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Haziran Bülten önsözümüz de “… yenidünyada tüm insanlýðýn ortak deðerlerde buluþmasý bu 
baðlamda sorumluluk üstlenmesi…” ve “eþit yaþam koþullarýna, kaliteli yaþam çevrelerine, 
barýþ içinde bir yaþama” sahip çýkýlmasýnýn gerekliliði ve sorumluluklarýmýzýn yeniden 
hatýrlanmasýný temenni etmiþtik. Yaz aylarýnýn bu bülten sayýsýnýn önsözünü yazarken geçmiþte 
yaþadýklarýmýzdan kendimizi soyutlayamayacaðýmýzý bir kere daha hissettik. 

Temmuz ve Aðustos okullarýn tatil olduðu, yýl içindeki yorgunluklarýmýzý hafifletebileceðimiz ve 
yeni döneme daha saðlýklý girebilmemizin aylarýdýr. Yaþamýmýzda biraz kendimize, aile ve 
dostlarýmýza aðýrlýklý yer verdiðimiz bu aylar kimileri için güneþ, deniz, kum üçgeninin önem 
kazandýðý dinlence ve eðlence, kimileri için gelecek yýla hazýrlýk aylarýdýr. Kýsaca rutin yapýlan 
iþlerimizin dýþýnda farklý eylemliliklerin aylarýdýr. 

Ama unutmamamýz gerekenlerde vardýr.

16 yýl önce beraber bir þeyler yapmanýn anlamlý ve önemli olduðu bu güzel aylardan Temmuz 
ayýnda, barýþ içinde bir yaþama sahip çýkmamýz gerekirken birliktelik ve barýþ ortamý 2 
Temmuz 1993 de ülke tarihine vahþettin yaþandýðý gün, “Madýmak Katliamý” olarak geçti. 20. 
yüzyýl bilgi çaðýnda umulmadýk bir anda insanlar yaz sýcaðýnýn dýþýnda “özel” kavruldular.

 2 Temmuz 1993 toplumsal infiali, kamplaþmayý ve zihinsel kopuþu tetikleyen; ayný zamanda 
ayný görüþte olmayanlarýn ölüme mahkûm edildiði, çatýþmanýn toplumsallaþtýðý, insan 
yaþamýna duyulan saygýnýn yittiði bir gün… Kiþileri ötekileþtiren ve hedef gösteren, yaþama 
koþullarýný tehdit eden hýrçýn öfke psikolojisine karþý insani deðerlerimize sahip çýkmamýz 
gerektiðini;

 güçlü olduðunu sananlarýn güçsüzleþtiði
 o günü UNUTMAMALIYIZ…

Yýl 1999, bir baþka olay, doðanýn gücü… 17 Aðustos 1999'da doða gücünü hatýrlattý bizlere; 
sonucu acý ama ders almamýzý gerektiren bir hatýrlatmaydý.  Bu doðal afet ilk de deðildi, ama, 
sonuç belleklerde hep “ölüm” ve “acý”. 

 20. yüzyýl bilim ve teknoloji çaðýnda bu durum gerçekdýþý olmalýydý.
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14ODA’DAN

. YÖNETÝM KURULUMUZ YENÝMAHALLE BELEDÝYE BAÞKANINI   
ZÝYARET ETTÝ

. GAZÝ ÜNÝVERSÝTESÝ MÝMARLIK BÖLÜMÜ MEZUNÝYET TÖRENÝ

. KÜLTÜR MBÇK | YERÝNDE DENEYÝM PAYLAÞIMI TEKNÝK GEZÝSÝ 
GELSENKÝRCHEN MERKEZLÝ ALMANYA-RUHR HAVZASI GEZÝ 
PROGRAMI

. ÇANKAYA BELEDÝYESÝ 16.ULUSLARARASI DEGIRMENDERE 
ZÜHTÜ MÜRIDOGLU AHSAP HEYKEL SEMPOZYUMU 
“SANAT DAIMA CANLI KALIR”

. ÜRÜN TANITIM SEMÝNERÝ

. VEFAT | MEHMET BENGÝ SOLMAZ’I KAYBETTÝK

. MÝMARLIK VAKFI 14.KURUCULAR KURULU YAPILDI

. ULUSLARARASI EKOLOJÝK MÝMARLIK VE PLANLAMA 
SEMPOZYUMU

. MÝMARLIK VE KENTLEÞMEDE CUMHURÝYETÝN BEKLENTÝLERÝ

. TMMOB MÝMARLAR ODASI ÝSTANBUL BÜYÜKKENT ÞUBESÝ 
KARAKÖY ISKELESI VE YAKIN ÇEVRESI ULUSAL ÖGRENCI 
MIMARI FIKIR PROJESI YARISMASI

. TÜRKÝYE SOSYAL FORUMU BÝLEÞENLERÝ TOPLANTISI YAPILDI

. TMMOB MÝMARLAR ODASI KOCAELÝ ÞUBESÝ  “+10 / SÖZÜN 
TÜKENDIGI YER” ULUSAL SLOGAN YARIÞMASI

. SEMPOZYUM | KTÜRKÝYE’DE ÖZELLEÞTÝR(ME) GERÇEÐÝ

MIMARLIK HABERLERI

. ULUSLARARASI GENÇ TASARIM GÝRÝÞÝMCÝSÝ YARIÞMASI 
KANALIZASYONA SAHIP OLAN, SEHRE DE SAHIPTIR: WPA 
2.0 FÝKÝR YARIÞMASI

. URBZ MASHUP ÝSTANBUL

. YAHSIBEY'E YER-LESMEK: YAHÞÝ WORKSHOP BAÞLADI

. 53. VENEDÝK BÝENALÝ BAÞLADI

. ÝSTANBUL'DAN SESSÝZCE DESÝGN WEEKEND GEÇTÝ

. OSMANLI'DAN GÜNÜMÜZE ULUSALCILIK, MÝMARÝ-POLÝTÝK VE 
MÝMAR MÜELLÝFÝN DEÐÝÞE(MEYE)N YÜZÜ

BASINDAN

. AVRUPA'NIN “EN ÝYÝ HAVALÝMANI”

. RUHSATLI YAPILARIN YÜZÖLÇÜMÜ ARTTI

. “KIZILAY'A BÜTÜNCÜL PLAN GEREKLÝ” TEPKÝSÝ

. AOÇ'DE YOL BÝLMECESÝ DEVAM MI EDECEK?

. ATALAY: ETLÝK'TE ÇIKAR AMACI YOK

. DÝKMEN VADÝSÝ'NDE KAZANAN YURTTAÞ OLDU

. TOKÝ'DEN ANKARA'YA 10 BÝN YENÝ KONUT

. ÝSTANBUL'DA OKUL VE HASTANELER CÝDDÝ RÝSK ALTINDA

SONUÇLANAN YARISMALAR

. MEKANAR - “ÖDÜLLÜ SORU: ODADA YATAGIN YERI” 
YARIÞMASI SONUÇLANDI
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BIR MIMAR BIR ESER | ASO BÝNASI

PROJEFIKIR KENT DÜÞLERÝ-4
KIZILAY KENT MEYDANI VE ÇEVRESÝ KENTSEL TASARIM ULUSAL 

PROJE FÝKÝR YARIÞMASI

“YENIDEN KONUR SOKAK” KONUR SOKAK SAÐLIKLAÞTIRMA 
ÖÐRENCÝ YAZ OKULU DEÐERLENDÝRME

 
DUYURU | ÝÞYERÝ TEMSÝLCÝLÝK SEÇÝMLERÝ DEVAM EDÝYOR

“OT YOLDULAR YOL ALDILAR” HASANOÐLAN’DA BÜYÜK BÝR 
BULUÞMA GERÇEKLEÞTÝ

DUYURU | SÝVAS’TA ANITSAL PROJE YARIÞMASI

KIM | KENT ÝZLEME MERKEZÝ SÖYLEÞÝLER DÝZÝSÝ-3
NEOLIBERALIZMIN KENT VE MEKANA ETKISI

AVRUPA SOSYAL FORUMU | ISTANBUL2010

SEMPOZYUM | PLANLAMA VE MÝMARLIK ALANININ SON ON YILI

AVRUPA BÝRLÝÐÝ KONSEYÝ’NÝN MÝMARLIK HAKKINDA SONUÇ 
BELGESÝ KÜLTÜRÜN SÜRDÜRÜLEBILIR KALKINMAYA KATKISI

TRABZON BILDIRGESI KARADENÝZ’DE SÜREKLÝLÝK VE DEÐÝÞÝM

DEPREM BÝLÝMCÝLERDEN 10 MADDELÝK ÇAÐRI

BILINMEYEN ANKARA | KALABA CAMÝÝ
NURAY BAYRAKTAR

TMMOB MÝMARLAR ODASI ANKARA ÞUBESÝ 
ÇOCUK VE MIMARLIK ÇALISMALARI MERKEZI 

YAZ OKULU 19-20 HAZÝRAN 2009
“KENTIMLE OYNUYORUM” YARATICI OYUNCAK TASARIMI YARIÞMASI

“KENTIMI OKUYORUM” ÇOCUK KÝTAPLARI YARIÞMASI

 TEKNIK BILGILER
TMMOB MÝMARLAR ODASI MÝMARÝ PROJE ÇÝZÝM VE SUNUÞ 

STANDARTLARI’NIN 2 VE 3.MADDELERÝNDE MÝMARÝ PROJE PAFTA 
BOYUTLARI VE PROJE SUNUÞ ESASLARI 

BASIN AÇIKLAMALARI
3. KÖPRÜ’YÜ GÜNDEME GETÝRMEK ÝSTANBUL’A ÝHANETTÝR

KONUR SOKAK’IN ÖZGÜRLÜKÇÜ VE ÇAÐDAÞ KÝMLÝÐÝ 
DEÐÝÞTÝRÝLEMEZ 

AKAY KAVÞAÐI

KITAP TANITIMI 
MÝMARLIK OKULUNDA ÖÐRENDÝÐÝM 101 ÞEY

MATTHEW FREDERÝCK

TÜRKÝYE'DE MÜHENDÝS-MÝMAR-ÞEHÝR PLANCISI PROFÝL 
ARAÞTIRMASI

 
ANMA | TEOMAN ÖZTÜRK

DEMIRTAS CEYHUN’U KAYBETTIK

GELIR GIDER TABLOSU

2. PAFTA BOYUTLARI
3. PROJENÝN SUNUÞ ESASLARI

23

49

Bir yapýnýn inþasýndaki süreçte, sürecin parçasý 
olan kiþilerin ki bunlar; talep eden kiþi; arazi / 
mal sahibi yani arsasýný sunan, teknik insanlar; 
plan ve proje yapan, uygulamacý, malzeme 
satan ve inþa sürecini yöneten, kontrol eden; 
eylemin her aþamasýný kontrol eden; sonuçta 
meclis üyeleri ve kentin yöneticisi yani karar 
verenler; uygulamanýn yapýlmasýnýn kararýný o 
ya da bu nedenlere baðlý olarak verenler…

 Konuyu onaylayan kiþilerin yapmasý gereken 
sadece, “görülüp kabul edilmesi gerekeni 
kabul etmek, gölgeleri kovmak, uygun 
önlemleri almaktý.” Depremin sonuçlarýný 
yenmenin yolu vardý, önemli olan kiþinin iþini iyi 
yapmasýydý. Deprem durdurulamaz, ama 
ölümler durdurulabilirdi.

