozisyondan farký anlaþýlabilmeli ve gününün damgasýný taþýmalýdýr. Herhangi bir
onarým iþine baþlamadan önce ve bittikten sonra, kültür varlýðýnýn arkeolojik ve tarihi bir incelemesi yapýlmalýdýr."
ifadesi bulunmaktadýr.

Ankara Valilik binasýnda, üst katta bulunan iki oda arasýndaki duvar vali makam odasýný geniþletmek amacýyla
yýkýlarak, çelik putrellerle desteklenmiþ, bu da ayný mekanýn tavanýnda da asma tavan yapýlmasýna sebep olmuþtur.
Restorasyonu yapýlarak yeniden iþlevlendirilecek yapýlarda, Venedik Tüzüðünde de belirtildiði gibi yapýlan
müdahalelerin kendini belli etmesi, özgün malzeme ve tekniðin ayýrt edilmesinin saðlanmasý ve planýn
deðiþtirilmemesi þartýyla iþlevin gerektirdiði müdahalelerin yapýlmasý uygun bulunmaktadýr. Ancak Valilik yapýsýnýn
makam odasýnda gerçekleþen mekan geniþletme çalýþmasýnda özgün malzeme, teknik ve tasarýmý gösteren bir iz
býrakýlmamýþ, iki kare mekandan oluþan bölüm, dikdörtgen tek bir mekana dönüþtürülmüþtür. Önce Avrupa'da daha
sonra UNESCO kanalýyla tüm dünyada uygulanan Venedik Tüzüðü'nün önerdiði yöntemler, Türkiye'de Baþkentin
Valilik Binasýnda göz ardý edilmektedir.

Yapýnýn dýþ duvarlarýnda gerçekleþen onarýmlarda da, ulusal ve uluslararasý platformda kabul görmeyen malzeme ve
teknikler kullanýlmýþtýr. Taþ duvar derzlerinde kullanýlan çimento harç kimyasal içeriðinden dolayý özgün malzemede 
tuzlanma ve dolayýsýyla ileride bozulmaya ve duvarlarda tahribata neden olacaktýr. Bu uygulamalarýn, kentin en üst 
idari amirinin kullanacaðý bir yapýda, kentliye yol gösterici ve örnek teþkil edecek nitelikte olmasý gerekirken, ulusal ve
uluslar arasý çaðdaþ koruma yaklaþýmlarýnýn gerisinde kalmýþ bir anlayýþla gerçekleþmesi dikkat çekicidir.

Taþ Duvar Derzi Çimento Uygulamasý

Valilik Binasýnýn onarýmý sýrasýnda gerçekleþmesi planlanan uygulama sürecinin doðru bir biçimde planlanmamýþ
olduðu da açýktýr. Cephede, yaðmur suyu oluk sistemi gerektiðinden sonra yapýldýðý için, horasan harcýyla yapýlan
kaba sývanýn pek çok yerde kabardýðý ve iklimsel olarak zamanlamanýn doðru olmamasýndan kaynaklanan çatlamalarýn
gerçekleþtiði gözlemlenmiþtir. Yapýlan onarýmlarýn planlý ve programlý olarak gerçekleþmemesinden kaynaklanan bu
hýzlý bozulma, parasal kaynak, zaman ve emeðin boþa harcanmasý ve onarým henüz bitmeden yeniden onarýma ihtiyaç
duyulmasý anlamýna gelmektedir.

Kültür varlýklarý, ülkenin sosyal, kültürel, tarihi deðerlerinin göstergesi olan, yerine yenisi konamayan varlýklardýr. Özel
uzmanlýk gerektiren, geriye dönüþü çoðu zaman mümkün olmayan kültür varlýklarýnýn "koruma ve restorasyon"
süreçlerine uzman olmayan, uzmanlýk birimi bulunmayan bir kurum olan TOKÝ'nin müdahale etmesi kabul edilemez bir
durumdur. Ülkenin her bölgesinde yeni yapýlaþma konusunda söz söyleme hakkýný kendinde bulan bu kurum,
Ankara'nýn tarihi için önemli olan böylesi bir yapýda da yine son sözü söylemekte, proje müellifi, þantiye þefi gibi teknik
anlamda donaným ve bilgiye sahip mimar ve mühendislerden görüþ almadan, projelendirilenin aksine en ucuz ve en
kolay yoldan gerçekleþtirilecek uygulamalarý tercih etmektedir.

TMMOB Mimarlar Odasý Ankara Þubesi



Kentsel Eðilimler isimli yazý dizimizde “yeni” 
kentsel eðilimlerden söz etmeye devam ediyoruz. 
Kent gibi karmaþýk olan bir konuyu ele alýyoruz bu 
yazýda; “Compact City”. Bu kavram, Türkiye'de 
planlama yazýnýna ilk kez sunulduðunda “deriþik 
kent”* olarak sunulmuþtur. Biz de bu Türkçe 
karþýlýðý kullanmayý uygun buluyoruz.

Her þeyden önce kent olgusu, sistemdeki yerine 
ve tarihsel geliþimine bakýlmadan incelenemez. 
Kentin kapitalist üretim biçiminin kaçýnýlmazý olan 
aþýrý birikimi emen bir araç olmasý, yayýlmasýyla 
doðrudan iliþkilidir. Kentler sanayi devriminden 
önce de zaten sýký ve bütünleþikti. Bugün 
hayali kurulan sýkýlaþtýrýlmýþ kentten tek farký 
duvarlarla çevrili olmasýydý.

KENTSEL EÐÝLÝMLER
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Geçmiþin deriþik kentlerinin genel özelliklerini anlatan çizim

YAZI DÝZÝSÝ - 2

* Çalýþkan, Olgu; Sürdürülebilir Kent Formu: Deriþik
Kent, 2005, Planlama Dergisi (Bu çalýþma, ODTÜ 
Þehir ve Bölge Planlama Bölümü Kentsel Tasarým
programýnda Doç. Dr. Baykan Günay ve Yrd. Doç. Dr.
Adnan Barlas danýþmanlýðýnda Temmuz 2004 tarihinde 
verilen 'Urban Compactness: A Study of Ankara Urban 
Form' baþlýklý yüksek lisans tezi temel alýnarak 
hazýrlanmýþtýr.)
“Günlük yaþamda da sýkça kullandýðýmýz 'kompaktlýk'
kavramý Ýngilizce sözlüklerde “ortalamadan küçük, yoðun 
ve sýk bir araya gelmiþ” olarak anlamlandýrýlmaktadýr. Bu 
fiziksel anlamýn yaný sýra “farklý bireyler ya da gruplar arasý 
anlaþmalý bir araya geliþ” gibi iliþkisel bir tanýma da sahiptir 
(New Webster Dictinory, 1992: 199). Türkçe yazýnda 
'kompaktlýk' kavramý genel olarak 'yoðunluk' terimi ile 
açýklanmaktadýr. Ancak yoðunluk, kompaktlýðýn
bileþenlerinden yalnýzca biridir ve tek baþýna yeterli bir 
açýklama düzeyine sahip deðildir. Bu nedenle çalýþmamýzda, 
kavramýn 'sýk', 'bütüncül', 'yekpare' ve 'baðdaþýk' kavramlarý
ile desteklenmesi gerektiði düþüncesiyle sözlük anlamý 
“mütemerkiz, mütekasif, konsantre, seyreltik karþýtý” olan 
Türkçe kökenli 'deriþiklik' terimi, kompaktlýk terimi yerine 
tercih edilmiþtir. Sözcüðün kökeni 'deriþmek' olup “bir nokta 
dolayýnda toplanmak, temerküz etmek” anlamýndadýr (Dil 
Derneði, 1998: 325).”

DERÝÞÝK KENT



Kapitalizm geliþtikçe kentler yayýldý. Önce 
gereksinim duyulan iþgücünü karþýlamak için 
kýrdan gelen insanlar kent çeperlerine
yerleþtiler. Sonra yeniden biriken aþýrý sermaye
20. yüzyýl kentlerini yayýlma ve banliyöleþme ile 
karakterize etti. Bunda hýzla geliþen 
teknolojinin, iletiþim ve ulaþýmda yarattýðý 
geliþmelerin de kuþkusuz çok fazla etkisi var.
Öte yandan sürdürülebilirliði doða merkezli 
deðil, hatta insan merkezli de deðil, kar
merkezli bir bakýþ açýsýyla algýlayan kapitalizmin 
doðaya verdiði zarar inanýlmaz boyutlara 
ulaþmýþtýr. Sürdürülebilir olduðu iddia edilen 
deriþik kent eðilimi kapitalizmin bu zararlarýna 
tepki olarak doðmuþtur.

Peki, tam olarak nedir deriþik kent?

Sýk kullanýmýna karþýn kabul edilmiþ bir tanýmý 
olmayan deriþik kent kavramý genel olarak üç
temel özellikle tariflenir; kent formuna dair 
yüksek yoðunluk ve karma kullaným özellikleri, 
sürece gönderme yapan yoðunlaþtýrma özelliði. 
Kýsacasý kentin sýkýlaþtýrýlmasý bir süreç olarak 
görülmekte ve bu süreç var olan yoðunluk
deðerlerini arttýrarak zaten kentleþmiþ alanlarýn 
tüm kapasiteleriyle kullanýlmasýyla kýrsal 
alanlarýn iþgaline engel olmayý hedeflemektedir.
Yani amaç kenti küçülterek sýkýþtýrmak deðil, 

mümkün olduðunca kentin var olan sýnýrlarýnýn 
ötesine geçilmesini engelleyerek
sýkýlaþtýrmaktýr. Kent içinde kalan ancak 
kentleþmemiþ alanlarýn en etkin þekilde 
kullanýmý ve az yoðun alanlarýn yoðunluðunun 
arttýrýlmasý yoðunlaþtýrma sürecinin ilk akla 
gelen yöntemleridir. Yoðunluk konusu kimi 
zaman yanlýþ anlaþýlmakta ve bu kavrama 
tepkilerin doðmasýna neden olmaktadýr. Oysaki 
burada yoðunluktan kastedilen yaþam 
koþullarýný olumsuz etkilemeyecek ve kentin 
taþýma kapasitesini aþmayacak bir yoðunluktur.
Karma kullanýmla kastedilen ise daha çok kent 
merkeziyle özdeþleþtirilen ancak deriþik bir kent 
için de ayný derecede önemli olan farklý 
kullanýmlarýn ayný mekaný paylaþmasýdýr.
Kýsacasý yerleþim, iþ merkezleri, ticaret,
dinlence ve kültürel etkinlikler gibi kullanýmlarýn
birlikte yer seçmesidir. Böylece kent, günün her 
saatinde canlý kalacak, her türlü etkinliðe 
ulaþýlabilecek ve ulaþým mümkün olduðunca 
yürüyerek ya da bisikletle saðlanabilecektir. Ne 
var ki karma kullanýmlarýn nitelikleri (kalitesi ve 
hitap ettiði insanlarýn sayýsý) yoðunluðundan 
daha önemlidir.

Kentsel yayýným (urban sprawl) kavramýnýn
karþýtý olarak kullanýlan deriþik  kent (compact
city) kavramý sürdürebilir olma iddiasýný da 

DERÝÞÝK KENT
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“Compact City”



“51. Kent formu konusunda, kentsel
alanlardaki günümüzdeki gevþekliðin kaygý
yaratacak bir durum olduðu kanýsýndayýz.
Genellikle bazý alanlarýn ticaret, konut,
dinlence, sanayi, el sanatlarý gibi iþlevsel 
olarak uzmanlaþmasý ile birlikte geliþen 
kentsel yayýlma, kentlerimizin ve 
kasabalarýmýzýn çevre sermayesini ciddi 
olarak azaltmaktadýr. Bu sektör temelli 
kentsel model, enerji israfýný ve çevreye 
verilen zararlarý artýrmaktadýr ve geleceði 
olmayan bir politikadýr.

52. Kentlerimizi ve kasabalarýmýzý, bakýmlarý 
için mümkün olduðu kadar az kaynaða
ihtiyaç duyan, sakinlerine gerek çeþitli 
kentsel iþlevlere ve hizmetlere gerekse 
dinlence olanaklarýna ve korunmuþ doðal 
alanlara hemen yakýnlarýnda ulaþma olanaðý 
saðlayabilen, yoðun ve yayýlmamýþ kent
formlarý olarak düþünmeliyiz. Kaynak, toprak, 
ulaþým ve enerji alanlarýnda tasarrufa
yönelmiþ kentler ve kasabalar amaçlýyoruz.
Kentsel alanlar, sosyal statüleri, yaþlarý ya da 
saðlýk durumlarý ne olursa olsun, buralarda 

taþýmaktadýr. Yukarýda en sistematik 
nedenlerine deðindiðimiz kentsel yayýlmanýn 
belli baþlý nedenleri; kent dýþýnda ucuz arazi 
elde edilebilmesi, taþýnmaz mal piyasasýnýn 
geliþmesi, toplu konut üretimindeki artýþ ve 
Amerikan rüyasýnýn tek bir aileye ait bahçe 
içinde ev imajýnýn etkisidir.  Bu yayýlma
sürecinde uzmanlar ve yetkili kuruluþlar bunu 
sistemin gereði olarak görerek
desteklemiþlerdir. Barselona, Prag,
Amsterdam ve San Francisco kentleri deriþik 
kent olarak nitelendirilebilecek ve sakinlerine iyi
yaþam koþullarý saðlayan olumlu örneklerdir.

Avrupa'da doðan ve tüm dünyayý etkileyen 
“Compact City” akýmý son olarak, Ýkinci Dünya 
Savaþý sonrasý kuruluþlarýndan biri olan Avrupa 
Konseyi (Council of Europe –COE) tarafýndan
ilki 1992 yýlýnda, ikincisi Mayýs 2008'de 
yayýmlanan Avrupa Kentsel Þartý'nda yer 
almýþtýr. Avrupa Kentsel Þartý–2 metninde 
Sürdürülebilir Kentler ve Kasabalar baþlýðý
altýndaki bazý maddeler isim vermeden bu 

1kavrama atýfta bulunmaktadýr. Bu maddeler;

DERÝÞÝK KENT
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Kentsel Yayýným “Urban Sprawl”
3Özellikleri

�Düþük yerleþim yoðunluðu
�Yeni geliþimin kontrolsüz olarak 

dýþa doðru geniþlemesi
�Bölgeleme yoluyla farklý arazi 

kullanýmlarýnýn mekansal ayrýmý
�Geniþ atlamalarla mekansal geliþim
�Merkezi olmayan mülkiyet sistemi
�Merkezi olmayan arazi geliþimi
�Özel motorlu araç aðýrlýklý ulaþým 

sistemi
�Yerel yönetimler arasýnda 

parçalanmýþ arazi kullanýmý 
otoritesi

�Yerel yönetimlerin mali 
kapasitelerindeki büyük farklýlýklar

�Ana arterler boyunca yaygýn ticari 
þerit geliþimi

�Düþük gelir gruplarýný süzen bir 
konut sunumu anlayýþý

�Yetersiz yayalaþtýrýlmýþ alanlar
�Baðlantýsýz sokaklar

yaþayan herkes için daha kolay, daha 
eriþilebilir ve daha canlý olacaksa, 
kentlerimizin ve kasabalarýmýzýn daha rahat 
algýlanabilir ve derli toplu olmasý gerekir.

53. Artan arazi kontrolleri aracýlýðýyla 
büyümeleri denetim altýnda tutulabilen kentler
ve kasabalar istiyoruz.“

deriþik kent ile yayýlmýþ kent arasýndaki farklarý 
daha net görebilmek için her iki kavramýnda 
belirleyici özelliklerini sýralamak yerinde 
olacaktýr. Farklý kaynaklarda farklý özelliklere
rastlanmakla birlikte en kapsamlý ve birbiriyle 
ilintili sýralama aþaðýdaki gibidir. Olumlu-olumsuz 
özellik ayrýmý yapýlmadan sadece açýklayýcý olmak 
amacýyla hazýrlanmýþ olan listeler ayný konularý 
ayný sýra ile ele almaktadýrlar.

2Deriþik Kent “Compact City” Özellikleri

�Yüksek yerleþim ve istihdam yoðunluðu
�Karma arazi kullanýmý
�Daha küçük parseller ve farklý kullanýmlarýn 

yakýnlýðý
�Artan sosyal ve ekonomik etkileþim
�Komþu geliþim (boþ parsellerin kullanýmý)
�Okunur sýnýrlarla sýnýrlanmýþ eþitlikçi kentsel 

geliþim
�Ýyi kentsel altyapý
�Çoklu biçimli ulaþým sistemi
�Yüksek derecede ulaþýlabilirlik:

yerel/bölgesel
�Yüksek derecede yol baðlanabilirliði: 

dýþsal/içsel (kaldýrým ve bisiklet yollarý dahil)
�Yüksek derecede su geçirmez yüzey 

kaplamasý
�Düþük açýk alan oraný
�Bütünsel olarak kontrol altýna alýnmýþ arazi 

geliþimi
�Kentsel olanaklar ve altyapý için yeterli 

devlet mali kaynaðý



katkýda bulunmaktadýr. Ýstihdam ve konut politikasý 
gibi etkenlerin yanýnda, ulaþýlabilirliði saðlayan 
deriþik kent formunun etkisi çok azdýr. Ayrýca her 
türlü hizmete yakýn olmak ancak o hizmete eriþme 
olanaðý saðlandýðý sürece anlamlýdýr. Hiçbir saðlýk 
güvencesi olmayan insanlarýn mekansal olarak 
hastanelere yakýn olmasý ne kadar anlamlý olabilir 
ki!

Özgünlük ve kent kimliði...

Yoðun ve bütünleþik bir kentin, kent kimliði 
oluþumundaki etkisi de olumludur. Kendi özgün 
yerel baðlamýnda deriþik bir kent sosyal etkileþimi 
arttýrýr. deriþik kentin önemli özelliklerinden karma 
kullaným, farklý etkinliklerle farklý etkileþimleri 
olanaklý kýldýðý için kent kimliðinin oluþumunda 
etkilidir. Deriþik kent kavramýnýn þablonlarý yoktur,
her kent kendi özgün yapýsý içinde bu süreci yaþar 
ve zamanla biçimlenir. Yani kent gibi karmaþýk bir 
konu formuna indirgenemez ve yalnýzca formu
deðiþtirilerek mucizeler yaratýlacaðý yanýlgýsýna 
düþülemez. Kentin yapýsal ve ekonomik özellikleri, 
uygulanan politikalar ve en önemlisi de bu 
politikalarý üreten yönetimlerin bakýþ açýlarý 
belirleyicidir. Form bu politikalarýn mekana 
yansýmasýdýr yalnýzca. Bir çözüm yönteminden çok 
sonuçtur. Bunlardan mekanýn tamamen etkisiz 
olduðu çýkarýlmasýn. Mekan bir kez oluþunca 
toplumu etkilemeye baþlar, karþýlýklý bir etkileþim 
alaný oluþur. Bugün Ankara kenti mekansal olarak 
ne kadar halkýna karþý duyarsýzsa, Ankaralý da 
kentine karþý o kadar duyarsýz hale gelmiþtir ne 
yazýk ki. Nasýl kent kimliði kente mekanla 
kazandýrýlýr ise, kentli aidiyeti de kentliye mekanla 
kazandýrýlýr. Michel de Certeau'nun dediði gibi

4“'aidiyet' , mekanýn zamana karþý zaferidir.”
Bugün eðer Ankara sakinleri aidiyet duygularýný 
yitirmiþlerse; bu, son 15 yýllýk zamanýn mekana 
karþý iþlediði suçlarla ilintilidir.

Ankara…

Baþkent Ankara ne yazýk ki son yýllarda
gereðinden fazla yayýlmýþtýr. Ankara kentinin 
yayýlmýþlýðýna en güncel örnek Büyükþehir 
Belediyesi'nin 2023 Baþkent Ankara Nazým Ýmar 
Planý'nda kent çepelerinde aðaçlandýrýlacak alan 
olarak belirlenen alanlarýn plan deðiþiklikleriyle 
imara açýlmasýdýr. Seçim öncesinde daha çok artan 
bu imar deðiþiklikleri hem çevresel olarak kente 
zarar verir, hem de ekonomik olarak kente büyük

Sürdürülebilirlik...

Öncelikle sorulmasý gereken soru; sürdürülebilirlik
nedir ve yalnýzca kent formu ile saðlanabilir mi? 
Sürdürülebilirlik en genel deyiþle nasýl yaþanmasý 
gerektiðine dair bir tartýþmadýr. Mekansal olarak 
deðerlendirildiðinde ise; kentin yayýlmasý, kent 
çeperlerindeki tarým alanlarýn yok edilmesine 
neden olmaktadýr. Ancak deriþik kent kavramýnýn 
ulaþým ve enerji kullanýmlarýndaki iddialarý ayrýntýlý 
inceleme gerektirmektedir.

Ulaþým sistemi sürdürülebilirlik kapsamýnda ele 
alýndýðýnda enerji kullanýmý ve emisyon salýnýmý 
açýlarýndan önemli etkileri olmakla beraber en 
etkili faktör olmadýðý birçok araþtýrmanýn 
sonucunda ortaya çýkmýþtýr. Ulaþýmda kiþi baþýna 
kullanýlan enerji, ev ve iþyerlerinde harcanan
enerjiye göre daha düþüktür. Emisyon salýnýmýný 
etkileyen seyahat sýklýðý deðerlendirildiðinde ise 
bunun yoðunluktan çok benzin fiyatlarý ve gelir 
düzeyleri ile belirlendiði görülmektedir. Bu tür 
araþtýrmalar farklý kentlerde farklý sonuçlar 
vermektedir çünkü her kentin gelir daðýlýmý ve 
kentlilerin ulaþým kültürleri (tercihleri) farklýdýr.
Deriþik kent, toplu taþýmaya yaptýðý vurguyla
ulaþýmý olumlu etkilemektedir. Ancak bu katký 
olduðundan fazla büyütülerek diðer etkenler göz 
ardý edilmemelidir. Çünkü sürdürülebilirlik tüm 
olumsuz etkenlerin giderilmesi ya da minimum 
düzeye indirilmesiyle saðlanabilir.

Tarým alanlarý ve sürdürülebilirlik iliþkisi ele 
alýndýðýnda, kentin çeperlerindeki tarým alanlarýnýn 
yok edilmesine engel olduðu için deriþik kent 
kavramý olumlu görülebilir. Kentlerin gýda üretimi
konusunda kendi kendine yetebilmesi de 
günümüzün en önemli sürdürülebilirlik
göstergelerinden bir tanesidir. Ayrýca kentin gýda
ihtiyacýný yakýn tarým alanlarýndan karþýlamasý, 
ürünlerin taþýnmasýnda enerji tasarrufu yapýlmasýný 
saðlar. Ancak bu olumlu sonucun elde edilebilmesi 
uygun tarým politikalarýyla desteklenmesiyle
mümkündür.

Ayrýca sürdürülebilirlik kavramýnýn doðayý 
korumaktan öte sosyal adalete katkýda 
bulunduðu ileri sürülmektedir. Bu iddialara göre,
deriþik kent, toplumun en savunmasýz kesimlerinin 
gereksinimlerini karþýlayarak ve gelecek kuþaklarýn 
daha saðlýklý bir çevrede yaþamasýný saðlayarak 
toplum içinde ve kuþaklar arasýnda sosyal adalete 

DERÝÞÝK KENT
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güçlendirmesi gibi olumlu etkileri yok sayýlamaz. 
Ancak yalnýzca kent formuna atýfta bulunan bu 
kavramýn çözüm yolu olarak sunulmasý büyük bir 
yanýlsamadýr. Gerekli sosyo-ekonomik, kültür ve 
çevre politikalarýyla desteklenmediði sürece
deriþik kentlerin günümüz kentlerinin çýð gibi 
büyüyen sorunlarýna çözüm olmasý olanaksýzdýr.

1 Avrupa Kentsel Þartý – 2: Yeni Bir Kentlilik Ýçin Manifesto; 
Karar No. 269 (2008), Avrupa Konseyi 15. Genel Oturumu; 
Strazburg, 27 – 29 Mayýs 2008 Çeviri: Aydan Erim

2 Neuman, Michael;The Compact City Fallacy;2005,Journal
of Planning Education and Research;25;11

3 Burchell, R. W., N. A. Shad, D. Listokin, H. Phillips, A. 
Downs, S. Seskin, J. S. Davis, T. Moore, D. Helton, and M. 
Gall. 1998. The costs of sprawl—revisited. Washington, DC: 
National Academy Press.

4 De Certeau, Michel; Gündelik Hayatýn Keþfi – 1, 2009,
Dost Kitabevi Yayýnlarý

yükler getirir. Yayýlmanýn en büyük sorunu olan 
kent dýþýndaki yapýlaþmýþ alanlara altyapý 
götürülmesi iþlemi kamu kaynaklarýnýn büyük bir 
kýsmýný emmektedir. Ayrýca altyapý gitmesi 
yayýlmayý desteklemekte ve bu þekilde altyapý 
götürülmüþ alanlar ve çevresi hýzlý bir þekilde 
yapýlaþmaktadýr. Ankara bu aðýr süreci çok 
yoðun yaþayan kentlerden bir tanesidir. Öte 
yandan TOKÝ'nin kentsel yayýlmaya etkisi göz 
ardý edilmemelidir. Yalnýzca Ankara'da deðil tüm 
Türkiye kentlerinde sonsuz arsa üretme ve 
planlama yetkileriyle donatýlmýþ olan TOKÝ 
kentlerin yayýlmasýna neden olan en önemli 
etkendir.

Son birkaç söz...

Deriþik kent kavramýna, içerdiðinden daha fazla 
anlam yüklenmektedir. Deriþik kentin, kent 
çeperlerindeki tarým alanlarýna tecavüzü 
engellemesi, ulaþýmdaki enerji kullanýmýný 
azaltmasý, yoðunluk, yakýnlýk ve karma 
kullanýmla artan etkileþimin kent kimliðini 

Ankara'nýn 1990 ve 2023 Nazým Ýmar Planlarý incelendiðinde kentin yayýlma eðilimi hemen göze çarpmaktadýr.
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DÜNYA KÜLTÜR MÝRAS ALANLARI ÝÇÝN YÖNETÝM KILAVUZU’NUN*
TÜRKÝYE KÜLTÜR VARLIKLARI AÇISINDAN DEÐERLENDÝRMESÝ**

Sanayi devrimi ile birlikte deðiþen üretim alýþkanlýklarý ve bu deðiþimin kent mekaný üzerindeki etkisinin
yarattýðý tablo, özellikle doðal ve tarihi çevrenin tahribatý konusunda sorunlar ortaya çýkarmýþtýr. Sanayi
Devriminin baþlattýðý bu sürecin devamýnda, tahribata iliþkin farkýndalýk artmaya baþlamýþ ve önlem
niteliðindeki ilk somut belgeler 1931 Atina Konferansý ve 1933 CIAM Konferansý ile oluþturulmuþtur.
Özellikle Ýkinci Dünya Savaþý, sanayi devrimiyle gelen aþýrý nüfus artýþýnýn, kaynaklarýn ölçüsüz
kullanýmýnýn, enerji ve kirlilik sorunlarýnýn tüm dünyada belirgin ölçüde hissedildiði bir döneme iþaret eder.
Bu sürecin devamýnda, hem doðal hem tarihi çevrenin barýndýrdýðý kaynaklarýn etkin kullanýmý, korunmasý
ve yönetimi konularýnda artan bilinç, Ýkinci Dünya Savaþý sonrasýnda hýz kazanýp günümüzde de üretimine
devam edilen uluslararasý düzeyde geçerliliði ve önemi bulunan belgeleri oluþturmuþtur. Bu belgelerden
baþlýcalarý, Venedik Tüzüðü (1964), Avrupa Mimari Miras Tüzüðü (1975), Nara Konferansý (1994)
[Madran, Özgönül, 1999] ile Stockholm Konferansý (1972), Dünya Miras Sözleþmesi (1974), Habitat I 
Konferansý (1976), Brutland Raporu (1987) , Rio de Janerio Konferansý (1992), Habitat II Konferansý
(1996) [Feilden, Jukka, 1998] þeklinde sýralanabilir.

Sözü edilen bu süreç ve ürettiði belgelerden biri olan Bernard M. Feilden ve Jukka Jokiletho’nun yazmýþ
olduðu ve ICCROM tarafýndan ilk baskýsý 1993 ikincisi 1998 yýlýnda yayýmlanan “Dünya Kültür Miras
Alanlarý için Yönetim Kýlavuzu (DKMAYK)”dur. Bu belge, UNESCO tarafýndan, Dünya Miras Listesi’nde
yer alan koruma alanlarýnýn ve yapýlarýnýn sayýca artmasý üzerine –günümüzde, Dünya Miras Listesi’nde
yer alan varlýklarýn ulaþtýðý sayý, Liste’ye üye olan 186 ülkede bulunan 878 adet kültür ve tabiat mirasý
varlýðý alanýn, 679 adedi kültür varlýðý, 174’ü doðal varlýk (Natural Site) ve 25’i de karma alanlar þeklinde
sýnýflandýrýlmýþtýr (UNESCO, 2009)-, bu alanlar özelinde uygulanmasý gerekli koruma politikalarý
açýsýndan ortak bir zemin oluþturmak adýna hazýrlatýlmýþ yol gösterici bir kaynak niteliðindedir.

Listede yeralan varlýklara iliþkin kararlarý alan ve iþlemleri yürüten birim UNESCO’nun Dünya Miras
Komitesi’dir. Dünya Miras Komite’sinin görevleri, Dünya Miras Listesi ve tehlike altýndaki Dünya Miras
Listesi’ne alýnacak alanlarýn seçim kriterlerine uygunluðunun denetlemesi ve tanýmlanmasý ile Dünya
Miras Fonu’nun kullanýmýna iliþkin kararlarýn alýnmasý olarak tanýmlanmaktadýr. Kültür varlýklarýnýn listeye
alýnmasý ya da listeden çýkarýlmasý konusunda Komite, sözleþme tarafýndan belirlenen kriterleri göz
önünde bulundurmaktadýr. Bu noktada,”eþþiz evrensel deðer” (outstanding universal value) koþullarýný
barýndýran alanlar listeye eklenmektedir. Sözleþmeye göre, eþþiz evrensel deðeri oluþturan kriterler de,
kültürel deðer ve kimlik, artistik ve teknik deðer, enderlik deðeri, sosyo-ekonomik deðer, fonksiyon
deðeri, belge deðeri, politik deðer þeklinde sýralanabilir. Buna raðmen, listedeki herhangi bir alan Komite
tarafýndan belirlenen koruma ilkelerini ve uygulamalarýný yerine getirmezse, Tehlike Altýndaki Miras
Listesine alýnýr ve olumsuz koþullar ortadan kaldýrýlmadýðý durumda da listeden çýkarýlýr.

Dünya Kültür Miras Alanlarý için Yönetim Kýlavuzu, temel olarak, Dünya Mirasýnýn korunmasý konularýna
iliþkin tavsiyeler içermektedir. Venedik Tüzüðü’nde vurgulanan ilkeler üzerinden temellendirilen bu
kýlavuz, özellikle Dünya Miras Listesi’nde yer alan üye ülkeler arasýnda, ilke ve uygulama bazýnda
gözlemlenen farklýlaþmalarý azaltmak için evrensel ortak bir dil yaratmayý ve bu dil üzerinden geliþen

Nazlý Songülen|Eda Uçak|Leyla Mirjam Erol ODTÜ - Mimarlýk Fakültesi, Þehir ve Bölge Planlama Bölümü 4. Sýnýf Öðrencileri



36

bütüncül bir teorik çerçeve kurmayý amaçlamaktadýr. Bunun yanýsýra, bu kýlavuz geliþtirdiði teorik çerçeve
ve ortak dil itibariyle, sadece Dünya Mirasý konusunda deðil; genel olarak koruma konularýnda da
baþvurulabilecek bir kaynak olarak deðerlendirilebilir. Ancak bu noktada, bu kýlavuzun her bir farklý
koruma alanýna uyarlanmasý sürecinde, ülkelerin kendilerine özel sosyal, ekonomik ve politik
dinamiklerinin ve yasal çerçevesinin göz önünde bulundurulmasý gerektiði unutulmamalýdýr.

Metinde sýrasýyla, Dünya Miras Sözleþmesi genel politikalarý, korumanýn temel ilkeleri, miras alanlarýnýn
yönetimi ve yönetim planlamasý, bakým programlarýnýn temel ilkeleri, konuya iliþkin iþgücü ve personel
servisleri, özgünlük kavramý ve uygulama araçlarý, planlama ve turizm konularý tartýþýlmaktadýr.

Bilindiði gibi Türkiye’de Dünya Miras Listesi’ne kayýtlý dokuz kültür varlýðý bulunmaktadýr. Bunlar;
Ýstanbul’un Tarihi Alanlarý (1985), Divriði Ulu Camii ve Þifahanesi (1985), Göreme Ulusal Parký ve
Kapadokya Kayalýk Alanlarý (1985), Hattuþa: Hitit Baþkenti (1986), Nemrut Daðý (1987), Xanthos-
Lethoon (1988), Hierapolis-Pamukkale (1988), Safranbolu Kenti (1994), Troia Arkeolojik Yerleþmesi
(1998)’dir. Dolayýsýyla, bu klavuz, Dünya Miras Listesinde yer alan Türkiye’deki kültür mirasýn korunmasý
açýsýndan da irdelenmesi gereken bir belgedir.

Bu noktadan hareketle, bu yazý, sözü edilen bu Yönetim Kýlavuzu’nu, temel olarak koruma sürecinin
barýndýrdýðý ilkeler, planlama anlayýþý, müdahaleler, iþ gücü, personel, finansman ve turizm konularýnda
deðerlendirmeyi ve kýlavuz genelinde çizilen çerçevenin Türkiye özeline uygunluðunun tartýþýlmasýný
amaçlamaktadýr. Bu tartýþma çerçevesinde Dünya Miras Listesi’nde yer alan Ýstanbul Tarihi Yarýmada
üzerinden örneklemeler yapýlacaktýr.