Her iki olayda; kiþinin kiþilere, bir gruba ya da 
topluma karþý tek yönlü tutumu izlenmektedir 
ve bu çok önemlidir. Birey olarak eylemde 
bulunurken kim olduklarýný bilmediðimiz, 
tanýmadýðýmýz insanlarla i lgi l i  durum 
deðerlendirmesine yönelik bir tutumdur. 
Toplumsal iliþkiler bakýmýndan kiþinin her 
yaptýðýnda; etik iliþkiler ve bu iliþkilerde de etik 
eylem söz konusudur. 

Bu da kýsaca;

“Kendine yapýlmasýný istemediðini baþkalarýna 
yapma!” ilkesidir. 

2 Temmuz 1993 Sivas Katliamýnda ve 17 
Aðustos 1999 Depreminde yitirdiklerimizi 
saygýyla anýyoruz.

TMMOB Mimarlar Odasý Ankara Þubesi 
Yönetim Kurulu
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YÖNETÝM KURULUMUZ YENÝMAHALLE 
BELEDÝYE BAÞKANINI

ziyaret etti

TMMOB Mimarlar Odasý Ankara Þubesi, Türk Philips Tic. A.Þ.’nin 
“Hedef: Küresel Aydýnlanma!” adýyla baþlatmýþ olduðu sosyal 
sorumluluk projesi kapsamýnda 05 Haziran 2009 Cuma günü bir ürün 
tanýtým semineri düzenledi. 

Philips ile ortaklaþa düzenlenen eðitim semineri kapsamýnda, 
Aydýnlatma Kavramlarý, Enerji Verimliliði ve Verimli Aydýnlatma 
baþlýklarýndan yola çýkarak enerji tasarrufu bilincinin oluþturulmasý 
yönünde mimari tasarýmlarda ne gibi yenilikler olduðu, hangi 
teknolojilerin geliþtirildiði konusunda katýlýmcýlara bilgi aktarýldý. 
Sunumu gerçekleþtiren Hakan Payzun son yýllarda kullaným alaný 
geliþen led teknolojisi hakkýnda detaylý bilgiler aktýrýrken, çeþitli 
uygulamalarla örnekler sunmuþtur. Katýlýmcýlardan gelen sorularýn 
yanýtlanmasý ile seminer sona ermiþtir. 

TMMOB Mimarlar Odasý Ankara Þubesi 40.dönem çalýþma programý 
kapsamýnda, yurtdýþýnda gerçekleþtirilen mimarlýk eserlerinin yerinde 
gezilmesi ve deneyimlerin paylaþýlmasý amacýyla Kültür Mesleki Bilimsel 
Çalýþma Kurulu tarafýndan düzenlenen yurtdýþý gezilerinin 2009 yýlýnda 
yapýlacak olan ikinci gezisi 19-27 Ekim 2009 tarihlerinde 
Gelschenkirchen merkezli  Almanya - Ruhr Bölgesine düzenlenmektedir.
 
Mimarlýk üretim sürecinin her aþamasýnýn deðerlendirileceði teknik gezi, 
belediye ve mimarlar odasý ile görüþmeler, büro ziyaretleri, yapýlarýn 
mimarlarýyla gezilmesi  v.b programlarý kapsamaktadýr.

semineri

Çankaya Belediyesi tarafýndan düzenlenen, Mülkiyeliler Birliði 
ve Mimarlar Odasý Ankara Þubesi Baþkent Üniversitesi Güzel 
Sanatlar, Mimarlýk ve Tasarým Fakültesi, Bilkent Üniversitesi 
Güzel Sanatlar Mimarlýk ve Tasarým fakültesi, Hacettepe 
Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi tarafýndan desteklenen 
16.Uluslararasý Deðirmendere Zühtü Müridoðlu Ahþap 
Heykel Sempozyumu, Sakarya Yaya Bölgesinde 12 gün 
süreyle, kamuya açýk þekilde gerçekleþti.

Belde belediyelerinin kapatýlmasý ya da yönetsel deðiþiklikler 
yüzünden kesintiye uðrayan sanat festivallerini sürekliliklerini 
saðlamayý hedefleyen Çankaya Belediyesi, 15 kez 
Deðirmendere'de gerçekleþen,  bu yýl 16.'sý düzenlenen 
sempozyuma emanetçi olarak ev sahipliði yaptý. 

“Çankaya Belediyesi 16. Uluslararasý Deðirmendere Zühtü 
Müridoðlu Ahþap Heykel Sempozyumu”nda Ankaralýlar 12 gün 
boyunca sanata doydu. 12 gün süresince, ahþaptan heykele 
dönüþen süreç kentlilerle birlikte yaþandý. 12 gün süresince 
sanatýn yaþamý nasýl dönüþtürebildiðine, sokaktaki, transit 
geçiþlerin nasýl, paylaþýma evrildiðine,  gülen gözlere ve Sakarya 
yaya bölgesinde yükselen müzik sesleri ile heykeltýraþlarýn yontu 
seslerinin senfonisine tanýklýk edildi.

Birbirini hiç tanýmayan insanlar ayný ortak duygularý ve meraklarý 
yaþadýlar. Ve Sakarya caddesinde bir kez daha yaþayarak 
öðrenildi ki, bu kentte yaþayanlara olanak saðlanýldýðýnda, 
yabancýlaþmanýn aþýlacaðýný, insanlarýn birbirine selam vermeden 
geçemeyeceðini.

Sanatýn toplumla buluþma onu içine alma ve dönüþtürme gücü, 
mekânsal düzenlemeyle birleþti.

 12 gün bitti, Hollanda'dan, Sýrbistan'dan, Yunanistan'dan ve 
Türkiye'den 6 heykeltraþýn katýlýmýyla gerçekleþen sempozyumda 
üretilen eserler Sakarya yaya bölgesinin deðiþik yerlerine 
yerleþtirilecekler.

Zühtü Müridoðlu (1906–1992) 

Ýstanbul'da 1906 yýlýnda dünyaya gelen heykeltýraþ Zühtü 
Müridoðlu, Sanayi-i Nefise Mektebi'nde heykel eðitimi aldý. 
Paris'te Collarossi Akademisi'ndeki Marcel Gimond atölyesinde 
çalýþtý. Samsun Lisesi'nde öðretmenlik, Arkeoloji Müzesi'nde 
heykeltýraþlýk yaptý. 

Bir yýl süreyle Ankara Üniversitesi Gazi Eðitim Enstitüsü'nde 
öðretmenlik yapan sanatçý, daha sonra Akademi'nin öðretim 
üyesi oldu. 1969'da profesör oldu, 1974'te ise emekliye ayrýldý. 
Müridoðlu, Ali Hadi Bara ile Beþiktaþ'taki Barbaros Anýtý'ný, 
Zonguldak'taki atlý Atatürk ve Ýnönü heykelini yaptý. 
Anýtkabir'deki kabartmalar, Büyükada'daki, Sivas'taki, Muþ'taki, 
Eyüp'teki Atatürk heykelleri de sanatçýnýn yapýtlarý arasýnda yer 
alýyor. Yurt içinden ve dýþýndan çok sayýda ödül alan Müridoðlu, 
1979'ta Simavi Ödülü'nü aldý. Çok sayýda sergi açtý ve birçok 
yapýtý da Ýstanbul Resim ve Heykel Müzesi'nde sergilendi.

“sanat daima canlý kalýr”

ÇANKAYA BELEDÝYESÝ 16.ULUSLARARASI 
DEÐÝRMENDERE ZÜHTÜ MÜRÝDOÐLU 
AHÞAP HEYKEL SEMPOZYUMUYERÝNDE DENEYÝM PAYLAÞIMI TEKNÝK GEZÝSÝ

gelsenkirchen merkezli 
almanya - ruhr havzasý

TMMOB Mimarlar Odasý Ankara Þubesi Yönetim Kurulu 20 Mayýs 
2009 tarihinde Yenimahalle Belediye Baþkaný Fehmi Yaþar’ý 
makamýnda ziyaret ettiler.

Görüþmede kent sorunlarý kapsamýnda yerel yönetimlerle 
iþbirliðinin önemini vurgulayan Mimarlar Odasý Ankara Þubesi, bilgi 
ve birikimlerini paylaþmayý önemsediðini ifade etti. Yenimahalle 
Belediye Baþkaný Fehmi Yaþar da birlikte çalýþmanýn önemini 
vurgulayarak Yenimahalle bölgesinin sorunlarýný ve çözüm önerilerini 
aktardý. 

1. Gün (19.10.09)  
Ankara’dan Duesseldorf’a uçuþ, 
otele transfer
 
2. Gün (20.10.09) 
. Zeche Nordstern, Bölgesi 

ziyareti - Eski Endüstri 
Kalýntýlarýnýn Yeniden 
Ýþlevlendirilmesi Projesi

. Gelsenkirchen Belediyesi ile 
görüþme 

. Bilim ve Araþtýrmalar Merkezi 
Ziyareti- Mimar Uwe Kiessler 
eþliðinde

. Yenilenebilir Enerji örneklerinden 
Güneþ Enerjisi üretimi örnek 
projesi incelenmesi

. Zeche Zollverein, Rem 
Koolhaas’ýn eskiyi ve yeniyi 
birleþtirme tasarýmý.

 
3. Gün (21.10.09)
. Emscher Projesi IBA: 

Uluslararasý Yapý Fuarý 1995 
Alaný

. Duisburg Eski Endüstri 
Bölgesinin Parka uyarlanmasý

. Duisburg-Marxloh ziyareti- 
Almanya’da uygulanmýþ en büyük 
Cami Projesi

. Duisburg Ýç Liman Bölgesi 
ziyareti- Norman Foster’ýn 
Master Planý 

. Herzog  & de Meuron, 
Ingenhoven ve Steidle’nin 
uygulamalarýnýn gezilmesi

 

GAZÝ ÜNÝVERSÝTESÝ MÝMARLIK BÖLÜMÜ

mezuniyet töreni

Gazi Üniversitesi Mühendislik-Mimarlýk Fakültesi Mimarlýk 
Bölümü 2008-2009 Eðitim-Öðretim Yýlý mezuniyet töreni 16 
Haziran 2009 tarihinde Gazi Üniversitesi Spor Salonunda 
gerçekleþmiþtir.

TMMOB Mimarlar Odasý Ankara Þubesi Yönetim Kurulu, genç 
meslektaþlarýmýzý bu anlamlý günde yalnýz býrakmayarak törene 
katýlmýþtýr. Böylece yeni mezun mimarlarýn Mimarlar Odasý ile 
tanýþmalarý ve iliþkilerinin güçlendirilmesi saðlanmýþtýr.

Yeni mezun meslektaþlarýmýzýn, toplum için, mimarlýk için, kent 
için, bilim için gerekli özveriyi göstereceklerine olan inancýmýzla 
meslek hayatlarýnda baþarýlar diliyoruz.

19- 27 ekim 2009

4. Gün (22.10.09)
. Duesseldorf Mimarlar Odasý Ziyareti

. Ren Nehri Gezintisi- Yeni Mimari 
Keþifler 

. Frank O. Gehry, David Chipperfield ve 
Jo Coenen’in uygulamalarýnýn 
gezilmesi

. Þehir Aydýnlatma Master Planý - Prof. 
Niklaus Fritschi eþliðinde

 
5. Gün 23.10.09
. Köln Dom Kilisesi Ziyareti

. Köln DÝTÝB Merkez Cami Þantiye 
Ziyareti- Mimar Paul Böhm eþliðinde

. Renzo Piano’nun Alýþveriþ Merkezi,  
Jean Nouvel’in Gökdeleni ziyaretler

 
6. Gün (24.10.09)

Brüksel Gezisi
Ortaçað Mimarisi ve Art Nouveau 
Mimarisi örneklerinin incelenmesi
 Avrupa Parlamento ziyaret görüþmeleri
 
7. Gün (25.10.09)
 
Mimar ve Þehir Planlama Bürosu 
Aðýrbaþ /Wienstroer’un Konut, Köprü 
ve Park Projeleri örneklerinin ziyareti
 
8. Gün (26.10.09)
“Serbest Keþif Günü” (Amsterdam)
 
9. Gün (27.10.09) 
Duesseldorf - Ankara Uçuþ 

gezi programý

Detaylý bilgi için: 
www.mimarlarodasiankara.org 
Ýletiþim ve ön kayýt için: 0312. 417 86 65 
Bülent Çubukçu, Saadet Sönmez

ÜRÜN TANITIM

Mehmet Bengi Solmaz’ý Kaybettik

Mimarlar Odasý Ankara Þubesi 6071 sicil nolu üyesi 

Mehmet Bengi Solmaz’ý 17 Haziran 2009 da kaybetmiþ 

olduðumuzu üzülerek bildiririz. Cenazesi 19 Haziran 2009 

Cuma günü Kocatepe Camiinde kýlýnacak öðle namazýna 

müteakip Karþýyaka Mezarlýðýnda defnedilecektir.

 

 

Tüm ailesine ve üyelerimize baþsaðlýðý ve sabýr dileriz.
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oda ’dan

MÝMARLIK VAKFI 14.KURUCULAR KURULU

yapýldý
2005 ve 2007 yýlýnda baþarýyla gerçekleþtirilmiþ olan “Ekolojik 
Mimarlýk ve Planlama Ulusal Sempozyumu”nun ardýndan 
Mimarlar Odasý Antalya Þubesi “Uluslararasý Ekolojik 
Mimarlýk ve Planlama Sempozyumu”nu Mimarlar Odasý Genel 
Merkez ortaklýðý ile 22–25 Ekim 2009 tarihleri arasýnda 
Antalya’da organize etmektedir. Sempozyum, ekolojik mimarlýk 
ve sürdürülebilirlik kavramlarýný, bu alandaki yapýlmýþ olan 
çalýþmalarý, üretilmiþ olan yeni çözümleri, detaylandýrýlmýþ 
incelemeleri daha geniþ bir katýlýmla uluslararasý ortamda 
tartýþmaya açmayý amaçlamaktadýr.

SempozyumTemalarý
Günümüzün en önemli sorunlarýndan biri olan çevre kirliliði ile 
doðanýn dengesinin bozulmakta oluþudur. Canlýlarýn varlýklarýný 
devam ettirmeleri, ekolojik dengenin sürdürülebilmesine baðlýdýr. 
Bu anlamda, mimarlýk bilim dalýnýn ekolojik dengenin 
korunumuna ve sürdürülmesine katkýsý her geçen gün daha fazla 
tartýþýlmakta ve yeni çözümler üretilmeye çalýþýlmaktadýr. Bu 
anlamda sempozyum temalarý üç ana baþlýk altýnda 
toplanmaktadýr:

MimarlýkEkoloji
Ekoloji ve mimarlýk iliþkisi | Geçmiþten günümüze ekolojik 
mimarlýk ve beklentiler | Ekolojik yapý malzemeleri | Ekolojik 
yapý teknolojileri | Ekolojik mimarinin yapým ve yönetimi |  
Ekolojik mimari ve örnekleri | Enerji etkin kullanýmý | Ekolojik 
tasarým yaklaþýmlarý

Planlama – Sürdürülebilirlik
Kentsel planlama sürdürülebilirlik iliþkisi | Kentsel alanlarýn 
rehabilitasyonu | Sürdürülebilir kentsel planlama ve örnekleri |  
Yasalar, stratejiler ve ilkeler | Bölgesel planlama örnekleri

Environmental Design – Ekoloji
Ekolojik Koruma bilinci | Kaynaklarýn yeniden kullanýmý -su, vb. | 
Verimli binalar ve yapýlar | Ýklim, yönelim ve konum ile tasarlama 
yöntemleri | Enerji kaynaklarýndan pasif yararlanma methodlarý  
| Energi kaynaklarýndan aktif yararlanma methodlarý

TMMOB Mimarlar Odasý Ýstanbul Büyükkent Þubesi, tarafýndan 
düzenlenmekte olan “Karaköy ve Yakýn Çevresi Ulusal 
Öðrenci Mimari Fikir Yarýþmasý” kapsamýnda; Mimarlýk 
öðrencilerinin kent, kentsel mekân ve deðiþen gereksinimler 
karþýsýnda bu mekânlarýn yeniden deðerlendirilmesine yönelik 
fikirler üretmelerinin teþvik edilmesi amaçlanmaktadýr. 

Yarýþmaya Katýlým Koþullarý

� Yarýþma, Yükseköðretim Kurulu'na baðlý üniversitelerin 
Mimarlýk Bölümü öðrencilerine açýktýr. Öðrenciler yarýþmaya 
bireysel olarak katýlabilecekleri gibi ekip halinde de 
katýlabilirler. Yarýþma sürecinde, birlikte çalýþmanýn önemli 
olduðu, disiplinler arasý iliþkiyi güçlendirecek bir deneyim 
yaratacaðý öngörüsüyle, yarýþmaya ekip olarak girilmesi 
önerilmektedir. Ekip baþýnýn mimarlýk lisans öðrencisi olmasý 
zorunludur. 

� Þartname alýp isim ve adreslerini yarýþma raportörlüðüne 
kaydettirmeleri gerekmektedir. (ekip olarak katýlanlardan bir 
kiþinin bu þartý yerine getirmesi yeterlidir).

�  Yarýþmaya ekip içinde yer alacak diðer disiplinlerden katýlacak 
yarýþmacýlarýn lisans öðrenimlerini sürdürdüklerine dair 
öðrenim belgesi sunmalarý.

�  Katýlýmcý mimarlýk öðrencilerinin, Mimarlar Odasý'na öðrenci 
üyeliklerini yaptýrmýþ olmalarý gerekmektedir.

Ayrýntýlý bilgi için: http://www.mimarist.org/ index.cfm? Sayfa=belge& 
Sub=detail&RecID=582

yarýþmasý

TMMOB MÝMARLAR ODASI ÝSTANBUL 
BÜYÜKKENT ÞUBESÝ KARAKÖY ÝSKELESÝ VE 
YAKIN ÇEVRESÝ ULUSAL ÖÐRENCÝ MÝMARÝ 
FÝKÝR PROJESÝ 

ULUSLARARASI EKOLOJÝK MÝMARLIK VE 
PLANLAMA

22–25 ekim 2009

Mimarlýk Vakfý 14.Kurucular Kurulu 11 Temmuz 2009 tarihinde, ÝTÜ-
Taþkýþla binasýnda yapýdý. Vakýf Baþkanlýðýna yeniden Yaþar 
Marulyalý seçildi.

14.Kurucular Kurulu toplantýsýnda, daha uzun erimli programlar 
yapýlmasý, Vakfýn tanýtýmý konusunda daha yoðun çaba gösterilmesi, 
Vakýf birimleri; Yardýmlaþma Sandýðý, Enstitü, Eðitim ve Burs Fonu ve 
Mimarlýk Merkezi-Müze ile ilgili olarak üyelerin gönüllü desteði ve 
katkýsýnýn saðlanmasý doðrultusunda çalýþmalar yapýlmasý Mimarlar 
Odasý ve birimleri ile daha verimli bir diyalog içinde olunmasý 
konularýnda görüþ ve öneriler dile getirildi.
 
Kurucular Kurulu, Yardýmlaþma Sandýðý’nýn geliþtirilmesi için 
getirilen önerileri de  tartýþarak kuruluþlarýn mali açýdan 
güçlendirilmesi için alýnmasý gerekli önlemler ve çalýþmalar üzerinde 
durdu.

Ayrýca Kurucu Üye baþvurusunda bulunan ve Vakýf Yönetim 
Kurulu’nun önerdiði 54 bireysel,  4 kurumsal baþvurusu Genel Kurul 
tarafýndan onaylandý. 

Mimarlýk Vakfý ile ilgili tüm bilgileri ve Vakýf çalýþmalarýný yenilenen web 
sayfasýndan (www.mimarlikvakfi.org.tr) izleyebilirsiniz.

Program

Tematik Sunum | Türkiye Mimarlýk 
Politikalarý Üzerine
Aysel Çetinsoy - M.O. Genel Saymaný

1. Oturum
Cumhuriyet Hukuku Açýsýndan 
Mimarlýk ve Kentleþme
Yöneten: Oktay Ekinci, Mimar - Cumhuriyet 
Gazetesi Yazarý
Sabih Kanadoðlu, Yargýtay Onursal 
Cumhuriyet Baþsavcýsý

MÝMARLIK VE KENTLEÞMEDE

cumhuriyetin beklentileri

Mimarlar Odasý 
Antalya Þubesi 
Alanya Temsilciliði ve 
Mersin Þubesi 
Anamur 
Temsilciliði'nin 
düzenlediði "Mimarlýk 
ve Kentleþmede 
Cumhuriyetin 
Beklentileri" isimli 
Panel-Forum 25 
Temmuz 2009 
tarihinde Alanya'da 
gerçekleþtirilecek. 

Türkiye Sosyal Forumu 
Bileþenleri toplantýsý 25 Haziran 
2009 tarihinde MMO Ýstanbul 
Þube salonunda yapýldý. 

Toplantýda, 19-21 Haziran günleri gerçekleþtirilen ASF Viyana 
Hazýrlýk Toplantýsý ve ASF 2010 Ýstanbul'a yönelik lojistik 
çalýþmalarý deðerlendirildi. 

TSF Bileþenleri, 28 Eylül-1 Ekim 2009 tarihlerinde Diyarbakýr‘da 
Mezopotamya Sosyal Forumu (MSF) yapýlmasý kararý aldý. Bu 
çerçevede, bir sonraki hazýrlýk toplantýsýnýn da 25 Eylül-27 Eylül 
2009 tarihlerinde Diyarbakýr‘da MSF‘den önce yapýlmasý 
kararlaþtýrýldý.