Ýlkeler

Dünya Kültür Miras Alanlarý için Yönetim Kýlavuzu, miras listesinde varlýðý bulunan tüm üye ülkelerdeki ve
bunun dýþýnda koruma uygulamalarýnýn yürütüldüðü her alandaki yöneticiler, meslek gruplarý, öðrenciler,
sivil toplum örgütleri gibi konuyla ilgili her kitlenin faydalanabileceði temel bir kaynak niteliðindedir. En 
önemli özelliði, ürettiði ortak kavramlar ve terminoloji itibariyle, evrensel bir uygulama birlikteliði
sunmasýdýr. Sunduðu genel çerçevenin yalýnlýðý, her ülkenin kendi dinamiklerine özel koþullarýný göz
önünde bulundurularak geliþtirildiðinde koruma disiplini açýsýndan faydalý bir altlýk olarak
deðerlendirilebilir. Kavramsal olarak, okuyucuya neyin, neden korunmasý; uygulamalarýn yönetim,
planlama ve sürdürülebilirlik açýsýndan nasýl yürütülmesi gerektiðine iliþkin sade fakat detaylý bir tablo
çizmektedir.

Troiawa http://img70.imageshack.us/img70/7894/troiawa8.jpg
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Planlama Anlayýþý

Kültür mirasýnýn korunmasý ile kent planlama disiplini arasýndaki iliþki, kýlavuzun vurguladýðý konulardan
biridir. Bütünleþik koruma (integrated conservation) sözü edilen bu iliþkiyi kuran en önemli araç olarak 
tanýmlanmýþtýr. Bu koruma anlayýþý, hem yeni fonksiyonlarýn getirdiði kullanýmlarla baský altýnda kalan ve
çöküntü alanlarýna dönüþmeye baþlayan tarihi dokularýn korunmasýný, hem de koruma planlarýnýn üretilen
diðer kent planlarý ile paralel yürütülmesini hedeflemektedir. Etkin bütünleþik koruma uygulamalarýnýn
gerçekleþtirilmesi için ise, tipolojik-fonksiyonel analiz ve rehabilitasyon programlarý temel iki araç olarak
tanýmlanmýþtýr. Kýlavuzda bütünleþik koruma planlarýna iliþkin bir denetim listesi sunulmuþtur. Bu liste
içerisinde yer alan sorularýn cevaplarý, sözü edilen ideal koruma planýn ne ölçüde baþarýlý olabileceðinin 
kontrol edilmesini saðlamaktadýr.

Kýlavuz ayný zamanda miras alanlarýnýn yönetimi konusunu da vurgulamaktadýr. Bu noktada yönetim
konusu; planlama, programlama ve bütçe hazýrlama aþamalarýndan oluþan bir süreci tariflemektedir.
Dolayýsýyla, kültür mirasýnýn yönetiminin, esnek, çok disiplinli ve çeþitliliði destekleyen bir yönetim
planýyla yapýlabileceði vurgulanmýþtýr. Sözü edilen bu yönetim planý; belgeleme, amaçlarýn tanýmlanmasý,
uzman görüþ alýmý ve alternatif analizlerinden oluþan bir süreci içermektedir.

Metinde tanýmlanan mekansal planlar ile yönetim planlarýnýn biraradalýðýný öneren bu planlama anlayýþý 
da sürdürülebilir korumanýn diðer önemli ayaklarýndan biridir. Metnin, planlama konusunda ortaya
koyduðu en önemli kavramlardan birisi de bütünleþik koruma anlayýþýdýr; bu anlayýþ, korumayý bir yönetim
sorunsalý olarak algýlamaktadýr. Her koruma alanýnda bir yönetim planýnýn bulunmasý ve koruma ile
geliþmenin bütünlüðünün önemi vurgulanmaktadýr. Türkiye bu açýdan incelendiðinde, en önemli sorun
özellikle miras alanlarýnda yönetim planlarý konusundaki deneyim ve pratik yetersizliðidir. Bu konuya
iliþkin verilebilecek en belirgin örneklerden biri Ýstanbul Tarihi Yarýmada’sý için hazýrlanmasý gereken
yönetim planýdýr. Bilindiði gibi, UNESCO’nun Dünya Miras Komitesi’nce Türkiye için görevlendirilen ekip
tarafýndan hazýrlanan 2006 “heyet raporu”nda, tarihi yarýmada için yönetim planý hazýrlanmasý zorunlu
tutulmuþtur, ancak plan tamamlanamamýþtýr. Bunun üzerine, 2008 Heyeti, Þubat 2009’a kadar yönetim
planýn tamamlanmasýný zorunlu kýlmýþtýr; fakat plan hazýrlama süreci hala tamamlanamamýþtýr (UNESCO
Mission Report, 2008). Dünya Miras Komitesi, tüm miras varlýklarý için yönetim planý hazýrlanmasýný
zorunlu kýlmýþ olsa da, Türkiye’de herhangi bir miras alaný için bu süreç tamamlanabilmiþ deðildir.

Görüldüðü gibi, Türkiye’nin bütünleþik koruma anlayýþýný uygulamalarda tam anlamýyla
gerçekleþtirebildiði söylenememektedir. Türkiye’nin sadece mekansal anlamda bile, bütünleþik bir plan 

Hattuþa http://www.panoramio.com/photo/5041201
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sürecini uygulamasý tartýþma konusudur; çünkü koruma ve yeni geliþme iki farklý faaliyet olarak
görülmekte, koruma amaçlý imar planý ve imar planý (nazým imar planý ve uygulama imar planý) olmak üzere
iki farklý belge üretilmektedir.

Uygulamalar

Metinde, koruma amacýyla yapýlan fiziksel müdahaleler ve özgünlük deðeri arasýndaki iliþki de bir diðer 
önemli konuyu oluþturmaktadýr. Bu baðlamda, müdahalelerde esas gözetilmesi gereken nokta, malzeme,
iþçilik, tasarým ve çevre özelliklerinin özgün niteliklerine sadýk kalacak þekilde yapýlmasý gerekliliðidir.
Koruma uygulamalarýnýn teorik bir çerçevede tanýmlandýðý kýlavuzda, altý çizilen en önemli unsur da
bakýmýn önemidir. Koruma alanýna iliþkin müdahalenin en aza indirildiði önleyici bakým, hem maliyeti
asgari seviyede tutmayý, hem de özgün nitelikleri azami ölçüde korumayý hedefleyen bir uygulama biçimi
olarak tanýmlanmýþtýr.

Özgünlük kavramýnýn Türkiye’de uygulamalar bazýnda nasýl ele alýndýðý incelendiðinde hem yapý hem alan
ölçeðinde yapýlan fiziksel müdahalelerin ölçek, yoðunluk, kütle, hacim, ritim, malzeme, yapým tekniði,
iþçilik gibi konular açýsýndan birçok örnekte özgün deðere sadýk kalmaktan uzak örnekler sergilediði
gözlemlenmektedir. Örneðin, UNESCO 2008 Ýstanbul Tarihi Yarýmada Heyet Raporu’nda, Roma ve
Bizans Sur Duvarlarýnda yapýlan koruma faaliyetlerin özgün dokuya uygunluðu eleþtiri konusu olmuþtur.
Bu baðlamda, düþük kaliteli onarýmlar ve abartýlý yeniden inþalar tehdit unsuru olarak belirtilmiþtir
(UNESCO Mission Report, 2008).

Ýþgücü, Personel ve Finansman

Kültür mirasýnýn yönetim sürecinin önemli elemanlarýndan biri de iþgücü ve personel konusudur.
Korumanýn sürdürülebilirliðinin saðlanmasý için bu noktada önerilen en önemli adým, her alanda, alanýn
ihtiyaç ve potansiyellerine göre oluþturulmuþ komisyonlarýn kurulmasý ve bu komisyonlarda çalýþanlarýn
uygun ve yeterli eðitimi almýþ olmalarý gereði olarak tanýmlanmýþtýr. Bu komisyonun baðýmsýz çalýþmasý;
ancak, Hükümet ve Dünya Miras Komitesi ile de iþbirliði içinde olmasý þartý vurgulanmýþtýr. Komisyonun
görevleri ise, toplumda farkýndalýk saðlamak, uluslararasý sözleþmelere ve ülkenin yasal mevzuatýna göre
koruma çalýþmalarýný yürütmek, yapýlan uygulamalarý kontrol etmek, ulusal planlarla yerel çýkarlarýn
çatýþmasýný engellemek þeklinde tanýmlanmýþtýr. Bu konuya iliþkin, personelin etkin çalýþmasýnýn
saðlanmasýnýn da bir yönetim sorunsalý olduðu vurgulanmýþ ve bu çerçevede personel yönetimi ve
personelin teþvik edilmesi konularýnýn, uygulamalarýn saðlýklý yürütülmesi açýsýndan önemle altý çizilmiþtir.



Hierapolis http://www.vinagre.net/fotos/200309%20Turquia/20030906%20Pamukale/10%20Hierapolis%20-%20Via%20principal.jpg
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Hükümetlerin korumaya ayýrdýðý gerekli finansal desteðin saðlanmasý da en önemli araç olarak
tanýmlanmýþtýr. Bu noktada, Komisyon konusuna iliþkin olarak Ýstanbul olumlu bir örnek sergilemektedir.
2006 Heyet Raporu’nun önerileri doðrultusunda Ýstanbul Tarihi Yarýmadasý için Dünya Miras Alan
Yöneticisi atanmýþtýr. Bu durum 2008 raporunda alanýn iyi yönetilmesi açýsýndan olumlu bir geliþme olarak
nitelendirilmiþtir (UNESCO Mission Report, 2008).

Uygulamalarda ortak bir dil kurmanýn en önemli ayaklarýndan biri olarak görülen personel konusu metinde
net bir biçimde sunulmaktadýr. Bu anlamda, iki ayrý görev tanýmý yapýlmýþtýr. Bu tanýmlardan birincisini
uzmanlaþmýþ kadro oluþturmaktadýr. Bu kadro kapsamýnda çok çeþitli meslek grubu tanýmlanmýþtýr ve bu
gruplarýn alanýn özelliklerine göre farklýlaþmasý gereði de vurgulanmýþtýr. Temel olarak, bu kadroda dört 
grup bulunmaktadýr. Bunlar, koruma mimarý (conservation architect), koruma uzmaný mimar
(architectural conservator), sanat ve arkeoloji korumacýsý (art and archeological conservator) ve miras
kayýtçýsý (heritage recorder) þeklinde sýralanmaktadýr. Bunun yaný sýra, uzmanlaþmýþ kadronun örgütlenip
verimli çalýþmasýný saðlamakla görevli bir yönetici gereði vurgulanmýþtýr.

Konunun Türkiye kapsamý irdelendiðinde, personel konusunda büyük sorunlarýn varolduðu söylenebilir.
Her þeyden önce, Türkiye yeterli sayýda uzmanlaþmýþ eleman yetiþtirme konusunda ve yetiþen
elemanlara özgür ve verimli çalýþma ortamý sunma konusunda olumlu bir tablo çizmemektedir. Bunun en
önemli sebeplerinden biri de yasal zeminin böyle bir çalýþma ortamý ve örgütlenme þemasýný net olarak
tanýmlamýyor olmasýdýr; çünkü piyasadaki uygulamalara bakýldýðýnda, kurumlar arasý eþgüdüm eksikliði
ve koruma konusundaki yetkililerin görev tanýmlarýnýn net olmayýþý sebebiyle, bu kiþiler uzmanlaþtýklarý
konu dýþýnda karar üretme durumunda býrakýlmaktadýrlar. Bu konuya iliþkin olarak, yine Ýstanbul
örneðinde kurumlar arasýnda iþbirliði açýsýndan bazý sorunlar gözlemlenmektedir. 2008 Heyet Raporu’nda
belediyelerle merkezi hükümet birimleri ve diðer paydaþlar arasýndaki koordinasyon eksikliði verimliliðin
saðlanmasý açýsýndan oldukça olumsuz bir durum olarak nitelendirilmiþtir (UNESCO Mission Report,
2008). Bu sorunlar göz önünde bulundurulduðunda kýlavuz Türkiye için de aydýnlatýcý bir örnek olarak
ortaya çýkmaktadýr.

Metinde hem koruma sektöründeki iþgücüne hem de her türlü koruma müdahalesine yapýlacak olan
yatýrýmlar konusunda ülkelerin bütçe ayýrmakta kýsýtlamaya gitmemeleri konusunda tavsiyeler
bulunmaktadýr; fakat metinde finansmana iliþkin çizilen tablonun uygulanabilirliði özellikle Türkiye gibi
ekonomik yaþantýda sýkça dalgalanmalar yaþayan ülkeler için çok kolay deðildir. Ancak bu noktada
Türkiye’nin koruma çalýþmalarýna ayýrdýðý bütçe, metnin sunduðu idealize þemayý karþýlayamamaktadýr.
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Korumada sürdürülebilirliði saðlamak için finansman boyutu en önemli ayaklardan biri olarak
tanýmlanmýþtýr.

Turizm

Kýlavuzun diðer bir tartýþma konusunu da, hem kültür mirasýnýn korunmasý hem de korumaya iliþkin
hemen her konuda önemli bir yer tutan turizm olgusu oluþturmaktadýr. Koruma alanlarýnda turizm, salt
ekonomik geliþmeyi tetikleyen bir unsur deðil, mekandaki yaþam kalitesini artýran bir araç olarak idealize
edilmiþtir. Bu anlamda, turizm sektörünün Dünya Miras alanlarýna dahil edilmesinin bir yönetim ve
planlama sorunsalý olduðu vurgulanmýþ ve aslolanýn alanýn özgün niteliklerine zarar vermeyen, etkin
sunumunu teþvik eden sistemlerin kurulmasý önerilmiþtir. Metinde turizm konusuna yapýlan bu vurgu, bu
alanlarda oluþabilecek her türlü zararýn geri dönüþünün olmayýþýndan kaynaklanmaktadýr. Buna baðlý
olarak, baþarýlý bir turizm yönetiminin alanýn bakýmý, sunumu ve yorumlanmasý üzerinden baþarýlabileceði
belirtilmiþtir. Temel vurgu alanýn etkin sunumuna verilmiþ ve sunumun niteliði ile biçimi üzerinde durulmuþ
ve Dünya Miras alanlarýnýn gezilmesi entelektüel bir deneyim olarak tanýmlanmýþtýr.

Türkiye’deki koruma konularýna iliþkin turizmin, öncelikli olarak alandaki yaþam kalitesini ve standartlarý
artýrmayý amaçlamaktan ziyade rantý desteklediði görülmektedir. Türkiye’de hemen her koruma planýnda
alanlarýn özgün nitelikleri ve taþýma kapasiteleri göz önünde bulundurulmadan turizm sektörü teþvik
edilmektedir. Ancak, teþvik edilen turizm faaliyetlerinin çoðu bütünleþik planlama anlayýþýnýn bir parçasý
olarak deðerlendirilmemekte; turizm ve koruma eþgüdümünü destekleyen yasal ve teorik çerçeve
bulunmamaktadýr. Bu baðlamda da, UNESCO Heyet Raporu Ýstanbul Tarihi Yarýmadasý için bir turizm
planýný hazýrlanmasýný önermiþtir. Bu önerideki temel amaç, alanýn taþýma kapasitesini göz önünde
bulundurarak personel, alanýnýn sunumu, sürdürülebilirlik konularý üzerinden bir turizm stratejisi
oluþturarak turizmi yönetim planýnýn ve koruma planlarýnýn bir parçasý haline getirmektir. Bu yaklaþýmdaki
temel araç da, turizmi bir yönetim sorunsalý olarak görmektir.

Sonuç

Türkiye’deki kültür varlýklarýnýn yoðunluðu göz önünde bulundurulduðunda Dünya Miras listesine kayýtlý
olan varlýklar sayýca azdýr. Bununla birlikte mevcut listede yer alan varlýklar için koruma uygulamalarýnda
belirli sorunlarýn olduðu göze çarpmaktadýr. Uygulamadaki yetersizliklerin en önemli sebeplerinden biri,

Nemrut http://smokwawelski.net/gallery/albums/Easternanatolia/Nemrut_PH_R.jpg
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hem yönetsel hem de yerel halkýn bilinçlenmesi düzeyinde mevcut sistemde yetersizliklerin olmasýdýr. Bu
yetersizlikler de koruma kültürünün geliþmemiþ ve de toplumda sahiplenme anlayýþýnýn yerleþmemiþ
olmasýndan kaynaklanmaktadýr. Görüldüðü gibi Türkiye koruma konusunda kavramlarýn netleþtirilmesi, 
iþgücü, fiziksel müdahalelerin niteliði, bütünleþik planlama, turizm gibi konularda bazý problemleri
barýndýrmaktadýr. Sadece Dünya Mirasý alanlarý için deðil, bütün koruma alanlarýna iliþkin bir sistem
üretmek adýna Türkiye, bu kýlavuzu yöntem ve içerik açýsýndan yol gösterici bir kaynak olarak görmeli ve
yaþanan mevcut sorunlarýn çözümüne iliþkin düzenlemelerde de metnin tavsiyelerini, geliþtirilecek bir
altlýk olarak kullanmalýdýr.

* Management Guidelines for the World Cultural Heritage Sites, Feilden, B. M. & Jukka J. (1998), ICCROM,
Rome,1998.