Toplantýya, TMMOB‘yi temsilen Yönetim Kurulu II. Baþkaný Nail 
Güler katýldý.

yapýldý
TÜRKÝYE SOSYAL FORUMU BÝLEÞENLERÝ 
TOPLANTISI

6

13.07.2009 tarihine TMMOB Mimarlar Odasý Kocaeli Þubesi 
Toplantý salonunda yarýþmaya katýlan sloganlarý deðerlendirmek 
üzere seçici kurul toplanmýþtýr. Þubemize iletilmiþ olan toplam 654 
Sloganlar, Jüri tarafýndan üç aþamalý olarak deðerlendirilmiþ 
bulunmaktadýr. 

Yarýþma þartnamesinde ilan edildiði üzere 1.-2.-3. dereceler ile 3 
adet mansiyon seçilmiþ ve yaný sýra seçici kurul tarafýndan 
deðerlendirilmeye layýk bulunan 3 adet slogana da jüri özel ödülü 
verilmesine karar verilmiþtir.

1. “Sallanacak (,) Vakit Yok !” Mehmet Yasa
2. “On'larý Onlarla da Anabilirdik” Zümrüt Þahin
3. “En Erken Uyarý Sistemi, Belleðinizdir!” Doðan Keskin

Mansiyonlar 
“Taþ Taþ Üstüne Olsun, Taþ Baþ Üstüne Olmasýn” Meral Çakýr
“+10 / -10” Neriman Mutlu
“Ne Zaman Olacaðý Deðil, Ne Yapacaðý Belli (!)” Can Uludað

Jüri Özel Ödülleri 
“Unutulmamýþ Unutkanlýðýmýzdýr DEPREM!...” Bahar Oruçoðlu
“ 5 Duyu Yetmez!” Saim Gökhan Ercan
“ Orda Kimse Yok mu?” Murat Bülbül

sempozyumu

Ýlki 2005, ikincisi 2007 yýlýnda düzenlenen Türkiye'de Özelleþtirme 
Gerçeði Sempozyumlarýyla, özelleþtirme karþýtlarýný bir araya 
getiren TMMOB, 40. Dönemde düzenlediði 3'üncü sempozyumla 
kapitalist küreselleþmenin küresel krizinin yaþandýðý, bu yeni 
dönemde konuyu bir kez daha kamuoyu gündemine getirmeyi 
amaçlýyor.

TMMOB "Türkiye'de Özelleþtir(me) Gerçeði III Sempozyumu"nda, 
özelleþtirmenin günümüzde geldiði nokta, "Ülkemizde ve 

Dünya'da Yaþanan 
Özelleþtirmelerin Genel 
Deðerlendirmesi", "Ülkemizde 
Yaþanan Özelleþtirmelerin 
Sonuçlarý ve Toplumsal 
Yansýmalarý",  "Özelleþtirmelere 
Karþý Yeniden Kamu ve Sosyal 
Devlet Anlayýþý" ve "Yaþanan 
Küresel Ekonomik Kriz 
Karþýsýnda Yeniden Kamu 
Giriþimciliði" baþlýklarý altýnda 
incelenecek.

sempozyum
TÜRKÝYE’DE ÖZELLEÞTÝR(ME) GERÇEÐÝ

2. Oturum 
Kültür, Sanat ve Medya Açýsýndan 
Mimarlýk ve Kent Kültürü
Yöneten: Prof.Dr. Zekai Görgülü, 
Fakültesi Dekaný
Zülfü Livaneli, UNESCO Kültür Elçisi - Sanatçý - 
Yazar
Ataol Behramoðlu, Þair - Cumhuriyet Gazetesi 
Yazarý
Yalçýn Bayer, Gazeteci, Hürriyet Gazetesi Yazarý

Forum
Yöneten: Oktay Ekinci

YTÜ Mimarlýk 

TMMOB Türkiye'de Özelleþtir(me) Gerçeði Sempozyumu'nun 
üçüncüsü 5 Aralýk 2009'da Çankaya Belediyesi Çaðdaþ Sanatlar 
Merkezi'nde düzenlenecek. 

TMMOB MÝMARLAR ODASI KOCAELÝ ÞUBESÝ
 “+10 / SÖZÜN TÜKENDÝÐÝ YER”

ulusal slogan yarýþmasý
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haberleri

yarýþmasý
ULUSLARARASI GENÇ TASARIM GÝRÝÞÝMCÝSÝ

British Council tarafýndan 2005 yýlýnda baþlatýlan Uluslararasý 
Genç Tasarým Giriþimcisi Yarýþmasý, Türkiye'de ikinci kez British 
Council ve Eczacýbaþý Topluluðu markalarýndan VitrA 
sponsorluðunda gerçekleþecek. 

Uluslararasý Genç Tasarým Giriþimcileri Yarýþmasý, genç 
tasarýmcýlarý, farklý ülkelerin önde gelen kreatif liderleriyle bir 
araya getirmeyi ve Ýngiltere'de sektörün önde gelen isim ve 
kurumlarýyla tanýþturmayý amaçlýyor. Yýlýn Uluslararasý Genç 
Tasarým Giriþimcisi Ödülü'ne deðer görülen kiþi, 5.000 Sterlin'lik 
bir mali destekle, giriþimci fikrini British Council ile birlikte 
yürüteceði bir proje çerçevesinde gerçekleþtirecek.

Sektör Tanýmý
Yarýþmaya baþvuracak olan adaylarýn aþaðýda belirtiler alanlarda 
çalýþmalarý gerekmektedir:
Mimarlýk: Ýç mimar ve peyzaj mimarlarý
Ürün Tasarýmcýlarý / Üreticiler: Mobilya, endüstriyel ürünler
Tasarým Tanýtýmý: Konu ile ilgili sergi, etkinlik veya festival 
düzenleyenler ve perakendeciler

Katýlým Koþullarý
Yarýþma, 25 - 35 yaþ aralýðýnda, tasarým alanýnda en az 3 yýllýk iþ 
tecrübesine sahip, giriþimci ve Türkiye'de tasarým sektörünün 
geliþmesinde ticari ya da sosyal alanlarda yeteneklerini göstermiþ, 
sektörde Türkiye'de geleceðin liderlerinden olma potansiyeline 
sahip, kendini iyi derecede sözlü ve yazýlý ifade edebilecek 
Ýngilizce bilgisine sahip ve tasarým alanýnda Türkiye'de geleceðin 
liderlerinden olma potansiyeli taþýyan herkese açýk.

Yarýþma Takvimi
17 Temmuz 2009: Son Baþvuru Tarihi
24 Temmuz 2009: Ödül Töreni

http://www.mimarizm.com/Haberler/Haber
Detay.aspx?id=49536
Ayrýntýlý bilgi için:  

UCLA Mimarlýk ve Kentsel Tasarým Bölümü bünyesinde faaliyette olan 
cityLAB, kentlere yeni ve taze bir kurgu saðlamayý amaçlayan WPA 2.0 
yarýþmasýný düzenliyor. “Her kim kanalizasyona sahipse, þehre de 
sahiptir” mottosundan yola çýkan yarýþma, kentlerin altyapýsýný üst yapý 
haline getirecek tasarýmlarý katýlýma çaðýrýyor.

Metropolitan iyileþtirmede alt yapýyý, yani kanalizasyondan ulaþýma, 
atýktan parklara uzanan her türlü hizmet sistemini kentlerin kalbine 
yerleþtirmeyi deneyecek olan katýlýmcý projelerin, toplumlarý ve þehirleri 
yeniden canlandýrmada altyapý sistemlerini bir mühendislik çabasýndan 
öteye taþýmalarý, onu tasarýmýn baþat verisi olarak kullanmalarý 
bekleniyor.

Planlama ile mimarlýðý, ekonomi ile ekolojiyi çarpýþtýrmasý istenen 
yarýþma, tüm tasarýmsal alanlardan kiþilere açýk. Ýki aþamalý olarak 
düzenlenen uluslararasý yarýþmada multi-disipliner takýmlarýn katýlýmý da 
teþvik ediliyor.

Tüm finalistlere 5 bin Dolarlýk para ödülünün takdim edileceði WPA 
2.0'nun son baþvuru tarihi 7 Aðustos 2009. Ýkinci aþamaya kalan 
projeler için teslim tarihi ise 16 Kasým 2009.

http://www.mimarizm.com/Haberler/HaberDetay.aspx?id=49541
Ayrýntýlý bilgi için:

wpa 2.0 fikir yarýþmasý

KANALÝZASYONA SAHÝP OLAN, 
ÞEHRE DE SAHÝPTÝR:

istanbul
Düþlerin ve küçük hikayelerin politik tercihler ve ekonomik 
imkanlar kadar kentlerin kaderini belirlediði düþüncesinden yola 
çýkan URBZ Mashup Atölye Çalýþmasý hayal gücünü harekete 
geçirmeyi, yaratýcý araþtýrmalara imkan vermeyi, kentler ve 
insanlar arasýnda kültürel deðiþimi üretmeyi hedef almaktadýr. 
URBZ Mashup Ýstanbul bir dizi atölyenin ikincisi olacak. Ýlki 1 – 5 
Temmuz tarihleri arasýnda Tokyo'da, Ýstanbul'dan sonra ise 
sýrasýyla Bombay, Rio de Jenerio, New York ve Amsterdam'da 
yapýlacak.

 

Yurtdýþýndan 30 ve Türkiye'den 30 katýlýmcý gerçekleþecek olan 
URBZ Mashup Ýstanbul'da, ilk 3 gün yurtdýþýndan ve yerel 
katýlýmcýlardan oluþan küçük gruplar kentte seçtikleri bölgeleri 
videoya çekecek, fotoðraflayacak, ses kaydý alacak, küçük 
eskizler yapacak ve ardýndan diðer 2 gün bu dokümanlarý kendi 
kurgularý içinden dijital olarak yeniden üretecekler. Son 2 gün ise 
atölyenin semineri ve sergisi yapýlacaktýr. Ayrýca çalýþmalar 
urbz.net ve mekanar.com'da yayýnlanacaktýr. Atölyenin çalýþma 
mekaný Ýstanbul Teknik Üniversitesi Mimarlýk Fakültesi Taþkýþla 
binasýdýr.

Ayrýntýlý bilgi için http://urbz.net/mashup/

URBZ MASHUP

Ýlki 2006 yýlýnda gerçekleþtirilen Yahþi Workshop'un dördüncüsü 2009 
yaz stajý kapsamýnda Dikili'ye baðlý köyde on kiþilik bir grup, bir yaz 
okulu yürütücüsü ve Nevzat Sayýn ile Sibel Özdoðan'ýn katýlýmý ile 
gerçekleþtiriliyor.

Katýlýmcýlar bu stajýn 1-15 Temmuz tarihleri arasýndaki birinci 
bölümünü Ýzmir-Dikili-Yahþýbey köyündeki Emre Senan Tasarým 
Vakfý'nda “yaz okulu” olarak, ikinci bölümünü ise Ýstanbul'da NSMH 
tarafýndan yapýlmýþ ve yapýlmakta olan yapýlar ve þantiyelerde 
geçirecek. 

http://www.mimarizm.com/Haberler/HaberDetay.aspx?id=49516
Ayrýntýlý bilgi için: 

YAHÞÝBEY'E YER-LEÞMEK:

53. VENEDÝK BÝENALÝ

Bu yýl 53.'sü düzenlenen Venedik Bienali'ne 77 ülkeden toplam 90 
sanatçý çeþitli çalýþmalarýyla katýlýyor. Dünyanýn en önemli modern 
sanat etkinliklerinden biri olan Venedik Bienali'nin bu yýlki Genel 
konsepti “Dünyalar Kurmak” olarak belirlenmiþti.Bienalde Türkiye, 
''Lapses'' baþlýklý proje ile yer alýyor. Daniel Birnbaum'un 
küratörlüðünü üstlendiði etkinlik 22 Kasým'a kadar sürecek.

Venedik Bienali'nde sunulacak “Lapses'' projesi Dýþ Ýþleri Bakanlýðý 
himayesinde gerçekleþtirilirken, projenin koordinatörlüðünü Ýstanbul 
Kültür Sanat Vakfý ve projenin küratörlüðünü Baþak Þenova 
üstlenmiþti.

Son dört yýldýr Uluslararasý Venedik Bienali'ne katýlan Orta Asya 
pavyonu ise, Vittorio Urbani'nin komiserliði ve Türkiye'den Beral 
Madra'nýn küratörlüðünde izleyicilerle buluþarak Kazakistan, 
Kýrgýzistan, Tacikistan ve Özbekistan'dan çýkan son dönem güncel 
sanat birikimini ortaya koyuyor. Ýnsancýl Geliþim Enstitüsü'nün (The 
Humanist Institue for Development) desteðiyle hazýrlanan pavyon 
Venedik'in önemli saraylarýndan Palazzo Molin'de yer alýyor. 

Ayrýntýlý bilgi için: http://www.mimarizm.com/Haberler/ 
HaberDetay.aspx?id=49547

baþladý

yahþi workshop baþladý
Taksim-Beyoðlu-Galata, Þiþli-Niþantaþý-Akaretler, Etiler-
Levent-Sahil, Beylerbeyi ve Haliç olmak üzere Ýstanbul'un 
ana bölgelerindeki 70'in üzerinde noktada ve yaklaþýk 360 
tasarýmcýnýn katýlýmýyla gerçekleþtirilen “Ýstanbul Design 
Weekend (idw) 2009”, sessizce sona erdi.

Önceki yýllardaki gibi bir merkez seçmek yerine, etkinlikleri 
kente yaymayý amaçlayan organizasyonun bu tercihi 
nedeniyle “idw 2009”, baðýmsýz etkinliklerin bir araya 
getirilmiþ olduðu hissini vermekten kurtulamadý. Etkinliðin 
noktasal deðil de bölgesel olarak kurgulanmasý, kente 
yayýldýkça etkinliðin etki alanýný daraltmasý tehlikesini 
beraberinde getirirken, bu tehlikenin bir sonraki etkinliðin 
kurgusuna yansýyýp yansýmayacaðý merak konusu oldu.

Merkez bir noktanýn olmamasý sebebiyle, “idw 2009”a kendi 
mekanlarýnda vitrinleriyle katýlan tasarýmcýlar ve üreticiler 
böylelikle, yeni ürünlerini kendi mekanlarýnda tanýtma fýrsatý 
yakalarken, maðazalarýn beklendiði kadar ilgi çekmemesi 
dikkatlerden kaçmadý.

ÝSTANBUL'DAN SESSÝZCE

Osmanlý Bankasý Müzesi tarafýndan düzenlenen “Sedad Hakký 
Eldem II, Retrospektif” sergisi kapsamýnda “Türkiye'de 
Ulusalcýlýk ve Mimarlýk” adlý bir sempozyum gerçekleþtirildi. 
19. yy'ýn sonlarýndan bu yana Türkiye'de mimarlýk ortamýnýn ve 
estetik tahayyülün þekillenmesinde etkili olan siyasal 
düþüncelerin baþýnda gelen “ulusalcýlýk” kavramýný, Eldem'in 
çalýþmalarýyla sýnýrlý olmayan bir çerçevede ele almayý 
amaçlayan sempozyuma oldukça yoðun bir katýlým vardý.

Sedad Hakký Eldem'in doðumunun 100'üncü yýlý vesilesi ile 
2008'de Osmanlý Bankasý Müzesi tarafýndan baþlatýlan sergi 
dizisi, “Sedad Hakký Eldem I, Gençlik Yýllarý” ve “Sedad Hakký 
Eldem II, Retrospektif” baþlýklarý ile gerçekleþtirilmiþti. 5 
Temmuz'a kadar sürecek ikinci sergi kapsamýnda ve Sedad 
Hakký anýsýna düzenlenmesine karar verilen “Türkiye'de 
Ulusalcýlýk ve Mimarlýk” sempozyumunda ise, gündemdeki yeri 
hiç aþýnmazmýþ gibi gözüken ulusalcýlýk – mimarlýk iliþkisine 
geniþ bir kronolojik açýlým içinde deðinilmeye çalýþýldý. 

Söz konusu sorunsala dair yeni tartýþma baþlýklarý açmak ve 
dolayýsýyla mimarlýk düþüncesi, koruma-restorasyon, þehircilik, 
mimari mesleki pratik, siyasal iktidar yapýlarý – mimarlýk 
iliþkileri gibi konularý yeni katkýlara açmak olan sempozyumun 
ilk konuþmasýný gerçekleþtiren ODTÜ Mimarlýk Bölüm Baþkaný 
Güven Arif Sargýn, “Ulusalcýlýk: Ýdeolojik Bir Araçsallaþtýrma” 
baþlýklý sunumunda “ulus-devlet” inþasýný ve temsiliyet- mekan 
– politika iliþkilerini irdeleyen yoðun kavramsal bir tartýþma 
baþlattý. “Mekan politik midir?” sorusuna söylencesel ve 
ideolojik bilginin operasyonel kullaným ve kurgularý üzerinden 
cevap bulmaya çalýþan Sargýn, Nazi Almanyasý ve Mussolini 
Ýtalyasý'ndan örnekler vererek kýrsal gelenekten “kentsel 
geleneðe” taþýnan faþist mimarlýk ideolojilerine deðindi

OSMANLI'DAN GÜNÜMÜZE ULUSALCILIK, 
MÝMARÝ-POLÝTÝK VE MÝMAR MÜELLÝFÝN 

design weekend geçti

deðiþe(meye)n yüzü
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Ankara Esenboða Havalimaný, Avrupa Uluslararasý Havalimanlarý 
Konseyi (ACI Europe) tarafýndan Avrupa'nýn ”En iyi havalimaný” 
seçildi. 

TAV Havalimanlarý Holding'ten yapýlan açýklamaya göre, Avrupa 
Uluslararasý Havalimanlarý Konseyi tarafýndan yýllýk yolcu 
kapasitesine göre 4 kategoride gerçekleþtirilen yarýþmada, TAV 
Havalimanlarý Holding'in iþlettiði Ankara Esenboða Havalimaný ”5-
10 milyon yolcu” kategorisinde ”En iyi havalimaný” olarak 
belirlendi.

Yarýþmada Türkiye'de iç ve dýþ hatlar terminallerinin ilk kez birlikte 
kullanýldýðý terminal niteliðine de sahip olan Ankara Esenboða 
Havalimaný, ”çevreye duyarlýlýk, kalite, güvenlik, ticari alanlar ile 
operasyon akýcýlýðý ve becerileri” kriterleriyle de deðerlendirildi.

Avrupa Uluslararasý Havalimanlarý Konseyi'nin yolcu kapasitesine 
göre 4 kategoride gerçekleþtirdiði yarýþmada diðer kategoriler 
olan 5 milyona kadar olan havalimanlarýnda Ýtalya-Bolonya 
Havalimaný, 10-25 milyon arasýndaki kategoride Ýspanya-Palma 
de Mallorca Havalimaný, 25 milyonun üstündeki havalimanlarý 
kategorisinde de Hollanda-Amsterdam Havalimaný ”En iyi 
havalimaný” seçildi.

Sabah  Gazetesi– 18.06.2009

AVRUPA'NIN

“en iyi havalimaný”

TÜÝK, 2009 yýlýnýn I. Dönem Yapý Ýzinleri verilerini açýkladý. Buna 
göne, bu yýlýn ilk üç ayýnda geçen yýlýn ilk üç ayýna göre belediyeler 
tarafýndan yapý ruhsata verilen yapýlarýn yüzölçümünde yüzde 5.5, 
bina sayýsýnda yüzde 10, deðerinde yüzde 2.5 artýþ yaþanýrken 
daire sayýsýnda yüzde 2.4 'luk düþüþ görüldü. 

Bu yýlýn ilk üç ayýnda yapý ruhsatýna göre konut bina sayýsý yüzde 
7.4 artarak 18 bin 443'ten 19 bin 813'e yükseldi. Konut 
yüzölçümleri ise ayný dönemde yüzde 0.3 düþerek 17 milyon 696 
bin 559 metrekareye geriledi.

Birgün  Gazetesi – 25.06.2009 

RUHSATLI YAPILARIN

yüzölçümü arttý

TMMOB Þehir Plancýlarý Odasý, Emek Ýþhaný'nýn geliþigüzel 
kararlarla deðil, Kýzýlay kent merkezine iliþkin bütüncül bir plan 
çerçevesinde iþlevlendirilmesi gerektiðini belirtti.

Konuya iliþkin yapýlan yazýlý açýklamada, Emek Ýþhaný'nýn Çankaya 
Belediyesi ve Ankara Büyükþehir Belediyesi arasýnda tartýþmaya 
neden olduðu hatýrlatýldý. Açýklamada, Ankara'nýn ve Türkiye'nin ilk 
gökdeleni olan ve bir süre önce bir iþadamýna satýlan Emek 
Ýþhaný'nýn, Büyükþehir Belediye Meclisi toplantýsýnda 
iþlevlendirilmesi konusunun gündeme geldiði hatýrlatýldý.

Açýklamada, gerek kent merkezindeki konumu, gerek kent kimliði 
açýsýndan önemi dikkate alýndýðýnda, Emek Ýþhaný'nýn bu iki 
yaklaþýmdan daha duyarlý, bilimsel ve planlama açýsýndan daha 
kapsamlý bir yaklaþýmý hak ettiði ifade edilerek, þunlar kaydedildi: 
"Ankara'nýn en önemli kamusal mekanlarýndan Kýzýlay Meydaný'nýn, 
bu niteliðini geri kazanmak için bu türden kapsamlý bir çalýþmaya 
ihtiyacý bulunmaktadýr. Geçtiðimiz dönemde, geliþigüzel kararlarla 
yaratýlan alýþveriþ merkezleri ve kent içi otoyol politikalarýyla krize 
itilen Kýzýlay kent merkezinin bir bütün olarak planlanmasý ve 
projelendirilmesi artýk bir zorunluluktur. Emek Ýþhaný geliþigüzel 
kararlarla deðil, Kýzýlay kent merkezine iliþkin bütüncül bir plan 
çerçevesinde iþlevlendirilmelidir."  