** ODTÜ Mimarlýk Fakültesi Mimarlýk Bölümü derslerinden “Arch 497 Selected Topics in Conservation” dersi
kapsamýnda hazýrlanan ödevden derlenmiþtir.
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Sivas Belediye Baþkanlýðýnca hazýrlanan Sivas Otogar Alaný Ýmar Tadilatý talebi doðrultusunda Sivas
Belediye Meclisinin 11.06.2008 tarih ve 100-101 sayýlý kararý ile Sivas Otogarý’na ait 28 pafta 668 ada
muhtelif parsellerde 1/5000 ve 1/1000 plan tadilatý gerçekleþtirilmiþ ve bu plan tadilatý ile Sivas
Otogarý ticaret alaný haline getirilmek istenmiþtir. Ancak kamu yararýna, bilimsel þehircilik ve ulaþým
ilkelerine, Sivas Ýli Stratejik Planýna, ulaþým ve trafik planlama, ulaþým mühendisliði ilkelerine ve kamu
yararýna aykýrý bu plan tadilatýna karþý açtýðýmýz dava neticelenmiþ ve Sivas Ýdare Mahkemesi iddia ve
taleplerimizi haklý bularak, 31.12.2008 tarih ve 2008/824E. 2008/1568K. sayýlý kararý ile Sivas
Stratejik Planý’nda yer almayan Sivas Otogarý’nýn yerinin deðiþtirilmesi amacýyla yapýlan imar plan
deðiþikliklerinin, stratejik plana aykýrý olduðu gerekçesiyle davaya konu ettiðimiz iþlemde hukuka
uyarlýlýk görmeyerek, dava konusu iþlemi iptal etmiþtir.

Sivas Belediye Baþkanlýðý, mülkiyetinde bulunan Üçbey Mahallesi’ndeki Þehir Otogarý alaný olan
arsanýn Belediye Meclisi’nin 07.05.2008 tarih ve 67 sayýlý kararý ve Belediye Encümeni’nin 11.07.2008
tarih ve 2554 sayýlý kararý ile satýþýna karar vermiþ ve 25.07.2008 tarihli Hakikat Gazetesi’ne ilan
vererek, 05.08.2008 tarihinde Otogar alanýnýn satýþý için ihaleye çýkacaðýný duyurmuþtu. Tarafýmýzdan
bu kararýn iptali için açýlan davada da Sivas Ýdare Mahkemesi, iddia ve taleplerimizi haklý bulmuþ ve
31.12.2008 tarih 2008/825E. 2008/1571K. sayýlý kararý ile Sivas Stratejik Planý’nda yer almayan Sivas
Otogarý’nýn yerinin deðiþtirilmesi ve yeni Otogar alaný oluþturulmasý amacýna yönelik olarak yapýlan
imar planý deðiþiklikleri stratejik plana aykýrý olduðundan dava konusu ettiðimiz bu kararlarýn da iptaline
karar vermiþtir.



ANKARA HALKINA ÞÝKAYET KARARINI 

yargýya taþýdýk…

Mimarlar Odasý Ankara Þubesi olarak kentimizde kiþilerin ve kurumlarýn kazançlarýnýn kamu yararýndan üstün
tutulduðu her adýma dur demek adýna yasal yollara baþvurmaktan çekinmediðimiz gibi, kentimize ve topluma
dair geliþmeleri yakýndan izlemek, kente, topluma dair sorunlarý paylaþmak mücadelesinde olduðumuz
kamuoyunca bilinmektedir. Bugüne kadar açtýðýmýz onlarca davada verilen mahkeme kararlarýný odamýz adýna
kazanýlmýþ zaferler olarak görmüyoruz, idareler tarafýndan bu denli çok sayýda hukuka aykýrý iþin yapýlmýþ
ve halen yapýlýyor olmasýnýn nedenlerini anlamaya, görmeye ve kentlilere anlatmaya çalýþýyoruz.

Ancak görüyoruz ki, Büyükþehir Belediyesi, bizi ve diðer meslek odalarýný gerek basýnda gerek kamuoyunda ve
bulduðu her ortamda hedef göstermek suretiyle amaçlarýmýzý, hedeflerimizi, çalýþmalarýmýzý, hiçbir zaman
anlamamýþ veya anlamak istememiþ. Þöyle ki; Ankara Büyükþehir Belediye Meclisi 15.12.2008 tarih ve 2965
sayýlý kararý ile

“Büyükþehir Belediye Baþkaný Ý. Melih Gökçek'in þifahi önerisinin kabulü ile konu üzerinde yapýlan
görüþmelerden sonra Ankara Büyükþehir Belediyesinin ihale ettiði veya ihale hazýrladýðý açýlan
davalar neticesinde engellenen hizmetlerin pankartla ve el ilanlarýyla bütün Ankara halkýna
duyurulmasýna iliþkin teklif, davayý açanlarýn Ankara halkýna duyurulmasýna”

iliþkin teklif tarzýnda ilave kararý oylamýþ ve bu teklif oyçokluðu ile kabul edilmiþtir. Baþka bir ifadeyle, Sayýn
Melih Gökçek'in belediye meclisine taþýdýðý teklif ile Ankara Büyükþehir Belediyesi aleyhine dava açanlarýn
Ankara Halkýna duyurulmasýna karar verilmiþtir. Böylelikle dava açanlar ifþa edilerek, halkýn tepki duymasý
amaçlanmýþ ve sanki belediyenin hukuka uygun, kamu yararýný gözeten iþlemleri dava açýlmak suretiyle
engellenmiþ gibi gösterilmeye çalýþýlmýþ ve anayasal hakkýný kullanarak hukuka aykýrý iþlemlere karþý dava
açanlar adeta fiþlenmiþ duruma getirilmek, hedef gösterilmek istenmiþtir. Nitekim bu karar uygulamaya
geçirilmiþ ve Büyükþehir Belediyesi tarafýndan Atatürk Orman Çiftliði önünde açýlan pankartta meslek odalarý
hedef gösterilmiþtir.

Kanun, oda tüzüðü ve ilgili yönetmeliklerde belirtildiði gibi Mimarlar Odasý, mesleðin ve meslektaþlarýn hak ve
çýkarlarýný korumak, þehir planlarý ve uygulamalarýnýn, planlama esaslarýna, þehircilik ilkelerine ve kamu yararýna
uygun yapýlmasýný denetlemek, bu konudaki eksiklikleri, yanlýþlýklarý ortadan kaldýrmak için gerekli çalýþmalarý
yapmakla yükümlüdür. Büyükþehir Belediyesi, aldýðý bu kararla odalara görevlerini yapmamayý mý tavsiye
etmekte, yoksa Ankara halkýna dava açan meslek odalarýný hep birlikte lanetleyelim mesajý mý vermek
istemekte!

Büyükþehir Belediyesi aleyhine biz Mimarlar Odasý Ankara Þubesi ile diðer meslek odalarý tarafýndan açýlan
davalar Mahkemelerce kabul görmekte ve Büyükþehir Belediyesinin hukuka aykýrý iþlemlerinin yürütmesi
durdurulmakta ve ardýndan da iptal edilmektedir. Bu gerçek karþýsýnda Büyükþehir Belediye Meclisinin bu
kararýnýn tabiri caizse bir diðer acýklý tarafý da ortaya çýkmaktadýr; acaba Büyükþehir Belediyesi hizmetlerinin 
Mahkemelerce engellendiðini mi ifade etmeye çalýþmaktadýr? Büyükþehir belediyesi hukuku, Türk yargýsýný
kendisine en büyük engel olarak mý görmektedir? Bu sonuç iþin daha vahim olduðunu gösteriyor.

Ýþte tüm bu nedenlerle hukuk devleti ilkesini ve bu ilke dahilinde hak arama özgürlüðünü, idarenin
yasallýðý ilkesini yok sayan Ankara Büyükþehir Belediye Meclisi 15.12.2008 tarih ve 2965 sayýlý
kararýnýn yürütmesinin durdurulmasý ve iptali talebiyle dava açtýðýmýzý, hak arama özgürlüðümüzün
kimsenin engellemeye gücünün yetmeyeceðini, idarenin her türlü hukuka aykýrý iþlemine karþý yasal
yollara baþvuracaðýmýzý ve kentlinin haklarýnýn sonuna kadar savunucusu olacaðýmýzý bildirmek isteriz.
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2008 Ekim ayýnda gösterime giren, yapýmcýlýðýný ve 
yönetmenliðini Tolga Örnek'in yaptýðý “Devrim 
Arabalarý” filmi, Devrim arabalarýna olan ilgiyi 
alevlendirdi. Hürriyet gazetesinde 2007 ve 2008 
yýlý içerisinde projede yer alan yüksek makine 
mühendisi Kemalettin Vardar'ýn iki röportajý çýktý. 
Film kadar popüler olmasa da 2006 yýlýnda 
Muhittin Þimþek'in “Yarým Kalan Devrim Rüyasý” 
adlý kitabý da yayýmlanmýþtý.

Son zamanlarda ortaya çýkan bu yoðun 
enformasyonun temel ekseni Türkiye'nin kendine 
özgü bir arabayý neden yapamadýðý ve projenin
arkasýnda yatan politik atmosferdir. Oysa Devrim 
Arabalarý projesi tasarým açýsýndan da 
söylenebilecek çok þey taþýmaktadýr.
Bu araþtýrma öncelikle Devrim Arabalarý projesinin
tarihsel arka planýný kýsaca ortaya koyacak, daha 
sonraki bölümde tasarým açýsýndan Devrim 
Arabalarý'ný deðerlendirecek ve son bölümde 
Devrim Arabalarý'nýn tasarým açýsýndan deðerini 
ortaya koyacaktýr.

Tarihsel arka plan

1960'lý yýllarýn baþýnda dünya yeni teknolojik 
geliþmelere sahne olmaktaydý. Arabadan elektrikli 
süpürgeye, televizyondan jet uçaklarýna kadar 
birçok yeni ürün piyasaya çýkýyordu. 1960'dan
1970'e kadar olan dönem inovasyon teorisinde, 
technology push diye tabir edilen yýllar olacaktý. 
Bu dönemde birçok bilimsel ve teknolojik yenilik, 
aç bir pazara sürülecekti.

Bu dönemde Türkiye'de ise askeri bir yönetim 
ortaya çýkmýþtý. 27 Mayýs 1960'ta yönetime 
müdahale eden askeri idare, 22 Nisan 1961 
tarihinde 18-1959 sayýlý ve çift aylý, “çok gizli” 

DEVRÝM ARABALARININ

tasarým boyutu

damgasýný taþýyan bir Baþbakanlýk yazýsýný 
Ulaþtýrma Bakanlýðý'na iletti. Yazýda þöyle 
deniyordu:

“Memleketimize has bir binek otomobil motoru
imali ve örnek olarak da bir yerli otomobil
numunesinin vücut bulmasýný müteakip, diðer 
memleketlerin en iyi evsaftaki otomobilleriyle 
mukayesesinin yapýlarak hatalarýnýn da tespiti 
suretiyle bu otomobilin zamanla tekamül
ettirilmesi mevzuunun ivedilikle tetkiki...”

Altmýþlý yýllarda böyle bir projeyi geliþtirebilme
imkâný yalnýzca Devlet Demir Yollarý'nda vardý.
DDY'nin Eskiþehir cer atölyesi merkez seçildi. 
Ankara, Sivas ve Adapazarý DDY fabrikalarý da 
ayný proje kapsamýnda görevlendirildi.

Arif Özver Ergin, B.Sc. Makine Müh. M.Sc. Endüstriyel Tasarým, Ocak 2009, Ýstanbul 
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2000'li yýllarda Devrim Arabalarý ile ilgili yazýlarda
aþaðýdaki ifadeler sýklýkla kullanýlmaktadýr: “16
Haziran 1961 günü Devlet Demiryollarý'nýn 23 
mühendisi Ankara'da bir araya geldiler”  (Kiper,
2008. Þimþek, 2006).

Oysa bu saptamada tarihsel bir eksiklik vardýr.
Adý geçen 23 kiþiden birisi aslýnda yüksek 
mimardýr (Saðýn, 2004).

Proje ekibinde çalýþan bu 22 mühendis ve bir 
mimarýn ve Eskiþehir Demiryolu Fabrikasý'nýn
ustalarýnýn sadece 129 günlük insanüstü çabalarý 
sonucu hayat bulan, motorlarý dahil tümüyle yerli 
iki otomobil (Devrim-1 ve Devrim-2) 29 Ekim 
1961 sabahý Karakurt lokomotifinin çektiði tren
katarýndan indirilir. Biri bej diðeri siyah iki adet 
Devrim'in benzin depolarý buharlý lokomotifin 
bacasýndan çýkacak kývýlcýmlarýn yaratacaðý 
tehlike nedeniyle boþaltýlmýþtýr. Arabalara, bir 
kilometre ötedeki Shell istasyonuna gitmeye 
yetecek kadar, bir iki litre benzin konmuþ ancak 
kraldan çok kralcý yüksek bürokratlarýn
aceleciliði, konvoya eþlik eden motosikletli 
polislerin zamanýnda uyarýlmamasýyla benzin 
ikmali yapýlamadan TBMM'nin yolu tutulmuþtur.

Cumhurbaþkaný Gürsel siyah arabaya yaklaþýrken 
Kemalettin Vardar ile Rifat Serdaroðlu gazete 
kâðýdýndan yaptýklarý huni ile alelacele bulunan bir 
bidon benzini siyah Devrim'in deposuna 
doldurmaya uðraþýrlar. Ancak kaðýt huninin ýslanýp 
hamurlaþývermesi ile Kemalettin Vardar'ýn
avuçlarýný huni gibi depo kapaðýna tutup, “Dök 
þunu Rifat geliyor adam, dök þunu” çabalarý da 
sonuçsuz kalýr ve benzin depo yerine yere boþalýr.
Bu yüzden Devrim otomobili ancak 200 metre
gider, önce bir öksürür, sonra da durur

Cemal Gürsel sorar: “Ne oldu?” Her zaman 
sakin, her zaman çelebi Serdaroðlu yanýtlar: 
“Benzin bitti paþam”... ve Gürsel tarihsel(!) 
sözünü söyler: “Batý kafasý ile otomobil 
yapýyorsunuz ama Doðu kafasý ile benzin 
koymayý unutuyorsunuz!”

O arada, Nurettin Erguvanlý, Þecaatin Sevgen ve 
Mehmet Nöker benzin ikmali yapmayý 
becerdikleri bej Devrim'i çabucak siyah Devrim'in
yanýna çekerler ve Gürsel bu arabaya geçer.

Direksiyonunda yüksek mühendis Þecaattin 
Sevgen'in oturduðu bej renkli Devrim-1 Ankara 
caddelerini, alkýþ ve gözyaþlarý arasýnda aþýp, 
önce Anýtkabir'e oradan da geçit töreninin
yapýlacaðý Hipodrom'a gider ve geçit törenine
katýlýr.

Ama 30 Ekim sabahý yayýnlanan tüm gazeteler 
aðýz birliði etmiþçesine ve galiba Devrim 
sözcüðüyle bilinçaltý bir hesaplaþmanýn hýnç ve 
þehvetiyle “Devrim yolda kaldý”, “Devrim'in
benzini bitti”, “Devrim yürümedi”, “Devrim 
ancak 200 metre yürüdü” baþlýklarýyla çýkarlar.

Devrim'in defteri dürülmüþtür. Her iki araba da 
Eskiþehir'e dönerler. Ýdam fermanlarý ise 
gecikmez. Otomobiller istenir ve gönderilenler 
presle ezilir. Son kalan otomobil ise 'Eskiþehir
Cer Atelyesi'nin milli mücadeleden kalma 
ruhuyla bozuk olduðu gerekçesiyle
gönderilmez, saklanýr. Ýþte bugünlere kalan 
miras odur. Böylece, 'Devrim' otomobili 
kendisini tarihten silmek isteyenlere inat tarihe 
mal olur (Saðýn, 2004).

Proje ve tasarým süreci

Projenin en önemli aþamasý organizasyonun
planlanmasý ve tasarým hedeflerinin ortaya 
konmasý idi. Bu yüzden öncelikle projenin
organizasyonu ve tasarým hedefleri 
anlatýlacaktýr. Daha sonra projenin en önemli 
aþamasý olan Styling detaylý olarak 
incelenecektir. Tasarým konusunda önem 
taþýyan, koltuklar, marka, gösterge, kapý kollarý 
gibi aksesuarlar ise elde yeteri kadar bilgi ve 
belge olmadýðý için bu yazýda 
deðerlendirilememiþtir.

Bu çalýþmalar, projede çalýþanlarýn beyanlarý, 
proje esnasýnda çekilen fotoðraflar ve Devrim 
Arabalarý ile ilgili yazýlan makale ve haberler 
çerçevesinde yapýlacaktýr.

Organizasyon ve hedefler

Projede öncelikle bir yönetim grubu teþkil 
edilmiþtir. Yönetim grubunun görevi projenin
genel olarak takip ve koordinasyonu, gerektiði
zaman üst makamlarla iletiþim ve ayrýca yeri 



geldiðinde ilgili bölümlere destek vermektir. (Örnek, 2008). 
Çalýþma gruplarý sýrasýyla; Styling Grubu, Motor Þanzuman 
Grubu, Karoser Grubu, Suspansiyon ve Fren Grubu, Elektrik 
Donanýmý, Döküm Ýþleri, Satýn Alma ve Maliyettir (Saðýn, 
2004).