Hürriyet Gazetesi (Ankara Eki) – 19.06.2009 

tepkisi
“KIZILAY'A BÜTÜNCÜL PLAN GEREKLÝ”

Büyükþehir Belediye Meclisi'nin Mayýs ayý olaðan toplantýsýnda 
gündemine gelen Atatürk Orman Çiftliði'nin yeni yol planlarýyla 
ilgili CHP ve MHP gruplarýnýn incelemeleri sürerken belediye 
kaynaklarýndan edinilen bilgiye göre konu Haziran ayý Belediye 
Meclisi'nde görüþülecek.
 
Büyükþehir Belediye Meclisi'nin Mayýs ayý olaðan toplantýsýnda 
gündeme gelen Atatürk Orman Çiftliði'nin yeni yol planlarýyla ilgili 
CHP ve MHP gruplarýnýn incelemeleri sürerken belediye 
kaynaklarýndan edinilen bilgiye göre konu Haziran ayý Belediye 
Meclisi'nde görüþülecek. Ancak CHP ve MHP grubunun 
incelmeleri sürdürmesi "Meclis'te konuyla ilgili tartýþmalar mý 
yaþanacak?" sorusunu akýllara getirdi.

Geçen toplantýda baþta Zýrhlý Birlikler, AOÇ hemzemin geçti 
olmak üzere AOÇ çevresindeki yollarýn durumuyla ilgili Büyükþehir 
Belediye'nin yeni yaptýðý yol planlarý üzerinde CHP ve MHP'nin 
incelemeleri sürüyor. Bir soru önergesine konu olmasýnýn üzerine 
Büyükþehir Belediye Baþkaný Melih Gökçek sýkýntýnýn CHP'nin 
açtýðý davalardan kaynaklandýðýný, çalýþma yürütemediklerini 
söylemesi üzerine, CHP'liler AOÇ'de talan yapýlmasýný engelliyoruz 
savunmasýný yapmýþtý. Gökçek'in "Sadece yol planlarýný geçirelim" 
teklifiyle baþlayan yol uzlaþýsý umudu ise halen devam ediyor. 
Pazartesi günü baþlayacak Belediye Meclisi'nde konunun 
gündeme gelmesi beklenirken CHP ve MHP gruplarýnýn 
incelemelerinin halen devam ettiði öðrenildi.

Hürriyet Gazetesi (Ankara Eki) – 08.06.2009 

devam mý edecek?
AOÇ'DE YOL BÝLMECESÝ

Ýçiþleri Bakaný Beþir Atalay, Ankara Büyükþehir Belediyesi'nin, 
Etlik-Kasalar Kentsel Dönüþüm Projesi ile ilgili çýkar amacýnýn söz 
konusu olmadýðýný bildirdi.

Bakan Atalay, CHP Mersin Milletvekili Ali Rýza Öztürk'ün, 
"Ankara Büyükþehir Belediyesi'nin, Keçiören ilçesi Etlik-Kasalar 
mevkisinde yaptýðý Kentsel Dönüþüm Geliþim Planlarý" ile ilgili 
yazýlý soru önergesine, Ankara Valisi Kemal Önal'ýn bilgi notuyla 
cevap verdi.

Atalay, kentsel dönüþüm projelerinin, kentlerin yaþamsal 
standartlarýný oluþturan dokularýn ve yerleþim birimlerinin 
korunmasý ve gerektiðinde yenilenmesi için hazýrlandýðýný ifade 
etti. Atalay, Belediye Kanunu'nda da bu konudaki sorunlarýn 
acilen çözülmesine iliþkin hüküm bulunduðunun altýný çizdi.

Atalay, bir yerin, kentsel dönüþüm geliþim alaný ilan edilebilmesi 
için, kentin geliþimine uygun konut, ticaret alanlarý, teknoloji 
parklarý ve sosyal donatýlar oluþturmanýn amaçlanmasý gerektiðini 
kaydetti.

Ankara Büyükþehir Belediyesi'nin, Etlik-Kasalar Kentsel 
Dönüþüm Projesinde, çýkar amacýnýn bulunmadýðýný belirten 
Atalay, belediyenin, konuyla ilgili mahkeme kararlarýný hiçe 
saymasýnýn da söz konusu olmadýðýný kaydetti.  

Hürriyet Gazetesi (Ankara Eki) – 23.06.2009 

yok
ATALAY: ETLÝK'TE ÇIKAR AMACI

Ankara Anakent Belediye Meclisi, mahkemelerden çýkan 
yürütmeyi durdurma kararlarý doðrultusunda, 'Dikmen Vadisi 4. ve 
5. Etap Kentsel Dönüþüm Projesi'ni iptal etti. 'Barýnma hakký', 
'insanca bir yaþam' ve 'güvenli bir gelecek' için yýllardýr mücadele 
eden, nice güçlüklere göðüs gerip, aðýr bedeller ödeyen Dikmen 
Vadisi halký, 'rantsal dönüþüm' adýný verdikleri projenin iptal 
kararýný büyük bir mutlulukla karþýladý.

Ankara'nýn Dikmen Vadisi bölgesinde, Anakent Belediyesi'nin 
2006'da baþlattýðý ve yöre halkýnca 'rantsal dönüþüm' olarak 
nitelendirilen, 'kentsel dönüþüm projesi', Dikmen Vadisi halkýnýn 
'kararlý' mücadelesiyle iptal edildi. Ankara Anakent Belediye 
Meclisi, 15.02.2009 tarihinde aldýðý 1408 numaralý kararla, 
'Dikmen Vadisi 4. ve 5. Etap Kentsel Dönüþüm Projesi'ni iptal etti. 
Belediye Meclisi'nin ayný tarihli, 1413 ve 1414 sayýlý karalarý ile 
de, proje kapsamýndaki ilgili planlar ve projeye baðlý sýralý 
iþlemlerin tümü hakkýnda iptal kararý onaylandý. Belediye 
Meclisi'nin iptal kararýnda, 'proje kapsamýnda uygulanan 
kamulaþtýrmalardan vazgeçilmesi, yapýlan kamulaþtýrmalarýn iptal 
edilmesi ve bedeli üç ay içinde iade edilmek kaydýyla 
kamulaþtýrýlan taþýnmazlarýn sahiplerine iade edilmesi, konut 
karþýlýðý sözleþme yapan gecekondu sahiplerinin ödedikleri 
bedelin kendilerine iadesi, plan bazýnda da tamamen uygulama 
öncesi duruma dönülmesi' maddelerine yer verildi.

Cumhuriyet Gazetesi (Ankara ) – 26.06.2009 

yurttaþ oldu
DÝKMEN VADÝSÝ'NDE KAZANAN

Toplu Konut Ýdaresi (TOKÝ), Eryaman, Gölbaþý'ndan sonra, 
Eskiþehir yolu üzerinde yeni bir yerleþim yeri kuruyor.

Ýdare, Yukarýyurtçu-Yapracýk mevkiine 10 bin civarýnda sosyal 
konut yapýmýný planladý.

Eskiþehir yolu 30-32. kilometrede bulunan Yapracýk 
mevkiinde yapýlacak ilk 3 bin 824 konutun ihalesi, 6 etap 
halinde 10-13 Aðustos günleri arasýnda gerçekleþtirilecek. 
Toplam 10 bin civarýndaki konutlarýn ihalesinin bu yýl 
tamamlanmasý öngörülüyor.

Konutlarýn bir kýsmýnýn, kamu kurum ve kuruluþlarý 
çalýþanlarýnýn oluþturduðu örgütlü talebe istinaden üretildiði, 
bir bölümünün ise Ýdare tarafýndan satýþa çýkarýlabileceði 
belirtiliyor.

TOKÝ, bölgede, orta-üst gelir grubuna yönelik Turkuaz Vadisi 
projesi uygulamasý da yapýyor. Eskiþehir yolu üzerinde ayrýca, 
“Disneyland” benzeri benzeri tema park kurulmasý 
planlanýyor. Bu amaçla ayrýlan arazi, yerel seçimlerden önce, 
altyapý yatýrýmlarýnýn tamamlanmasý þartýyla Büyükþehir 
Belediyesi'ne devredilmiþti.

Yapracýk'ta yapýlmak üzere ihaleye çýkarýlan 3,8 bin konut ile 
birlikte TOKÝ'nin Ankara'da projelendirdiði, ihalesini yaptýðý 
veya tamamladýðý konut sayýsý 47 bin 759'a ulaþtý.

Halen, Yapracýk'taki 3,8 bin konut ile birlikte, Ankara'da 
toplam 5 bin 130 konutun ihalesine çýkýlmýþ durumda.

Ýdare, Aktaþ'ta gecekondu dönüþümü kapsamýnda 442 
konutun yapýmý için bugün (30 Haziran) ihaleye çýkýyor. 
Yatýkmusluk'ta da 424 konutun, Etimesgut'ta 440 askeri 
lojmanýn yapýmý için de 13 Temmuz'da ihale düzenlenecek.

Hürriyet Gazetesi – 30.04.2009

yeni konut
TOKÝ'DEN ANKARA'YA 10 BÝN

ABD'deki Perdue Üniversitesi'nde görev yapan Prof. Dr. 
Mete Sözen, Ýstanbul'da bazý okul ve hastanelerin depreme 
karþý önemli bir risk altýnda olduðunu öne sürdü.

Dünya Ýnþaat Mühendisleri Konseyi (WCCE), Avrupa Ýnþaat 
Mühendisleri Konseyi (ECCE) ve TMMOB Ýnþaat 
Mühendisleri Odasý'nýn ortaklaþa düzenlediði “Uluslararasý 
Deprem ve Tsunami Konferansý”, Ýstanbul Teknik Üniversitesi 
ev sahipliðinde Süleyman Demirel Kültür Merkezi'nde 
baþladý. Konferansýn açýlýþýnda konuþan Prof. Dr. Sözen, 
doðal afetler konusunun sürekli gündemde tutulduðunu, 
bunun nedeninin ise karar vericilerin bunlarý duymasýný 
saðlamak olduðunu belirtti. 

17 Aðustos 1999'daki depremi Ýstanbul kapsamlý 
deðerlendirmediðini, bir sonraki depremin ne zaman 
olacaðýnýn bilinmediðini kaydeden Sözen, “Hasara neden olan 
deprem deðil, binalarýn kendisidir. (...)

Zaman  Gazetesi – 23.06.2009 

 (...)

ÝSTANBUL'DA OKUL VE HASTANELER 

ciddi risk altýnda



MOSDER V. Ulusal Ev Mobilyalari Tasarim 
Yarismasi
Son Baþvuru Tarihi: 20.Temmuz.2009

2010 Yili Ajandasi Fotograf Yarismasi – 
Meydanlar
Son Katýlým Tarihi : 31.Temmuz.2009

46th IFLA World Congress Student 
Competition
Son Baþvuru Tarihi: 18 Aðustos 2009

Denizli Hükümet Konagi Mimari Projesi ve 
Yakin Çevresi Kentsel Tasarim Projesi 
Yarismasi
Teslim tarihi : 24 Aðustos 2009

ARCHIPRIX-Türkiye 2009 Yarismasi
Son Katýlým Tarihi : 24 Aðustos 2009

Istanbul Kültür Forumu Logo Yarismasi
Yarýþmaya kayýt ve eser yollama için son gün : 01 
Eylül 2009

Deutsche Bank Kentsel Çag Ödülleri, 
Istanbul 
Son Katýlým Tarihi : 11. Eylül. 2009

Karaköy ve Yakin Çevresi Ulusal Ögrenci 
Mimari Fikir Yarismasi
Teslim Tarihi: 15 Eylül 2009

PROJEFIKIR Kent Düþleri-4 
Kýzýlay Kent Meydaný Ve Çevresi Kentsel 
Tasarým Ulusal Proje Fikir Yarýþmasý
Son Teslim Tarihi : 25 Eylül 2009

Kadin Dostu Mekânlar Kentsel Tasarim 
Ögrenci Yarismasi
Son Katýlým Tarihi : 05 Ekim 2009

Istanbul Yaya Üst Geçitleri Ulusal Fikir 
Projesi Yarismasi
Son Teslim Tarihi : 06 Ekim 2009

20. Yüzyil Mimari Mirasinin Dijital 
Modellenmesi Konusunda
Teslim Tarihi : 01 Nisan 2010

Schindler Ödülleri 2010
Son Katýlým Tarihi : 01 Nisan 2010
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MEKANAR - ““ÖDÜLLÜ SORU: ODADA YATAÐIN YERÝ” YARIÞMASI

sonuçlandý
Herhangi bir “odada yataðýn yerini deðiþtirdiðinizde oda deðiþtirdiðiniz söylenebilir mi? Eðer deðilse deðiþen 
nedir?” Georges Perec, Especes d’espaces, 1974

Genel Deðerlendirme

Georges Pérec’in mekana iliþkin 
varoluþsal ve fenomenolojik 
sorgulamalarýnýn özlü bir ifadesi 
olan Soru’yu Ödül’e taþýyan 
yorumlar, gerek düþünsel içerikleri 
ve çaðrýþýmlarý, gerekse anlatým 
açýsýndan sevindirici bir çeþitlilik ve 
zaman zaman yetkinleþen bir düzey 
gösteriyor. Salt sözel olandan salt 
resimsele kadar çeþitlenen ifade, 
düzyazý, þiir, matris, algoritma, 
çizim, kolaj, resimli roman 
ifadelerini, alegorik ve metaforik 
imgelerle yüklü poster sunumlarýný 
kapsýyor. Bunlarýn kimisi, sorunun 
çevresinde dolaþýr veya soruya 
soruyla, kaçamak yanýtlar verirken, 
kimisi salt oda ve yataðýn sýnýrlarý 
içinde kalýyor; kimisiyse daha 
ötesini, bireyi, iç dünyalarý, zamaný, 
belleði, mekanýn boyutlarýný, 
giderek baþka ve daha büyük 
ölçekleri, kenti kavramaya çalýþan 
bakýþlarý yansýtýyor. Algý deðiþimi 
ve bireysel idrak farklýlaþmalarý, 
kullanýma, ýþýða, sese, baþka 
mekan bileþenlerine baðlý temalar, 
yataðýn anlam çaðrýþýmlarý, belleðin 
rolü, yanýtlarda en sýk rastlanan 
ortak paydalar. Bunun yaný sýra, 
deðiþimin öznesi kimi yanýtta oda 
(mekan), kimisinde yatak (kullaným 
ve anlam nesnesi) iken, birçok 
yanýt deðiþenin birey (kullanýcý / 
algýlayýcý) olduðunu vurguluyor. 
Yataðý tavana asan, insanýn ve 
farenin mekan farklýlýklarýný 
sorgulayan, Kafka’cý çaðrýþýmlar 
yaratan, ya da mekan ile kullaným 
deðerini, bir baþka Pérec metnine 
örtük bir atýfla – gündeme getiren 
yanýtlar da var. Aþaðýda, sadece 
Ödül Listesinde yer alan 
katýlýmcýlarýn önerileriyle ilgili kýsa 
bir deðerlendirme yer almaktadýr.

Atilla Yücel

Birincilik Ödülü 
Ahmet Baki Kocaballý
 
Yorum için hiçbir 
sözel açýklamaya yer 
vermeyen, yataðýn 
yerini deðiþtirmeyi 
imkansýz kýlacak 
kadar dar ve karanlýk 
bir odada, yataðý 
ayrýtlarýyla anýmsatan 
formun, içinde 
derinlikleri, 
perspektifleri, 
bulunmuþ objeleri 
barýndýran sonu 
bilinmeyen bir boþluk 
olarak sunulmasý, 
yataðýn böylece 
mekan içinde mekan, 
bir zaman, bellek ve 

Ikincilik Ödülü 
Deniz Okten, 
Merve Bedir, 
Zeynep Oðuz 
 
Deleuze’cü bir 
kavramdan, "bir 
araya getirme" 
(assemblage) ‘dan 
yola çýkan 
sorgulama, bir 
"deney" le 
gerçekleþtirilir. 
Saydam kap, 
içindeki taþ, içine 
konan su ve 
damlatýlan 
mürekkep, Pérec’in 
sorusundaki 
bileþenleri, Oda’yý, 
Birey’i ve 
özelliklerini, Yatak’ý 
ve Yer Deðiþtirme 
olgusunu temsil 
eder. Akýþkan 
unsurlarýn, suyun 
(bireysel oluþ) ve 

Üçüncü Ödül Hande 
Yalýnateþ ve Fatma 
Ýpek Ek arasýnda 
paylaþýlmýþtýr.
 
Ödülü paylaþan iki 
yapýt, iki farklý 
ifadeyle, soruyu ayný 
yaklaþým 
çerçevesinde 
yanýtlýyorlar : "Metnin 
dýþýnda hiçbir þey 
yoktur". Önerilerden 
birisinde, Derrida’ya 
ait bu sözü açýk 
biçimde alýntýlayan 
poster, bir yandan 
mekana (odaya) ve 
kullaným nesnesine 
(yataða) ait olasý 
anlamlarý çoðaltýrken, 

Basari Ödülleri (herhangi bir sýralama gözetilmeksizin) 
Emre Emekciler metni okumak için
H. Iþýl Uysal ve Nergiz Yiðit 
Gamze Yalçýn 
Nebahat Dokuzoðlu ve Ýsmail Ulusoy

çaðrýþýmlar yumaðýna, 
bir hurdalýða 
dönüþmesi, deðiþimin 
bir içsel-bireysel olgu 
olarak yorumu. Ýnce, 

duyarlý, tedirginlik 
yüklü ve çok düzeyli 
bir grafikle ifade 
edilmiþ zengin bir 
düþünce ürünü. öte yandan mekanýn 

da bir metin 
olduðunu, onun 
anlamsal ve yapýsal 
özelliklerinin farkýný 
dile getirir, mekana 
ait grafik ifadeler 
buna eþlik eder. Diðer 
önerideyse, ayný 
düþünce çok daha 
yalýn ve minimalist bir 
ifadeyle dile getirilir : 
satýr kaymalarý ve 
beyaz sayfa içindeki 
grafizmiyle farklýlaþan 
ayný metin, her farklý 
diziliþinde neyin 
deðiþip, neyin 
deðiþmediðini sorar. 
Ýki yorumda da ortak 
olan lengüistik ve 

semiyolojik 
sorgulama, özellikle 
ikincisinde, ardarda 
sarýlýp yeniden 
okunan manyetik bant 
kayýtlarýný, silip 
yeniden yazýlan 
parþömenleri 
anýmsatýr, öteye 
beriye çekilen yatak 
gibi. Kendisi de bir 
yazar olan Pérec’in 
sorusuna, yazý ve dil 
üzerinden, mekanýn 
dilsel, sentaktik ve 
semantik boyutlarý 
üstünden zekice ve 
duyarlý iki (ya da ayný) 
yanýt.

mürekkebin 
(deðiþtirme) 
iliþkileri, katý 
unsurlarýn 
durumunu ve 
asamblaj’ýn 
özelliklerini, 
etkili bir görsel 
sunum 
çerçevesinde 
sürekli deðiþtirir. 
Deneyin ve 
öðelerinin 
temsiliyeti 
tartýþma 
götürebilir, ama 
buluþ ve 
simülasyon 
zekice 
kurgulanmýþ, 
zengin bir 
düþünsel arka 
planla 
desteklenmiþ ve 
çok þýk bir 
sunumla ifade 
bulmuþtur. Ayrýntýlý bilgi için: www.mekanar.com



Mimarlardan Mustafa Yücesan, 
etkinliðin baþlangýcýnda binanýn 
projelendirme süreci hakkýnda 
bilgi verdi. Projelendirme sürecine 
6 ayrý büronun davet edildiðini 
aktaran Yücesan, kendilerinden 
talep edilen proje yerine Atatürk 
Bulvarý ile yapýlacak bina 
çevresinde yer alan Ýþ Bankasý ve 
Büyük Ankara Oteli gibi önemli 
binalarý da referans alarak bir 
tasarým oluþturduklarýný ve bu 
projeyi Ankara Sanayi Odasý 
yönetim kuruluna sunduklarýný 
anlattý. Projelerinin mevcut imar 
planýna uymamasý nedeniyle 
öncelikle imar deðiþikliði 
yapýlmasý için çalýþmalara 
baþladýklarýný belirten mimar, bu 
süreçte Büyükþehir Belediyesi'ni 
ve Çankaya Belediyesi'ni de 
hazýrladýklarý avan proje üzerinden 
ikna ettiklerini aktardý. Gerekli 
izinlerin alýnmasýndan sonra 
binanýn yapýmýna baþlanýrken 
komþu binalarla da iliþkilere 
dikkat edildiðini ve o binalarýn 
genel konumlarýný, iþlevlerini 
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korumaya özen gösterildiðini, 
yapým sürecinde 6 kiþilik bir icra 
kurulu oluþturulduðunu ve binada 
kullanýlan malzemelerin bu icra 
kurulu ile ortaklaþa seçildiðini ve 
burada önemli bir kriterleri 
olduðunu aktaran Yücesan, bu 
kriterin de tüm üreticilerin ASO 
üyesi olmasý zorunluluðu 
olduðunu dile getirerek bu 
konuda tek istisnanýn asansörler 

için uygulandýðýný belirtti. Binanýn 
konumu gereði statiðinin de özel 
olarak tasarlandýðý bilgisini 
aktaran mimar, bu nedenle 
binanýn bir çekirdek ile üç kolon 
üzerine oturtulduðunu, ýsýtma 
sisteminin de özel bir sistem 
olduðunu, binanýn komple bir 
klima sistemi ile ýsýtýlýp 
soðutulduðunu ama burada farklý 
olarak her katýn santralinin kendi 
katýnda olduðu bilgisini veren 
Yücesan, bu sayede geniþ 
havalandýrma borularý yerine bir 
sýcak bir de soðuk boru ile bu 
sorunu çözdüklerini ve bunun da 
bina iþletme giderleri açýsýndan 
büyük bir ekonomik kazanç 
saðladýðýný aktardý. 