Yüksek Mühendis Emin Bozoðlu yönetiminde toplanan proje
ekibi isim ve meslek bazýnda Þekil 2'de verildiði gibidir.
Organizasyon, projede yer alan kiþilerin daha önceki 
sorumluluklarý, tecrübeleri, mesleki birikimleri düþünülerek
yapýlmýþtýr: “Sonra dönemin Ulaþtýrma Bakaný Orhan 
Mersinli, görevi Amerika'da mühendislik eðitimi almýþ, 
emekli asker Devlet Demir Yollarý Teknik Genel Müdür 
Muavini Emin Bozoðlu'na verir”, (Akgün, 2008). “Her biri 
kendi dalýnda uzman, her biri Berlin, Dresden, Zürich, New 
York, Detroit üniversitelerinde eðitimlerini tamamlamýþ, “iyi”
deðil “çok iyi” derecelerde diplomalara sahip 23 mühendis”, 
(Saðýn, 2004).

Styling

1Cer Dairesi   Baþkan Yardýmcýsý Yüksek Mühendis Nurettin
Erguvanlý, Yüksek Mühendis Ercan Türer ve Yüksek Mimar 
Kemal Elagöz'den oluþan Styling Grubu'nun en önemli
görevi aracýn “biçimi” olacaktýr (Þimþek, 2006. s72).

Ancak bu noktada en önemli soru Styling Grubu'nun aracýn 
“biçimi”ni nasýl yapacaðýdýr. Çünkü makine mühendisliðinin 
o tarihteki müfredatý ve o tarihteki mühendislik çabasý, 
biçim konusunda yöntem ve deneyim sahibi deðildi. Bu 
yüzden biçim konusundaki yöntemlerin mimarlýk disiplini ile 
alýnmasý planlanmýþ olmalý. Bu yüzden projeyi yürütmesi 
düþünülen 22 mühendis arasýna bir de mimar alýnmýþ olmalý. 
Ama varsayým kesin olarak ispatlanabilir deðildir çünkü bu 
konuda bir belge yoktur.
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Yönetim Grubu

Styling Grubu Motor ve Þanzuman
Grubu

Karoser Grubu

Elektrik Donanýmý Döküm Ýþleri Satýn Alma 
ve

Maliyet

Suspansiyon ve Fren
Grubu

Þekil 1. Devrim Arabalarý Projesinin Organizasyon Þemasý
Þekil 2. Gruplarda çalýþanlar ve meslekleri (Saðýn, 2004)
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Þekil 3. Styling Grubunun yapýlanmasý

Alçýdan model makine mühendisliðinde 
kullanýlan bir yöntem olmamasýna raðmen 
Devrim Arabalarý projesinde kýsa sürede
profesyonelce yapýlmasý bu iþlerin projede yer 
alan yüksek mimar Mustafa Kemal Elagöz 
tarafýndan yürütüldüðü varsayýmýný 
güçlendiriyor.

Peki, Mustfa Kemal Elagöz'ün bu konuda 
baþarýlý olabilmesi için gereken donanýma sahip 
olduðu nasýl söylenebilir? Mustafa Kemal
Elagöz, Mimarlar Odasý kayýtlarýna göre 1928-
2002 yýllarý arasýnda yaþamýþ, 1941 yýlýnda 
Güzel Sanatlar Akademisi'ne girmiþ, bugünkü 
adýyla Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi
ve buradan yüksek mimar olarak mezun 
olmuþtur.

Mustafa Kemal
Elagöz'ün estetik ve 
sanatsal yönünü en 
doðru bir þekilde 
ortaya koyan eseri, 
1949 yýlýnda Amerikan
Baþkaný Harry S. 
Truman'a gönderdiði
7.5cm x 10cm 
ebatlarýndaki büstüdür:

Þekil 6. Amerikan baþkaný Truman'ýn büstü

Mustafa Kemal Elagöz'e alçý model aþamasýnda 
çok iþ düþmesine raðmen, biçim verme süreci
diðer mühendislerin katýlýmý ile bir ekip 
çalýþmasý þeklinde geliþmiþtir: 

“Çiziyoruz, bir biçim veriyoruz. Bir bakýyoruz,
Ford'un bilmem ne modeline benzemiþ. Bir 
tane daha üretiyoruz. Olmadý, bu da Opel'i 
andýrdý. Haydi, o da çöpe. Sonunda tümüyle
bizim olan bir biçim üretmeyi baþardýk”, (Saðýn, 
2004).

Eldeki teknik olanaksýzlýklar projenin birçok
aþamasýnda deðiþik sorunlar çýkartmýþtýr. Bu da 
araçlarýn tasarýmýný etkileyen önemli bir faktör 
olmuþtur. Aracýn gövdesinde kullanýlacak 
saclarýn basýlmasý için presler olmadýðý için bu 
iþlem için büyük krikolar kullanýlmýþtýr. Metal 
kalýp alma olanaðý olmadýðý için gövde 
parçalarýnýn kalýplarý alçý modelden beton kalýp 

Styling'in belirli bir yöntem bilgisi ve tecrübesi 
doðrultusunda yapýldýðýný gösteren en önemli 
kanýt aracýn 1/10 ölçeðinde yapýlan alçý modelidir.
Bu modellerin geliþtirilmesi elde bulunan Chrysler,
Fiat ve Chavrolet modellerinin incelenmesi ile 
yapýlmýþtýr (Saðýn, 2004). 

Þekil 4. Aracýn 1/10 modeli

Yapýlan birkaç 1/10 model içerisinden birisi 
seçilerek, 1/1 modelin yapýlma aþamasýna 
geçilmiþtir: “Karoser için hazýrlanan 1/10 ölçekli 
maketlerden seçilen 1/1 ölçekli alçý modeli 
yapýldý”, (Saðýn, 2004).

Þekil 5. Aracýn 1/1 modeli
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almak sureti ile yapýlmýþtýr. Bu olanaksýzlýklar araç 
gövdesinin bombeli ve kavisli olmasýna olanak 
vermemiþtir.

Þekil 7. Gövde saclarýnýn beton kalýplar üzerine kriko yardýmý 
ile çekilmesi 

Þekil 8. Gövdenin þekillendirilmesi

Krikolarda çekilen gövde saclarý platform üzerine 
kaynatýlarak ve çekiçlemek sureti ile þekillendirilir:

Alt parça tedarikinde ortaya çýkan sorunlar da 
tasarýmýn ana hatlarýný deðiþtirmiþtir. “Eylül sonuna 
doðru, ön ve arka camlarý,  piyasada 
bulunabilenlere uydurmak zorunluluðuyla modele 
göre biraz deðiþtirilmiþ iki gövde çatýlmýþ ve biri A 
diðeri B tipinden iki ayrý motor hazýrlanmýþ 
bulunuyordu”, (Saðýn, 2004). 

Gövdenin tasarým süreci, alçýdan prototip yapýlmasý 
ile baþlamýþ, daha sonra teknik kýsýtlamalar 
yüzünden aþaðýda görüldüðü gibi neticelenmiþtir.

Devrim Arabalarý, Türkiye'nin tamamen kendi 
olanaklarý ile gerçekleþtirdiði ilk deneyimdir. Devrim 
Arabalarý çok farklý politik ve sosyo-ekonomik 
zeminlerde tartýþýlmýþtýr ve tartýþýlmaktadýr. Bu 
yazýnýn amacý Devrim Arabalarý'nýn Türkiye'nin ilk 
tasarýmý olup olmadýðýný sorgulamaktýr.

Bu konuda oluþan literatür ve görsel materyal
yorumlanarak, Devrim Arabalarýnýn Türkiye'nin ilk 
araç tasarým çalýþmasý olduðu sonucuna ulaþýlmýþtýr.

Çünkü;

1- Tasarým Stratejik olarak ele alýnmýþtýr,
2- Tasarým hedefleri belirlenmiþtir,
3- Benchmarking yapýlmýþtýr,
4- Konusunun uzmanlarý görevlendirilmiþtir,
5- Prototip ve kalýp çalýþmalarý, eldeki teknik imkanlar 

dahilinde bilinçli olarak yapýlmýþtýr,
6- Tasarým üretilmiþtir.

1 Cer, Arapça'da “çekmek, sürüklemek” anlamýna gelir. TCDD çalýþanlarý 
arasýnda ya da 1950-60 dönemi halk dilinde, lokomotiflerin teknik 
bakýmýnýn yapýldýðý ve yenilerinin imal edildiði fabrikalara da “cer 
atölyesi” denirdi, (TTAG, 2003)
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TMMOB Mimarlar Odasý’nýn Olaðanüstü Genel Kurulu 10 – 11 – 12 Nisan 2009 
tarihinde Antalya’da yapýlacaktýr.

Mimarlar Odasý Ankara Þubesi 40. Dönem Asýl Delegasyonu’nun aþaðýda yer alan konu
baþlýklarýnýn tartýþýlacaðý Olaðanüstü Genel Kurul’a katýlýmý son derece önemlidir.

Bu sebeple delegasyonumuzun programlarýný, 10 – 11 – 12 Nisan 2009 tarihlerinde
Olaðanüstü Genel Kurul’a katýlacak þekilde düzenlemelerini hatýrlatýrýz.

TMMOB MÝMARLAR ODASI ANKARA ÞUBESÝ 
40. DÖNEM ASIL DELEGASYONUNUN DÝKKATÝNE

1- TMMOB Mimarlar Odasý Ana Yönetmeliði

2- TMMOB Mimarlar Odasý Mesleki Davranýþ Kurallarý Yönetmeliði 

3- TMMOB Mimarlar Odasý Mali Ýþler Yönetmeliði

4- TMMOB Mimarlar Odasý Sürekli Mesleki Geliþim Merkezi Yönetmeliði

5- TMMOB Mimarlar Odasý Ýþyeri Temsilciliði Yönetmeliði

6- TMMOB Mimarlar Odasý Serbest Mimarlýk Hizmetlerini Uygulama,

Tescil ve Mesleki Denetim Yönetmeliði

Genel Kurulda Gündeme Gelecek Yönetmelik Deðiþikliði ve Yeni Yönetmelik Önerileri*

SAYIN DELEGELERÝMÝZ

* Yönetmelik Deðiþiklikleri ile ilgili ayrýntýlý bilgiye www.mimarlarodasiankara.org adresinden 
ulaþabilirsiniz.

Söz konusu Yönetmelik Deðiþiklikleri’ne dair 9 Mart 2009 tarihinde Mimarlar Odasý
Toplantý Salonu’nda düzenlenecek Üye Danýþma Kurulu toplantýsýna delegasyonumuzun
katýlýmýný önemle rica ederiz.



Giriþ

Mimarlýk, toplumun her bireyini yakýndan ilgilendiren toplumsal bir meslek ve etkileri açýsýndan da kapsamlý 
uygulama alanýdýr. Mimarlýk alanýnda yapýlacak kamusallýðý içeren her proje öncelikle konumlandýðý alaný, ikinci halka 
olarak yakýn çevresini, üçüncü halka olarak da bulunduðu semt ve kenti yeniden biçimlendirecek kentsel ve 
toplumsal eylemlilikler bütünüdür. Kent topraklarýna mekânsal müdahale, kullanýcýsýyla beraber sosyal ve kültürel
müdahaleyi de beraberinde getirir. Bu nedenle de kentsel ölçekteki bu tür müdahaleler, semti ve kenti yeniden 
biçimlendirecek nitelikte olduðundan, kentsel ölçekte biçimlendirme politikasý ve kente dair hedefleri olmalýdýr. Hem 
bulunduklarý alanýn görsel olarak çehresini deðiþtirecek, hem de mevcut alt ve üst yapýyý zorlayacak müdahalelerin 
planlanmasý ve projelendirilmesinde, çevre ile iliþkisi ve çevreye olasý etkileri öngörülüp süreç buna göre yönetilmeli 
ve yönlendirilmelidir. Ayrýca, günümüzde oldukça gündemde olan ve merkezi ve yerel yönetimlerimizin hassasiyetle 
üzerinde durmalarý gereken küresel ýsýnma ve iklim deðiþikliðine karþý koyabilmek ve sürdürülebilir yaþama destek 
olmak için enerji ve kaynaklarýn verimli kullanýmlarýný ve yenilenebilir enerji üretimine yönelik, çevre dostu mekân ve 
tasarýmlarý oluþturmaya yönelik uygulamalarý benimsemeli ve örnek olmalýlardýr.

Bu açýlardan bakýldýðýnda, incelenmekte olan projenin kentsel ve doðal deðerler bakýmýndan ele alýnmasý gerektiði
ortaya çýkmaktadýr.

Kentsel Bakýmdan Deðerlendirme

Konum
Ýncelenmekte olan iþ merkezi projesinin parseli, imar durumunda 'ticaret alaný' olarak tanýmlanmýþtýr. Ankara 

1Büyükþehir Belediyesi Ýmar Yönetmeliði'ne göre ticaret alaný tanýmý þöyledir:

“…Bölge Kat Nizamý ve Benzer Planlarda  ticari amaçlý yapýlar için ayrýlmýþ bölgelerdir. Bu bölgelerde büro, iþ 
haný, gazino, lokanta, çarþý, çok katlý maðazalar, bankalar, oteller, sinema, tiyatro, sanat galerileri ve sergi gibi 
toplumsal ve kültürel tesisler, yönetimsel tesisler vb. binalar yer alabilir.”

Bu tanýma göre projenin alan için önerdiði iþlev imar yönetmeliðine uygundur. Ancak burada dikkat edilmesi 
gereken konu yüklenecek olan iþlevin, alanýnýn bulunduðu bölgenin ihtiyacýný karþýlamak üzere seçilmesi 
gerektiðidir. Kaldý ki, bölgenin böyle bir ihtiyaç analizinin ilgili Belediye veya Büyükþehir Belediyesi tarafýndan 
yapýldýðýna dair herhangi bir belge elimize ulaþmamýþtýr. Bu nedenle, inceleme konusu olan projenin hangi kýstaslar 
çerçevesinde ve hangi gereksinimleri karþýlamak üzere tasarlandýðý belirsiz kalmaktadýr.

Bu ve benzeri projelerin çevresel etki deðerlendirmelerinin yapýlabilmesi için arsanýn yakýn çevresindeki ulaþým 
aðýnýn ve arsa çevresindeki yerleþimlerin ve kullanýmlarýn vaziyet planlarýnda veya ekli bir krokide, cadde ve sokak 
isimleri ile yaya kaldýrýmý ve yol geniþlikleri ve kotlarýyla, varsa toplu taþýt duraklarý ve benzeri bilgiler de iþlenerek,
sunulmalýdýr.
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Projenin Adý: Northstar Plaza Projesi Yeri: Yenimahalle (18097ada 2 parsel)
2 2Parsel Alaný: 3757m Emsal Deðeri: 1.50 Toplam Ýnþaat Alaný: 15.365,09m

Baðýmsýz Bölüm Sayýsý: 35 Kat Sayýsý: 3 Bodrum + Zemin + 14 Kat: 18 Kat
Tarih: 11.02.2009

Bu çevresel etki deðerlendirme raporu, Mimarlar Odasý Mesleki Denetim Uygulamasý'nýn genel amaç ve 
beklentileri doðrultusunda, Oda'nýn kamu yararýna çalýþan bir meslek kuruluþu olmasý ve bu nedenle 6235 sayýlý 
yasa ile yükümlendiði 'kamuyu ilgilendiren mesleki konularda ilgili idarelere görüþ ve önerilerde bulunma' 
görevini yerine getirmesi amacý ve sorumluluðu altýnda düzenlenmiþ olup uygulanmasý halinde çevresel etkileri 
nedeniyle sorunlar yaratabilecek bir projenin ortaya çýkmasýna neden olan imar koþullarýna yöneliktir. Bu 
deðerlendirmede, proje müellifinin mimari hizmet ve müelliflik haklarý saklýdýr.

ÇED | MÝMARÝ ÇEVRESEL ETKÝ DEÐERLENDÝRMESÝ RAPORLARI
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Bu baðlamda, Ankara gibi, baþkent olan bir þehirde, kentin geliþiminin planlanmasý sýrasýnda ayrýntýlý inceleme ve 
deðerlendirmelerin yapýlmasý gerekmektedir. Bu nedenle, böyle kapsamlý bir yapýnýn içinde bulunduðu bölgenin bütüncül 
planlanmasý, planlamada ise her yapý için çevresel etki deðerlendirilmesi yapýlmasý uygun bulunmaktadýr.

Ulaþým

Burada önemle vurgulanmasý gereken bir diðer konu, kentin bu tür gereksinmelerinin karþýlýðý olacak yapýlarýn konum ve 
nitelik açýsýndan ciddi bir çözümlemesi yapýlmadan inþa edildiði / edilmekte olduðudur. Ayrýca, bu yapý gruplarýnýn 
arsadan / toprak mülkiyetinden çýkarak konumlandýrýldýðý izlenimi de bulunmaktadýr. Böylelikle, planlamanýn mantýðýna 
uygun yer seçimi yerine arsanýn varlýðýna ve ölçülerine uygun iþlevlendirme gerçeði ortaya çýkmaktadýr. Bu gerçek, 
planlanmýþ alanlarýn merkezleþtirilmesi doðrultusunda yapýlaþmayý yönlendirme yerine arsa mülkiyetinden çýkarak 
rastlantýsal olarak merkezler yaratma yolu açýlmaktadýr. Bu durumda, bütüncül ve geleceði tanýmlamaya yönelik bir kent 
planlamasýndan söz edilememektedir. Ýnceleme konusu olan projenin de bu türden bir yapý grubunu oluþturacaðý 
düþünülmektedir.

Giriþ kýsmýnda da vurgulandýðý gibi, bu tür kapsamlý kentsel müdahalelerin kent ile iliþkisinin iyi tasarlanmasý 
gerekmektedir. Bu iliþkinin çevreye yapacaðý en önemli etki, ulaþým konusunda olacaktýr. Projede trafikle ilgili çözümlerin 
yetersiz kaldýðý görülmektedir. Otoparklar arasý rampalarýn yeniden gözden geçirilmesi, daha güvenli rampalarýn 
çözümlenmesi gerektiði düþünülmektedir. Ayrýca, engellilerin ulaþýmý için yeterli önlemlerin alýnmadýðý görülmektedir.

Kentsel Isýnmaya Etkileri Bakýmýndan

o oKentte ýsý adalarý kavramýndan, etrafýndaki adalara göre ýsýsý 5 C-10 C daha fazla ýsýsý olan adalar anlaþýlmaktadýr. Isý 
adasý oluþumunun nedenleri, iklimsel, coðrafi, morfolojik, yapýsal, arazi kullanýmý, ulaþýmda kullanýlan yakýt ve yapýlarýn 
yönlenmesi ile ilgilidir.

Kentte ýsý artýþýnýn zararlarý arasýnda insan ölümlerini göstermek mümkündür. Örneðin 2003 yýlýnda Paris kentinde 
210.000 ölümün nedeni ýsý artýþýdýr.   Çok sayýda kiþi de hastanelere baþvurmuþtur. Dikkate alýnmasý gerekli önemli bir 

odiðer konu ise, kentte 1 C'lik ýsý artýþýný soðutmak için %3–4 daha fazla enerji kullanýlmasýný gerektiðidir.

Bu kýsýmda vurgulanmasý gereken bir diðer konu projede uygulanan aðaçlandýrma yöntemidir. Zemin katýn alt katýnda da 
otopark olduðu dikkate alýndýðýnda aðaçlarýn saðlýklý olarak geliþebileceði toprak kalýnlýðýnýn elde edilip edilemeyeceði 

2þüphelidir. Projede 1238.66 m  aðaç dikilecek alan belirtilmiþtir. Ancak aðaçlandýrmanýn hangi alanda yapýlacaðý da 
projeden okunamamaktadýr.

Isý artýþýný azaltmak için yapýda daha fazla aðaç ve yeþil alan kullanýlmasý gerektiði açýktýr. Ýncelenen projede tasarlanan 
eðimli cephenin sera etkisi yaratacaðý düþünülmektedir. Çatýda kullanýlan kaplama malzemesinin de yansýtýcý, çevreyi
olumsuz yönde etkileyecek bir malzeme olduðu anlaþýlmýþtýr.

Sonuç

Yukarýda açýklandýðý üzere, inceleme konusu olan iþ merkezi yapýsýnýn kentsel ve doðal bakýmdan bulunduðu çevreye ve 
Ankara kentinin geliþimine olumsuz etki edeceði kanaati oluþmuþtur. Bu çerçevede, günümüzde giderek yaygýnlaþmakta 
olan bu tür yapýlarýn hangi bütüncül ve toplumsal kararlar göz önüne alýnarak gerçekleþtirildiði sorgulanmalýdýr.
Ankara kentinde yeni inþa edilecek binalarda yapý yoðunluðu, sosyal ve yeþil donatýlara önem verilmeli, kentin, ülkenin 
ve dünyanýn geleceði açýsýndan önemli olan çevre dostu malzeme ile çevre dostu tasarýmlar yapýlmasý özendirilmelidir.
Ýlgililerin bilgisine sunulur.

Saygýlarýmýzla,

Mimarlar Odasý Ankara Þubesi, Çevresel Etki Deðerlendirme Kurulu

1 Ankara Büyükþehir Belediyesi Ýmar Yönetmeliði ve Ýlgili Mevzuat, Ankara Büyükþehir Belediye Baþkanlýðý Ýmar ve Þehircilik Daire Baþkanlýðý, 
Ankara, 2007

2 Journal Presse, 22.08.2003
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bilinmeyen ankara ...
Bilinmeyen Ankara baþlýðý altýnda 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, iþlevleri veya konumlarý yüzünden içlerine girip çýkamadýðýmýz, yayýnlarda rastlamadýðýmýz,
mimarlýk derslerinde okutulmayan, ama mimari açýdan bilinmeyi hakeden yapýlar bunlar...

MALÝYE OKULU*
Yrd. Doç. Dr. Nuray Bayraktar
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Maliye Okulu'nun Milli Eðitim Bakanlýðý tarafýndan Lise 
muadili ve 3 yýl süreli olarak kabul edilmesi üzerine 
Maliye Bakanlýðý'nca yeni bir bina yapýlmasý kararý 
alýnmýþtýr. Nisan 1943'de avan projeleri hazýrlanan 
binanýn temeli Haziran 1943'de atýlmýþ, savaþ 
koþullarýnýn zorluðuna karþýn 16 ayda bitirilerek Ekim 
1944'de eðitime baþlanmýþtýr.

Bina, Y. Mimar Abidin Mortaþ tarafýndan 5 dershaneli 
ve 300 öðrenci kapasiteli yatýlý bir meslek okulu olarak 
tasarlanmýþtýr. Ancak Maliye Bakanlýðý'nýn sýkýþýk 
durumdaki bazý birimlerinin binada yer almasý istemi 
üzerine uygulama esnasýnda projede kýsmi tadilata 
gidilmiþtir.

Maliye Okulu Çankýrý Caddesi üzerinde arkeolojik 
alanýn köþesinde konumlanmýþtýr. Arsanýn eðiminden 
yararlanýlarak ön cephe 2 kat, yan cephe 4 kat olarak 
düþünülmüþtür. Arsa geriye doðru geniþlediðinden, 
önde geniþ bir bahçe býrakýlarak okul, arsanýn gerisinde 
gerçekleþtirilmiþtir. Dershaneler, yemekhane ve 
yatakhanelerin bir kýsmý güneye bakan yan cephede, 
esas giriþ, idare kýsmý ve gereðinde yatakhane olarak 
kullanýlacak toplantý salonu doðuya bakan ön 
cephededir. Kuzey cephede servis birimleri yer 
almaktadýr.

Binada içerisinde yer alan asma kat ile birlikte garaj 
katý ayný zamanda atölyeler katýdýr. Garajýn üstündeki 
kat yemekhane ve servislere ayrýlmýþtýr. Giriþ katýnda 
þeref holü, öðretmenler odasý, dershaneler, kütüphane, 
revir ve memur yatak odalarý yer almaktadýr. Üst katta 
ise yatakhaneler ve toplantý salonu bulunmaktadýr.

Uygulamasý proje mimarý tarafýndan gerçekleþtirilen 
Maliye Okulu'nun çatý ve saçaklarý çinko ile 
kaplanmýþ, üstü sülyenle boyanmýþtýr. Döþemeler 
mozaiktir, ancak þeref holü zemini ve kýsmen 
duvarlarý mermer ile kaplanmýþtýr. Pencere
doðramalarý çifttir. Bina 1.200.000 liraya mal 
edilmiþtir.

“Binanýn iç ve dýþ mimarisinde hiçbir tesir altýnda 
kalýnmayarak, yalnýz mimari mantýk, saðduyu ve 
fonksiyon isabeti aranmýþ, muayyen ve zorlama 
motiflerden yardým beklenmeden munis ve samimi bir 
ifade istihdaf edilmiþtir.”

* Bina bugün Atatürk Teknik Anadolu ve Meslek Lisesi olarak 
kullanýlmaktadýr.
Mortaþ, A., (1947),“Maliye Okulu-Ankara”

TeneffüshaneGiriþ Holü
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fikir projesi yarýþmasýna boykot

GELÝBOLU YARIMADASI TARÝHÎ MÝLLÎ PARKI
KABATEPE TANITIM MERKEZÝ 

Mimarlar Odasý Merkez Yönetim Kurulu'nun 12 Þubat 2009 günü yapýlan toplantýsýnda, Çevre ve 
Orman Bakanlýðý Doða Koruma ve Millî Parklar Genel Müdürlüðü'nce 5 Ocak 2009 tarihinde Resmî 
Gazete'de ilan edilerek çýkarýlan “Gelibolu Yarýmadasý Tarihî Millî Parký Kabatepe Tanýtým Merkezi Fikir
Projesi Yarýþmasý”nýn boykot edilmesine karar verildi. 

Yarýþmanýn ilanýndan sonra, yarýþma þartnamesinin ve yarýþma içeriðinin incelenmesi sonucunda 
Bakanlýða yazý yazýlarak, yarýþmanýn durdurulmasý, hukuka ve üst ölçekli plan ve projelere uygun hale 
getirilmesi, ilgili meslek odalarýndan istenecek uzman meslek mensuplarýndan oluþan bir jüri ile 
yeniden düzenlenmesi talep edilmiþti.

Bakanlýktan, Mimarlar Odasýna gönderilen yanýtta, düzenlenen yarýþmanýn, Çanakkale Kültür ve 
Tabiat Varlýklarýný Koruma Bölge Kurulunun uygun görüþü beklenmekte olan yarýþma alanýna iliþkin 
1/1000 ölçekli Ýmar Planý Taslaðý'na uygun olduðu, konunun simülasyonun ön planda tutulduðu bir 
yarýþma olduðu ve þartnamenin ve jüri oluþumunun “Mimarlýk, Peyzaj Mimarlýðý, Mühendislik, Kentsel
Tasarým Projeleri, Þehir ve Bölge Planlama ve Güzel Sanat Eserleri Yarýþmalarý Yönetmeliði”ne uygun 
olduðu belirtilerek þu ifadelere yer verildi: 

“Kabatepe Tanýtým Merkezi projesi hazýrlanacak olan senaryo ve bu senaryoda öngörülebilecek 
panoramik, simülasyon, animasyon ve diðer tekniklerle 1915 Çanakkale Kara ve Deniz Savaþlarýnýn 
anlatýlacak olmasý, savaþýn doðru ve anlaþýlabilir anlatýlmasý, bu merkezin Türkiye'de yapýlacak bu 
kapsamdaki ilk merkez niteliðinde olmasý, birçok bilinmezlerinin bulunmasý ve mimari niteliklerinden 
daha çok bu diðer özelliklerinin ön plana çýkarýlmasý hedeflendiðinden bu maksadý en iyi þekilde 
gerçekleþtirecek mekan tali bir konu olarak düþünülmektedir. Zaten bu nedenle bilinemeyen, 
Türkiye'de uygulanmamýþ tekniklerin ortaya çýkarýlabilmesi için yarýþmanýn “Fikir Yarýþmasý” olmasý 
düþünülmüþtür.”

Bakanlýðýn bu tutumunu sürdürmesi karþýsýnda Mimarlar Odasý Merkez Yönetim Kurulu “yarýþmanýn 
boykot edilmesine, yarýþma sürecine katýlan mimarlarla ilgili Oda iç hukukunun iþletilmesine ve 
yarýþmanýn iptali için yargý yoluna baþvurulmasýna” karar verdi.

TMMOB Mimarlar Odasý, 13.Þubat.2009
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basýn açýklamalarý

Melih Gökçek, bir kenti, bir baþkenti yönettiðini unuttu ve kendini kabile reisi zannetmeye baþladý.

"Ben yaparým, olur; ben yaptým, oldu" zihniyeti ile tüm uzmanlýk alanlarýndaki "her þeyi ben bilirim" diyecek kadar pervasýz
davranabilen Ankara Büyükþehir Belediye Baþkaný'ndan bir baþka inci daha.

"ÝDARÝ YARGILAMA USULÜ KANUNUN DEÐÝÞTÝRÝLMESÝNÝ ÝSTÝYORUM"
Hayhay efendim. Kendinize özel bir baþka yasa deðiþikliði daha mý istiyorsunuz?

Hürriyet Gazetesi Ankara ekinin 09.02.2009 tarihli sayýsýnda çýkan "Eski Vaatleri Unuttu" baþlýklý haberde, AKP Ankara Ýl
Baþkanlýðý tarafýndan düzenlenen "Proje ve Vizyon Buluþmasý" konulu toplantýda Ankara Büyükþehir Belediyesi Baþkaný 
Melih Gökçek, yeni dönem projelerini aktardýðý konuþmasýnda, bazý projelerinin hayata geçirilmesinde iki engelin olduðunu
ifade etmiþtir. Bunlardan birinin Murat Karayalçýn döneminden kalan borçlar, diðerinin de Ýdare Mahkemelerinde açýlan
yürütmeyi durdurma davalarý olduðunu belirtmiþ ve milletvekillerinden belediyenin yaptýðý idari iþlemlere karþý açýlan iptal
davalarýnda uygulanan 2577 sayýlý Ýdari Yargýlama Usulü Kanunun deðiþtirilmesini istediði görülmüþtür.

Ankara'nýn kaynaklarýna, topraðýna, suyuna, havasýna yani kamuya ait tüm varlýklara yapýlan yatýrým-proje ve
uygulamalardaki yanlýþlýklara iþaret eden ve kamunun haklarýnýn korunmasý amacýyla hukuk devleti ilkesi çerçevesinde
yargýya baþvuran biz meslek odalarýný her defasýnda iþaret eden Melih Gökçek, artýk haddini aþmýþ ve kendine özel bir
baþka yasa deðiþikliði daha istemiþtir.

Toplantýda belirtilen yasanýn 27 maddesindeki deðiþikliði içermektedir. Bu madde; idari yargýlama usulünde tedbir
niteliðinde öngörülen, idari iþlemin uygulanmasý halinde telafisi güç veya imkânsýz zararlarýn doðmasý ve idari iþlemin
açýkça hukuka aykýrý olmasý þartlarýnýn birlikte gerçekleþmesi durumunda söz konusu olan "yürütmenin durdurulmasý"
müessesesini içermektedir. Bu maddenin kaldýrýlmasýný isteyen Melih Gökçek'in isteðinin temelindeki gerekçeyi anlamak
çok da zor deðildir, yürütmenin durdurulmasý müessesesinin kaldýrýlmasý halinde Melih Gökçek, hukuka aykýrý iþlem ve
eylemlerini süratle neticelendirebilecektir.

Hukukun üstünlüðü ve kamu yararýnýn gerçekleþmesinin teminatý olan Türk Mühendis ve Mimar Odalarý Birliði altýnda
bulunan tüm meslek odalarý, ülkenin imarýnda ülke kaynaklarýnýn kullanýmýnda, sadece ve sadece toplum yararýna ve
çýkarlarýna hiçbir kiþisel ve kurumsal çýkar gözetmeksizin hizmet etmektedir. Bu süreçte ayrýca meslek odalarý, meslek
alanlarýnýn sorumluluklarý çerçevesinde toplum yararýna, bilimin ve teknolojinin yol göstericiliðinde insanca yaþam
mücadelesinin de sözcüsüdür.

Melih Gökçek, bilim ve teknoloji ile donanýmlý uzman kiþilerden, hukuk kurallarýndan neden bu denli çekinmektedir? Çok
basit, çünkü Melih Gökçek'in Ankara için yaptýðý plan ve uygulamalardan birçoðu bilim insanlarý-uzmanlar tarafýndan
incelenmiþ, kamu yararý olmadýðý ve kamu kaynaklarýnýn doðru yatýrýmlarda kullanýlmadýðý yasal süreçlerle tescillenmiþtir.
Üst geçitler, katlý kavþaklar, Kýzýlýrmak'tan su getirilmesi, doðalgaz, su faturalarý ve birçoðu. .

Sonuç; Gücünü anayasadan alan ve kamu yararýna hizmet eden, üyelerinin birikimleri ile birer uzmanlýk kurumlarý da olan
Türk Mühendis ve Mimar Odalarý Birliði'ne baðlý meslek örgütleri, görevlerinin gereði kentle ilgili tüm uygulama ve kararlarý
yakýndan takip edecek, inceleyecek, gerektiðinde de yasal yollara baþvurmaya devam edecektir. Bilim, teknoloji, kamu
yararý gözetmek mücadelesinde olan meslek odalarý ve bu amaç doðrultusunda çalýþan Yönetim Kurullarý, Melih Gökçek'in
kamunun ön denetimi olan Ýdari Yargýlanma Usulleri Kanunu'nun deðiþtirilmesi talebini hukukun üstünlüðüne müdahale
ederek "kendi saltanatýný yaratma" çabasý olarak görmektedir.

Saygýlarýmýzla,

TMMOB Mimarlar Odasý Ankara Þubesi

"EMRET BAÞKANIM" 
YASALAR DEÐÝÞSÝN!...

Tarih: 16 Þubat 2009
TMMOB MÝMARLAR ODASI ANKARA ÞUBESÝ
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basýn açýklamalarý

Ankara Ýli, Çankaya Ýlçesi, Ýnönü Bulvarý üzerinde (Milli Kütüphanenin yanýnda), alt geçidin üstünde kalan
orta kaldýrým alanýnda Ankara Büyükþehir Belediyesi tarafýndan "Gökkuþaðý Yolu" ismiyle bir rekreasyon
alaný/alýþveriþ bölgesi yapýlmýþtýr. Bu tesis sadece imar ve þehircilik mevzuatýna aykýrý olmakla kalmayýp,
kamu kaynaklarýnýn israfýna ve yaya ve araç trafiðine olumsuz etki etmektedir.

1. Proje, Ýmar Kanunu ve yönetmeliklerine açýkça aykýrýdýr.

Tesislerin yapýldýðý yer, Ýnönü Bulvarý'nýn bir parçasý olup kamuya ait olan bir "yol alaný"dýr. Yollar, týpký çocuk
bahçesi ve otoparklar gibi, Ýmar Kanunu uyarýnca kentin o kýsmýnda oturan tüm mülk sahiplerinden kesilen
arsa paylarýyla (düzenleme ortaklýk payý) oluþturulur. Yine Ýmar Kanunu'na göre düzenleme ortaklýk payý ile
oluþturulmuþ alanlar baþka amaçlar için kullanýlamaz. Ancak Ankara Büyükþehir Belediyesi, düzenleme 
ortaklýk payý ile oluþturulmuþ olan bu alaný ticari kullanýmlara tahsis etmiþtir.

Ayrýca belediyenin sorumluluk ve tasarrufunda bulunan alanlardaki yapýlanma koþullarý, gerek Bayýndýrlýk
ve Ýskan Bakanlýðý'nýn ve Belediyenin kendisinin yönetmeliklerinde belirtilmiþtir. Bunlara göre yol, kaldýrým
ve orta kaldýrým alaný gibi hepsi kamuya ait olan (belediye tasarrufu altýnda olan) yerler ancak kamu
hizmetinin yürütülebilmesi için gerekli ulaþým ve haberleþme noktalarý, trafo, sinyalizasyon, aydýnlatma, 
bank, vb. amaçlarla kullanýlabilir. Ancak, Ankara Büyükþehir Belediyesi, sorumluluðu altýnda olan bu
bölgede kamuya ait "yol" kullanýmýnda olan alanda "kafe, satýþ birimi, internet kafe ve lokanta, vb. iþlevli
"ticari kullanýmlarý" yasaya aykýrý biçimde inþa etmiþ ve ruhsatlandýrmýþtýr.

Alandaki düzenlemeye dair imar planý deðiþikliklerini proje bittikten sonra gerçekleþtiren Belediye önce
plan deðiþikliðine gerek bulunmadýðýný belirtmiþ, alandaki yapýlarýn prefabrik olduðunu ileri sürmüþtür.
Ancak bu sav da inandýrýcý deðildir. Zira yapýlan binalar, bilinen kalýcý yapý temelleri üzerine inþa edilmiþ; 
elektrik, su, kanalizasyon, telefon, vb. tüm altyapý baðlantýlarý yapýlmýþ ve o bölgede inþa edilmiþtir.

2. Proje keyfi kararlara dayanmýþ ve kamu kaynaklarý israf edilmiþtir.

Bir kentsel alanýn ne þekilde kullanýlacaðý, üzerinde nelerin yer alabileceði gibi kararlarýn kent
yöneticilerinin keyfi kararlarýna dayanmamasý, demokratik, bilimsel ve etik bir gerekliliktir. Kamu
kaynaklarý sýnýrlý olan ülkemizde bu kaynaklar yaþanabilir kentler oluþturma yönünde deðerlendirilmelidir.
Ne var ki bu proje, hiçbir fizibilite ve kent planý öngörüsüne dayanmadan ve keyfi bir kararla
gerçekleþtirilmiþtir. Büyükþehir Belediye Baþkaný, "hayal ettim, mimarlar çizdi" derken bu projedeki
keyfiliði bizzat kendisi ifade etmektedir.

Bu keyfi kararla, Belediye verilerine göre Haziran 2006 tarihi itibariyle bu projenin inþasý için 3.610.011.-
YTL (3 Trilyon 610 milyar TL) para harcanmýþtýr. Ayrýca, bu proje için 27 Aðustos 2006 tarihinde havai
fiþekli görkemli bir açýlýþ töreni düzenlenmiþ, açýlýþ öncesinde 10 gün boyunca Belediye tarafýndan yüksek
tirajlý gazetelere yarýmþar sayfalýk ilanlar verilmiþtir. Kentin büyüklü küçüklü ilan panolarýnda, mobil
anonslarla, belediye otobüslerindeki afiþlerle bu alanýn açýlýþý günler öncesinden duyurulmuþtur. Sadece
açýlýþ ve tanýtýma bile yüz milyarlarca liralýk kamu kaynaðýnýn harcandýðý anlaþýlmaktadýr. Altýndan taþýt

GÖKKUÞAÐI
ÝSRAF PROJESÝ

Tarih: 25 Þubat 2009

TMMOB ÝNÞAAT MÜHENDÝSLERÝ ODASI
TMMOB ÇEVRE MÜHENDÝSLERÝ ODASI ANKARA ÞUBESÝ
TMMOB MÝMARLAR ODASI ANKARA ÞUBESÝ
TMMOB ÞEHÝR PLANCILARI ODASI ANKARA ÞUBESÝ
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basýn açýklamalarý

tüneli geçen yolun üzerindeki refüjdeki bu "rekreasyon" projesi, "cazibe merkezi olma" amacýna da
ulaþamamýþ, tam bir fiyaskoyla sonuçlanmýþtýr. Alana çok yakýn olan Bahçelievler 7. Cadde'de her tür
aktivite ve "gençliðin cazip bulduðu" pek çok mekan varken, iki yanýnda önemli bir taþýt trafiði olmasýndan
dolayý kýþýn çamur, yazýn tozdan kurtulamayacak daracýk bir yol refüjü alanýndaki kafe ve maðazalar ölü bir
yatýrýma dönüþmüþ, dükkanlar iþ yapamadýðý için kapanmýþ ve vergilerimizle yarattýðýmýz belediye
kaynaklarýnýn önemli bir bölümü Büyükþehir Belediyesi yönetiminin keyfi hayalleri uðruna israf edilmiþtir.

3. Geniþ kaldýrýmlar daraltýlmýþ, yönetmelik ve standartlarda
öngörülenin altýna düþürülmüþtür.

Katlý kavþak tüneli ve üzerindeki dava konusu ticaret merkezi alaný yapýlmadan önce, Milli Kütüphane
önünde ve karþýsýnda daha önce oldukça geniþ bir kaldýrým bulunmakta iken bugünkü duruma bakýldýðýnda
ticaret alaný elde etmek için yaya kaldýrýmý yok edilmiþ ve 1 metrelik dar bir þerit býrakýlmýþtýr.

Ankara Büyükþehir Belediyesi Ýmar Yönetmeliði'nde; "Yaya kaldýrýmý tek yönlü yollarda 1,50 metre, çift yönlü
yollarda 1,80 metreden az olamaz" koþulu bulunmaktadýr. Dava konusu alandaki yol çift yönlü bir yoldur ve
kaldýrým geniþliði yönetmeliðe göre en az 1,80 metre olmasý gerekirken yaklaþýk 1 metreye düþürülmüþtür.
Bu kaldýrýmlar toplu taþýma araçlarýný bekleyenler ve Milli Kütüphane gibi yoðun kamusal kullanýmlara
ulaþmak isteyenlerce yoðun olarak kullanýlmaktadýr. Bu haliyle toplu taþým yolcularý ve alandan
faydalanacaklar yol alanýna taþmakta ve trafikte tehlike yaþanmaktadýr. Proje ile kaldýrýmlarla ilgili geniþlik
koþulu da ihlal edilmiþ bulunmaktadýr.

Eskiþehir Yolu incelendiðinde Milli Kütüphane önünden baþlayarak kaygý verici boyutlarda trafik sýkýþýklýklarý
yaþandýðý görülmektedir. Milli Kütüphane önünde yapýlmýþ, kamusal alaný iþgal etmekten baþka hiçbir iþe
yaramayan "Gökkuþaðý Alýþveriþ Tesisi" bu alanda bulunan otobüs duraklarýnda sýkýþýklýk yaratmaktadýr. Bu
sýkýþýklýk özellikle mesai saatleri baþlangýcýnda ve sonrasýnda Konya Yolu dönüþünden, Ýstanbul yolu ve
Eskiþehir Yolu arasýndaki baðlantýnýn bulunduðu hatta kadar aralýksýz devam etmektedir. Bu güzergâhta yer
alan alýþveriþ merkezleri, yükseklikleri birbiri ile yarýþan yapýlar yol üzerindeki sýkýþýklýklarý arttýrmaktadýr.

4. Projeyle metro istasyonu rezerv aktarma alaný ortadan kaldýrýlmýþtýr

Dava konusu alanýn hemen yanýnda Kýzýlay-AÞTÝ Metrosunun bir istasyonu inþa edilmektedir. Dolayýsýyla bu
metro faaliyete geçtiðinde alan çevresinde hem otomobiller, hem de otobüs besleme noktasý olarak açýk
alanlara ihtiyaç olacaktýr. Bu proje maalesef bu amaçla kullanýlabilecek bir rezerv alanýný ortadan
kaldýrmýþtýr. Batýkent-Metro Ýstasyonu yanýndaki otobüs hareket alaný ve halka açýk otoparkýn Belediye
tarafýndan satýlarak yerine alýþveriþ merkezi yapýlmasýna benzer biçimde, burada da göz göre yine önemli bir
kent suçu iþlenmiþtir.

Sonuç

Gökkuþaðý rekreasyon alanýnda açýlan ticari iþletmeler ve esnaf teker teker kepenk kapatmýþtýr ve ciddi bir
ticari zarara uðramýþtýr. Terk edilmiþ bir görünüm sergileyen rekreasyon alaný þehrin prestijini sarsmaktadýr.
Alanýn temizliði, bakýmý, aydýnlatmasý ve güvenlik personeli maaþlarý için Belediye (kamu) kaynaklarý
gereksiz biçimde harcanmaya devam edilmektedir. Alanýn inþasý ve atýl kalmasýnýn yarattýðý zararlar bir
tarafa, bu alanýn yapýlýþ amacýna uygun olarak iþlemesi halinde ise, bu kez de alanda yaratacaðý trafik,
servis, yaya dolaþýmý ve güvenliði yönünden pek çok soruna yol açacaktýr. Alana çok yakýn olan 7. Caddede
son derece yoðun ticari kullanýmlar ve kafeler varken yol ortasýndaki bir orta kaldýrým alanýnda bu yöndeki
kullanýmlarýn yer almasý, ihtiyaç ilkesi yönünden tümüyle yanlýþ bir karardýr. Bu projenin kentin gelecek
öngörüsünde yeri yoktur, taþýt ve yaya dolaþýmý ve servis alma açýsýndan önemli sorunlar taþýmaktadýr. Kamu
yararýna aykýrý ve kent için hiçbir biçimde gerekli olmayan bir israf projesidir.
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Sayýn kamuoyu tarafýndan da yakýndan bilindiði gibi; Ýstanbul Büyükþehir Belediye Baþkanlýðý tarafýndan
19.05.2006 tarihinde onaylanarak 07.07.2006 tarihinde askýya çýkarýlan 1/ 5000 Nazým Ýmar Planý Deðiþikliði
hakkýnda ilgili idareye 04.08.2006 tarih ve 26.06.6573 sayý ile yapýlan itirazýmýzýn reddedilmesi üzerine Odamýz
tarafýndan adý geçen planýn ÝPTALÝ ve YÜRÜTMESÝNÝN DURDURULMASI istemiyle dava açýlmýþtýr.

Ýstanbul halkýnýn öncelikli ve yaþamsal gereksinimi olan yeþil alan, park, ilkokul, saðlýk tesisi gibi donatý alanlarýnýn
yetersizliði bilimsel raporlar ve yargý kararlarý ile kesinleþmiþ bir bölgesinde, nadir kalmýþ kamu alanlarýndan birisi
olan Þiþli ÝETT Garajý alanýný hukuk, planlama, þehircilik ilkeleri, kamu yararýna aykýrý olarak çeþitli bahaneler ile
uluslararasý gayrimenkul tekellerinin hizmetine sunmak üzere hazýrlanmýþ olan ihale ve plan deðiþikliðine iliþkin
sürdürülen dava süreci de “bugüne deðin” umut kýrýcý olmuþtur.

Ýlgili idare mahkemesince; ülkemizin en seçkin ve dava konusu alanda uzman bilim insanlarý Yýldýz Teknik
Üniversitesi Mimarlýk Fakültesi Þehir ve Bölge Planlama Bölümü Þehircilik Ana Bilim Dalý Baþkaný Prof. Dr.
Zekiye Yenen, Yýldýz Teknik Üniversitesi Mimarlýk Fakültesi Þehir ve Bölge Planlama Bölümü Bölge Planlama
Bilim Dalý Baþkaný Prof. Dr. Betül Þengezer ve Yýldýz Teknik Üniversitesi Mimarlýk Fakültesi Þehir ve Bölge
Planlama Bölümü Kentsel Yenileme ve Koruma Bilim Dalý Baþkaný Doç. Dr. Ýclal Dinçer tarafýndan tanzim
edilen ve dava konusu plan deðiþikliðinin yasa ve yönetmeliklere, þehircilik ilkeleri ve planlama teknikleri ile kamu
yararýna uygun olmadýðý kanaatini bildiren; bilimsel temeller üzerinde hazýrlanan 47 sayfalýk bilirkiþi raporu kabul
edilmemekle kalmamýþ, tüm hukuk kurallarý altüst edilerek sayýn bilim insanlarýmýzýn meslek odasý üyesi olmasý
gibi akýl almaz gerekçelerle yeni bilirkiþiler seçilmiþ ve bütün itirazlarýmýza raðmen önceki rapor dava delili olarak
bile kabul edilmemiþtir.

Bu haksýz ve mesnetsiz karara dayanarak seçilen yeni bilirkiþilerce yaptýrýlan keþif sonucu hazýrlanan, bilimsel
niteliði tartýþýlýr ve önceki raporun tam aksi sonuç veren bir rapora göre de davamýz Ýstanbul 7. Ýdare
Mahkemesi'nin 23.06.2008 gün ve 2006/2974 E. ve 2008/1125 sayýlý kararý ile reddedilmiþtir.

Ancak; bu haksýz ve hukuka aykýrý red kararýna karþý 25.08.2008 tarihinde Danýþtay nezdinde açtýðýmýz
temyiz davasýnýn sonucunda; Danýþtay 6. Dairesi, anýlan plan deðiþikliði iþleminin “uygulanmasý halinde 
telafisi güç veya imkânsýz zararlarýn doðmasý” ve “idari iþlemin açýkça hukuka aykýrý olmasý” þartlarýnýn
birlikte gerçekleþtiðine karar vererek 19 Ocak 2009 gün ve 2008/11773 sayýlý kararý ve oybirliði ile
yürütmeyi durdurmuþtur.

TMMOB Mimarlar Odasý olarak; “rant” çevrelerince hukukun iþletilmemesi için sürdürülen ýsrarlý giriþimlere
raðmen, hukukun üstünlüðüne olan inancýmýzý tazeleyen bu karar ýþýðýnda; arsa ve arazi yaðmasýna, kentsel
talana, kente karþý iþlenen suçlara karþý, çaðdaþlýktan, bilimden, demokrasiden ve toplumdan yana hukuk
mücadelemizi sürdürmeye devam edeceðiz

Deðerli kamuoyuna saygýyla duyurulur.

Tarih: 30 Ocak 2009
TMMOB MÝMARLAR ODASI ÝSTANBUL BÜYÜKKENT ÞUBESÝ

YÜKSEK YARGI, KAMU MÜLKÝYETÝNDEKÝ 
ÞÝÞLÝ ÝETT GARAJI (DUBAÝ KULELERÝ) ALANINDA

YÜRÜTÜLEN YAÐMA ÝÞLEMLERÝNÝN YÜRÜTÜLMESÝNE
“DUR” DEDÝ

basýn açýklamalarý



59Protesto ve hak alýcý/arayýcý eylemlerin yeni dilinin gittikçe çeþitli ve etkileyici örneklerinin de görünüþe çýkmýþ
olduðu Ankara’daki yerel seçim süreci ile ilgili kampanyalarýn klasik eylemlilik tarzlarýný aþan biçimlerinden biri
de 10 Þubat’ta Konur Sokak ile Meþrutiyet Caddesi’nin kesiþiminde yer alan üst geçit üzerinde meslek odalarý
tarafýndan desteklenen “Belediye Yönetimlerinde Saltanata Son” gönüllüleri tarafýndan gerçekleþtirildi. “Altýn
günü deðil, Üstün günü” temasýyla yapýlan eylemin amacý Ankara’nýn görünümünün temel bir bileþeni haline
gelen ve her köþe baþýna dikilen üst geçitlerin kullanýlmadýðýný, bu kentin en kalabalýk alanlarýndaki ýssýz
mekânlarýn ayný zamanda kentin görünümünü bozduðu ve kimliðini kaybettirdiðini göstermekti. Yýllardýr süren
bir yönetim anlayýþýnýn kenti, insan öncelikli bir mekân olmaktan çýkardýðýný ve kamusal alanýn düzenlenmesini
insansýz teknik bir iþ olarak kavradýðýný ifade eden protesto kimliðini üst ve alt geçitlerden deðil insanlarýna
yaþam alaný saðlamasýndan alan bir kent özlemini dile getirerek bitirildi. Uzun bilgisel aktarýmlar yerine daha
çok çarpýcý ve simgesel temalarýn kullanýldýðý, yani sanatýn insanlarý etkileme biçimlerini kullanan bu yeni
kampanya biçimi seçim süresi ve sonrasýnda Ankara’nýn gündeminden düþmeyecek bir süreci baþlatmýþtýr.
Literatüre “flash mob” eylem olarak giren üst geçit etkinliðinin mönüsünde kýsýr ve çay olduðunu da eklemek
gerekir.

üst geçitte kýsýr günü
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SALTANATA SON KAMPANYASINDA ÖNEMLÝ BÝR MOMENT

sevgililer gününde “sevgilim ankara”ya…
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Alabileceðinden çok daha fazlasýnýn sýkýþtýrýlmýþ olduðu bir dosya kaðýdýnýn ilk cümleleri yukarýdaki satýrlar ve taraf
olduklarýnýn beyanýný açýklayanlarýn basýnla buluþmasýnda okundular. Bu açýklamada taraf olmak herhangi bir partinin 
adayýný açýktan destekleme anlamýndaki bir taraf olmaklýktan çok daha geniþ bir anlamý barýndýrýyordu. Kent ve yurttaþ
arasýndaki iliþkinin, artýk Ankara’yý daha fazla hýrpalamadan, nazikçe tekrardan kurulmasýný talep ediyordu ve þairlerin
uzun yýllardan sonra tekrardan Ankara için þiir yazabilmesini. Kentin ve sakinlerinin birbirine verebileceklerinin
tekrardan tanýmlandýðý, eþit bir daðýtým iliþkisi istendi Ankara’dan ve de uzun yýllar süren bu karþýlýksýz aþkýn ilanýna artýk
olumlu bir cevap vermesi. Þehir ruhunu satmýþtý; 14 Þubat saat 14:00’de Ankara Büyükþehir Belediyesi’nin önünü hýnca
hýnç dolduran kalabalýk bunu biliyordu; açýklama ve etkinliklere bir kentli gibi katýlan Çankaya Belediye Baþkan adayý 
Bülent Tanýk, Büyükþehir Belediye Baþkan adayý Murat Karayalçýn ve Keçiören Belediye Baþkan adayý Taner Güner de
biliyordu ve sadece desteklemek için geldiklerini söylüyorlardý. Çünkü Ankara için de Ýstanbul’a olduðu gibi þarkýlar
yazýlmýyordu artýk. Artýk saplantý ve tutku eski zamanlarýn harcýydý; Necatibey’e doðru yürüyen kalabalýk, kravatýný
takmadan kahvaltý sofrasýna oturmayan ve gazetenin kendisinden önce açýlmasýna ölçülü bir þekilde öfkelenen büyük
büyük babasýnýn Ankarasý’ný hayal etti. Ruhunu satmýþ ve gözlerinin feri sönmüþ bu þehre, tekrardan canlansýn ve
tutkular yaratabilsin diye, binyýllarýn en acze düþüren silahýyla saldýrdý bu sefer: Ona “sevgilim” dedi. Bu aþk ilanýna
Altan Erkekli içlerine kadar gülen gözleriyle ve Altan Gördüm hiç bitmeyecekmiþ gibi duran umut ve sýkýlmýþ
yumruðuyla, Iþýk Kansu çocukluðuyla, yüzlerce sanatçý, aydýn, gazeteci, katýlamasalar da kalplerinin Sevgilim
Ankara’da attýðýný ilan ederek güç kattýlar; Moðollar ve Günyüzü yine bir baþka etkili silahý, müziði kullandýlar. Ve de 
ilan-ý aþklarýnýn geri çevrilmesi çok zor olan çocuklar katýldýlar bu çaðrýya Dikmen Barýnma Hakký Çocuk Korosu’yla…

"Kimliksizleþtirilen bir kenti, Baþkenti, geri çaðýrmanýn adýdýr …

Sadaka kültürünü yaymanýn deðil, yurttaþlýðýn bilincini talep etmenin adýdýr…

Bahþedilenin deðil hak olanýn peþinden koþmaktýr…

Bir þehri sahiplenmenin adýdýr Sevgilim Ankara “

Sevgilim Ankara

“Sevgilim Ankara”, bir daha deneyebilir miyiz?
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ÞUBELERDE MD/ÇED DANIÞMA KURULLARININ KURULUÞU VE GÖREVLERÝ

Madde 6 –
a. Mimarlar Odasý Þube Yönetim Kurullarý etkinlik bölgelerinde ÇED uygulamalarýný yürütmek, bölgelerinin özelliklerini dikkate

alarak hazýrlayacaklarý uygulama önerilerini ve yöntemlerini geliþtirerek Þube Yönetim Kuruluna sunmak, bu yönetmeliðin
“Amaç” ve “Kapsam” maddelerine uygun çalýþmalar yapmak ve bu doðrultu da karar üretmek üzere Þube MD/ÇED Danýþma
Kurullarýný oluþtururlar.

Þube yönetim kurullarý, görev bölümü yaptýklarý ilk yönetim kurulu toplantýsýný izleyen 1 ay içinde MD/ÇED danýþma 
kurullarýný oluþtururlar. O birimde MD/ÇED uygulamasý sürüyorsa, bir önceki danýþma kurulunun salt çoðunluðunu oluþturan 
sayý kadar üyeyi veya üye sayýsýný deðiþtirebilirler.

b. Bu kurullarda þubeye üye olan, üyelik yükümlülüklerini yerine getirmiþ ve mesleki deneyim ve birikime sahip mimarlar, Þube
Yönetim Kurulu kararý ile görev alýrlar.

Þube Yönetim Kurullarý, þube MD/ÇED danýþma kurullarýný oluþtururken, öðretim üyeleri, serbest mimarlar, kamuda çalýþan 
mimarlar ve ücretli mimarlar arasýnda  dengeli bir daðýlýmýn olmasýný gözetir.

Þube yönetim kurullarý, MD/ÇED danýþma kurulunu belirlemede üyeler arasýnda anket, genel üye danýþma toplantýlarý vb. 
yöntemleri kullanabilirler.

c. Þube MD/ÇED Danýþma kurullarý en az 7 üyeden oluþur. Þube Yönetim Kurulunun ilk toplantýsýný izleyen 1 ay içinde Þube
MD/ÇED Danýþma Kurulu toplanmak zorundadýr. Bu toplantý da bir baþkan, bir baþkan yardýmcýsý ve bir sekreter seçer, Oda 
MD/ÇED danýþma kurullarýna sürekli katýlmak üzere bir temsilci seçer.

d. Þube MD/ÇED Danýþma kurulu toplantýlarý Danýþma Kurulu üye sayýsý 10 ve 10 dan az olan þubelerde salt çoðunlukla, 10 dan
fazla olan þubelerde en az 7 üyenin katýlýmýyla yapýlýr ve katýlanlarýn çoðunluðu ile karar alýnýr.

e. Þube MD/ÇED Danýþma Kurullarý, çalýþma yöntemlerini kendileri belirlerler. Her kurul alýnan tüm kararlarý toplantýya katýlan
Þube MD/ÇED danýþma kurulu üyelerinin imzalarýyla tutanaða geçirmek ve bu tutanaklarý muntazam olarak dosyalamakla
yükümlüdür.

f. Þube MD/ÇED Danýþma Kurulu gerekli görüldüðü halde; gerekli görülen uzmanlýk alanlarýndaki uzmanlar ile diðer kurum,
kuruluþ ve sivil toplum kuruluþu temsilcileri de Þube MD/ÇED Danýþma Kurulunun önerisi ve Þube Yönetim Kurulunun kararý ile
Þube MD/ÇED Danýþma Kurulunun sürekli ya da geçici üyesi olarak danýþmanlýk yaparlar. Ancak bu danýþmanlarýn Þube
MD/ÇED danýþma kurullarýnda alýnacak kararlarda oy haklarý yoktur.

g. Þube Yönetim Kurulu bir üyesini “Þube MD/ÇED'den sorumlu yönetim kurulu üyesi” olarak atar. Sorumlu Þube Yönetim Kurulu
üyesi Þube MD/ÇED Danýþma Kurulu toplantýlarýna katýlýr ve Þube Yönetim Kurulu ile Þube MD/ÇED Danýþma Kurulu
arasýndaki eþgüdümü saðlar.

h. Þube MD/ÇED danýþma kurullarýnýn toplantý sýklýðý ve usulleri, doðrudan Þube MD/ÇED danýþma kurulu tarafýndan ve Þube
Yönetim Kurulu ile eþgüdüm saðlanarak tespit edilir.

i. Þube MD/ÇED danýþma kurulu oluþturulmasýnda güçlük çeken Þubeler, en yakýn þubede kurulmuþ olan Þube MD/ÇED
danýþma kurulunun yardýmýyla bu yönetmelikteki esaslarý uygulayabilirler. Bu durumda, ilgili Þube Yönetim Kurullarý arasýndaki
anlaþmayla Þube MD/ÇED danýþma kurullarý, diðer Þubedeki uygulamaya yönelik çalýþmalarýný sürdürürler. Bir kaç Þube
birleþerek ortak bir danýþma kuruluda oluþturabilir.

j. Þube Yönetim Kurullarýnýn talebi halinde þube etkinlik bölgesi içerisindeki Þube MD/ÇED uygulamalarýnda, Oda MD/ ÇED
danýþma kuruluda MYK kararý ile görevlendirilebilir.

Þube MD/ÇED danýþma kurulu, her dönem sonunda 2 yýllýk MD/ÇED uygulamalarýný özetleyen ve genel bir deðerlendirmesini 
yapan “dönem raporunu” hazýrlar ve bu rapor Þube Yönetim Kurulu çalýþma Raporu eki olarak çoðaltýlarak üyelere daðýtýlýr.

TMMOB MÝMARLAR ODASI MESLEKÝ DENETÝMDE ÇED (Mimari Çevresel Etki Deðerlendirmesi)YÖNETMELÝÐÝNÝN
6.MADDESÝNDE ÞUBELERDE MD/ÇED DANIÞMA KURULLARININ KURULUÞU VE GÖREVLERÝ AÞAÐIDAKÝ GÝBÝ
BELÝRLENMÝÞTÝR

teknik bilgiler
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UIA XXII. Dünya Mimarlýk Kongresi'nin 2005 yýlýnda Ýstanbul'da gerçekleþtirilmesinin
ardýndan, kongrede kazanýlan deneyimlere, birikimlere ve getirilen düþüncelere ait
birçok belge mimarlýk yayýn alanýnda çeþitli þekillerde yer aldý. Gerek kongre sürecine ait
deðerlendirmeler, gerekse bu çerçevede sunulan bilimsel içeriklere ait belgeler,
ülkemizin evsahipliði yaptýðý bu büyük uluslararasý organizasyonu meslek alanýnda
yararlý kýlmayý hedefliyordu.

Mimarlar Odasý Yayýnlarý arasýnda bu dizinin ilk kitabý olarak yayýmlanan XXII. Dünya
Mimarlýk Kongresi: Resmî Program, Açýlýþ ve Kapanýþ Konuþmalarý, Bildirgeler,
Deðerlendirmeler ile, kongrede yer alan akademik tartýþmalar, sosyal programlar
tanýtýlmýþ, mesleðin gündemindeki bilimsel çalýþma alanlarý, güncel baþlýklar ve temalar
biraraya getirilerek mimarlar için bir baþvuru belgesi oluþturulmuþtu. Dizinin ikinci kitabý
Dünya Mimarlýðýndan: Kuramsal Açýlýmlar, Düþünceler, Uygulamalar ise, bugün tüm
dünyada yoðun biçimde tartýþýlan ve mesleðimizde bir alt yapýsal düþünce, bir dünya
görüþü, bir farkýndalýk konusu olan tasarým politikalarýna yeni bir ufuk açmayý
hedefliyordu.

Dizinin üçüncü kitabý olarak yayýmlanan MimarlýkLARýn Pazaryeri, aradan geçen uzun zamana karþýn, kongrede sunulan 
çok sayýdaki bildiriler arasýndan yapýlan bir seçki ile bu uluslararasý etkileþim ve tartýþma platformuna dünyanýn dört bir
köþesinden getirilen farklý düþüncelere ait bir kesiti kendi dilimizde sunmayý amaçlýyor.

Mimarlýklarýn Pazaryeri, XXII. UIA Dünya Mimarlýk Kongresi'nden Seçme Bildiriler,
Ýncedayý, H. Kahvecioðlu, E. Madran, S. Özaloðlu, T. Taðmat, G. Tümer, H. Yýldýz, Ocak 2009, Mimarlar Odasý Yayýnlarý, Ankara, 342
sayfa.

Ed. C. Bilsel, A. Ciravoðlu, N. Dostoðlu, A. Erim, D.

Mimarlýklarýn Pazaryeri, XXII. UIA Dünya Mimarlýk Kongresi’nden Seçme Bildiriler
Ed. C. Bilsel, A. Ciravoðlu, N. Dostoðlu, A. Erim, D. Ýncedayý, H. Kahvecioðlu, E. Madran, S. Özaloðlu, T. Taðmat, G. Tümer, H. Yýldýz

Ulusal Mimarlýk Sergisi ve Ödülleri, Mimarlar Odasý tarafýndan Mimar Sinan anýsýna,
1988 yýlýndan bu yana meslek kültürünün tanýtýlmasý, özendirilmesi, ödüllendirilmesi,
öncü nitelikteki çalýþma ve fikirlerin ortaya çýkartýlýp teþvik edilmesi, mimarlýðýn
kamuoyu ve meslek gündeminde tartýþýlmasý ve yeni düþünceleriyle genç mimarlarýn
tanýtýlmasý amacýyla iki yýlda bir gerçekleþtiriliyor. Ulusal Mimarlýk Sergisi ve
Ödülleri'nin ardýndan ödül sahipleri ve bütün katýlýmcýlarýn eserlerini tanýtan kitap, daha
önceki yýllarda olduðu gibi TMMOB Mimarlar Odasý ve YEM Yayýn tarafýndan
yayýmlandý.

Ulusal Mimarlýk Sergisi ve Ödülleri kitabý, bir yarýþmayý belgelemenin ötesinde, bugüne
kadar pek çok önemli mimarýn eserleriyle katýldýðý bu geniþ çaplý yarýþmaya sunulan
projeleri içermesi açýsýndan da, Türkiye'nin mimari yönelimini belgeleyerek, iki yýllýk
dönemlerde ulusal mimariye panorama sunmaktadýr.

10. Ulusal Mimarlýk Sergisi ve Ödülleri, TMMOB Mimarlar Odasý ve YEM Yayýn, Türkçe/ Ýngilizce, 23,5 x 32 cm., 272 sayfa

10. Ulusal Mimarlýk Sergisi ve Ödülleri

kitap tanýtým



Alexander Umyranov, Rusya
26. Uluslararasý Nasreddin Hoca Karikatür Yarýþmasý

ALTINDAÐ BAÐLUM ÇANKAYA ELMADAÐ ETÝMESGUT GÖLBAÞI KAZAN KEÇÝÖREN MAMAK POLATLI PURSAKLAR SÝNCAN TEMELLÝ YENÝMAHALLE DÝÐER TOPLAM
10 3 30 5 42 3 9 22 33 10 2 4 6 51 60 290

15.01.2008 ÝLE 15.02.2009 TARÝHLERÝ ARASI MESLEKÝ DENETÝME GELEN PROJELERÝN BELEDÝYELERE GÖRE DAÐILIMI

Kayýt Ödentisi 210,00
Üye ödentisi 74.542,00
Mesleki denetim 108.886,00
SMHB 15.050,00
Belge Satýþlarý 8.995,00
Yayýn 40,00
Bilgisayar MBÇK 5.100,00

Gelirler Toplamý 212.823,00
,

Yönetici yolluklarý 91,00
Temsil 2.958,18
Konferans sempozyum 58.035,42
Kurullar 107,50
Personel ücretleri 34.123,91
Personel Sosyal Güvenlik 9.407,95
Personel Sosyal Yardým 8.329,33
MBÇK/bilgisayar 4.637,11
Hizmet alýmlarý 1.156,65
Personel Yolluklarý 520,13
Demirbaþ bakým onarým 384,57
PTT 6.964,15
Kýrtasiye 1.172,00
Yayýn Satýn Alma 212,00
Harçlar 233,14
Bina iþletme 10.099,59
Hukuki giderler 692,80
Yayýn giderleri 11.136,70
Oda Ýþtirakleri 577,80
Demirbaþ Alýmlarý 5.409,58

Giderler Toplamý 156.249,51
Kasa (15.02.2009) 1.636,08 Merkez Borçlarý (15.02.2009) 299.629,49
Banka(YTL ve DÖVÝZve ÇEK) 110.965,23 Piyasa Borçlarý (15.02.2009) 35.170,83
Hazýr deðerler(Kredi Kartlarý) 197.243,84 Toplam 334.800,32
Altbirimlerden Alacaklar 284.000,00

BORÇ-ALACAK FARKI 259.044,83
Toplam 593.845,15 GELÝR-GÝDER FARKI 56.573,49

15.01.2008/15.02.2009TARÝHLERÝ ARASI GELÝR - GÝDER DURUMUDUR
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