Toplamda 16 katý olan binanýn 6 
katýnýn ASO tarafýndan 
kullanýldýðýný, diðer katlarýn ASO 
ile yakýn iliþkide bulunan diðer 
kuruluþlar tarafýndan kullanýldýðýný 
anlatan Yücesan, ASO tarafýndan 
üyelerine yönelik verilen 
hizmetlerin de sadece asma katta 

verildiðini, böylece diðer 
bölümlerin verimliliðinin arttýðýný 
belirtti. Binanýn aydýnlatmasýnda 
gün ýþýðýnýn temel olduðunu 
belirten Yücesan, sadece 
otoparklarda bunun mümkün 
olmadýðýný belirtti. Etkinliðin 
gerçekleþtiði -1 katýnda yer alan 
meclis toplantý odasýnýn altýnda iki 
kat halinde otopark yer 
almaktadýr.

Ardýndan en üst katýndan itibaren 
bina mimarlarýnýn eþliðinde 
gezilmiþ ve ASO binasý ile ilgili bir 
filmin izlenmesiyle etkinlik sona 
ermiþtir. 

 “ASO binansýnýn 
yapýmýna baþlanýrken 

komþu binalarla da 
iliþkilere dikkat ettik ve o 

binalarýn genel 
konumlarýný, iþlevlerini 

korumaya özen 
gösterdik”

TMMOB Mimarlar 
Odasý Ankara 
Þubesi 40. Dönem 
Çalýþma Programý 
kapsamýnda, "Bir 
Eser Bir Mimar" 
etkinliðinin 
üçüncüsü Hülya 
Þalk Yücesan ve 
Mustafa 
Yücesan'ýn birlikte 
projelendirdiði 
Ankara Sanayi 
Odasý binasýnda 04 
Temmuz 2009 günü 
gerçekleþtirildi.



ATÖLYE YÜRÜTÜCÜLERÝ  BERRÝN ÇAKMAKLI,
Baþkent Üniversitesi Ýç Mimarlýk ve Çevre Tasarýmý Bölümü/ BURÇAK 
KARAMAN UYSAL,  Çevre Mühendisi,  TMMOB Çevre 

Mühendisleri  Odasý  / CEMALETTÝN CANLI,  Sosyolog 

(Araþtýrmacý) / MERT RÝFAÝOÐLU, Mimar, ODTÜ Mimarlýk 

Fakültesi Mimarlýk Bölümü / NÝDA NAYCI, Mimar, ODTÜ Mimarlýk 

Fakültesi Mimarlýk Bölümü / NURÞEN KUL, Mimar, ODTÜ Mimarlýk 

Fakültesi Mimarlýk Bölümü / PINAR AYKAÇ, Mimar, ODTÜ Mimarlýk 

Fakültesi Mimarlýk Bölümü / OZAN DEVRÝM YAY,  Çevre 

Mühendisi, Anadolu Üniversitesi Çevre Mühendisliði Bölümü / YEÞÝM 
UYSAL, Mimar, TMMOB Mimarlar Odasý Ankara Þubesi

 

 

SUNUÞLAR   KONUR SOKAK’IN TARÝHÇESÝ: 
D Ü N D E N  B U G Ü N E  K O N U R  S O K A K  E R D A L  
KURTTAÞ, /
KAMUSAL BÝR ALAN OLARAK YAYA BÖLGELERÝ 
TONGUÇ AKIÞ, 
Bölümü Öðretim Görevlisi, Dr. / KENTÝÇÝ AÐAÇLANDIRMA 
ÇALIÞMALARI AHMET DEMÝRTAÞ, Orman Mühendisi, 

Kýrsak Çevre ve Ormancý l ýk  Sorunlarý  Araþtýrma Derneði  / 
KENTLEÞME VE ÇEVRE ETHEM TORUNOÐLU, Çevre 

Mühendisi, TMMOB Çevre Mühendisleri Odasý Onur Kurulu Üyesi / 

ALAN ÇALIÞMASI YÖNTEM VE ÖNERÝLER PINAR 

Þehir Plancýsý, Çankaya Belediyesi Ýmar Dairesi Baþkaný  

Mimar, Ýzmir Ýleri Teknoloji Üniversitesi Mimarlýk 

Konur Sokak'ýn saðlýklaþtýrýlmasý amacýyla 22 Haziran – 28 

Haziran 2009 tarihlerinde çeþitli disiplinlerden katýlan 

öðrenciler bir hafta süreyle çalýþmalar yaptýlar. TMMOB 

Mimarlar Odasý Ankara Þubesi ve TMMOB Çevre 

Mühendisleri Odasý'nýn birlikte düzenlediði, Çankaya 

Belediyesi ve Mülkiyeliler Birliði'nin desteklediði, Orta Doðu 

Teknik Üniversitesi, Dokuz Eylül Üniversitesi, Anadolu 

Üniversitesi, Mersin Üniversitesi, On Dokuz Mayýs 

Üniversitesi, Aksaray Üniversitesi, Gazi Üniversitesi, 

Erciyes Üniversitesi. Katýlýmcý olarak katký koyduðu 

“Yeniden Konur Sokak” yaz okulu katýlýmcýlarý yaptýklarý 

çalýþmalarý ve sonuçlarýný 28 Haziran 2009 Pazar günü 

Konur Sokak'ta Ankaralýlarla, Konur Sokaklýlarla birlikte 

deðerlendirdiler.

DEÐERLENDÝRMELER    >>
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TMMOB'ye baðlý kent mücadelesinde etkin görev alan meslek odalarý 4. 
Kent Düþleri “Kýzýlay Kent Meydaný ve Çevresi Kentsel Tasarým 
Ulusal Proje Fikir Yarýþmasý”ný açýyor. Farklý disiplinlerden lisans ve 
yüksek lisans öðrencilerinin ekip olarak katýlacaðý yarýþma, kentlinin ve 
sivil toplum kuruluþlarýnýn da desteðiyle gerçek bir katýlým sürecini 
iþletmeyi amaçlamaktadýr. 

Yarýþma, lisans ve yüksek lisans öðrencileri olmak üzere iki kategoride 
ulusal ve tek aþamalý olarak gerçekleþtirilecektir. Yarýþmaya katýlan her 
fikir projesi kent açýsýndan önemlidir; bu nedenle yarýþma sürecinde her 
önermenin tartýþýlabilir ve paylaþýlabilir kýlýnmasýný saðlayacak tartýþma 
ortamlarý düzenlenecektir. Yarýþma katýlýmcýlarýnýn, önerdikleri projelerin 
düþünsel altyapýlarýný ortamla paylaþmalarý ve projelerini sunup, 
tartýþýlacaðý platformlara katýlmasý beklenmektedir.

TMMOB Mimarlar Odasý Ankara Þubesi, TMMOB Þehir Plancýlarý Odasý 
Ankara Þubesi, TMMOB Ýnþaat Mühendisleri Odasý Ankara Þubesi ve 
TMMOB Çevre Mühendisleri Odasý'nýn birlikte düzenlediði ve Çankaya 
Belediyesi, Kavaklýderem Derneði, Vehbi Koç ve Ankara Araþtýrmalarý 
Merkezi (VEKAM), Mülkiyeliler Birliði, Yüksel Caddesi ve Çevresini 
Güzelleþtirme ve Dayanýþma Derneði'nin desteklediði “Kent Düþleri” 4 
- “Kýzýlay Kent Meydaný ve Çevresi Kentsel Tasarým Ulusal Proje 
Fikir Yarýþmasý” ilk olarak 12 Mart 2009 tarihinde duyurulmuþtu. 5 Eylül 
2009 Cumartesi günü katýlmak isteyen yarýþmacýlarla Kýzýlay Kent 
Meydaný ve Çevresi Yer Görme ve Ýnceleme Gezisi gerçekleþtirilecektir. 
25 Eylül 2009 tarihi projelerin teslimi için son tarihtir. Ayrýca yarýþmaya 
internet üzerinden kayýtlar da 25 Eylül 2009 tarihine kadar devam 
edecektir. 

“Kent Düþleri” 4 “Kýzýlay Kent Meydaný ve Çevresi Kentsel Tasarým” 
Ulusal Proje Fikir Yarýþmasý'nýn sonuçlarý 5 Ekim 2009 Pazartesi günü 
TMMOB Mimarlar Odasý Ankara Þubesi'nde düzenlenecek bir basýn 
toplantýsý ile açýklanacak ve kazananlar web sitemizde yayýnlanacaktýr. 
Yarýþmada kazanan projeler ve jüri tarafýndan sergilenmesi için belirlenen 
projeler 5-10 Ekim 2009 tarihleri arasýnda Çankaya Belediyesi Çaðdaþ 
Sanatlar Merkezi A Galeri'de sergilenecektir. Kolokyum ise 9 Ekim 2009 
Cuma günü 17.00-22.00 saatleri arasýnda yine Çankaya Belediyesi 
Çaðdaþ Sanatlar Merkezi'nde gerçekleþtirilecektir.

Jüri üyelerinin belirleyeceði projelere her iki kategoride (Lisans ve 
Yüksek Lisans Öðrencileri) de ödüller verilecektir. Birincilik ödülü 5000 
YTL, ikincilik Ödülü 4000 YTL, üçüncülük ödülü ise 3000 YTL olarak 
belirlenmiþtir. Destekleyen kuruluþlar tarafýndan verilecek özel ödüller 
süreç içerisinde kesinleþecek ve duyurulacaktýr.

K E N T D Ü Þ L E R Ý 4
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TMMOB MÝMARLAR ODASI ANKARA ÞUBESÝ
TMMOB ÞEHÝR PLANCILARI ODASI ANKARA ÞUBESÝ
TMMOB ÝNÞAAT MÜHENDÝSLERÝ ODASI ANKARA ÞUBESÝ
TMMOB ÇEVRE MÜHENDÝSLERÝ ODASI
ANKARA TÝCARET ODASI (ATO)
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NEDEN KONUR SOKAK? 

Cumhuriyet'in ilaný ile birlikte üst-gelir grubunun konut alaný olarak belirlenen Yeniþehir Mahallesi bu 
mahallede bulunan Hükümet binalarý kompleksleri ve Güvenpark gibi kamusal mekânlarý da içermekteydi. 
1954 yýlýnda hazýrlanan Ankara Yücel-Uybadin Planý ve özellikle “Gökdelen”in (Emek Ýþhaný'nýn) inþasý ile 
birlikte bölgede yoðun yapýlaþma artmýþtýr. Yoðun yapýlaþma ile yeni bir döneme giren Yeniþehir Mahallesi, 
bu yapýlaþmanýn getirdiði trafik yoðunluðu ile de mücadele etmek zorunda kalmýþtýr. Özellikle son yýllarda 
bölgedeki konut kullanýmlarýnýn azalmasý, iþyeri ve eðlence mekânlarýnýn artmasý, yýkýlan Kýzýlay binasý ile 
anýlan bölgenin kaldýrabileceðinden fazla bir yoðunluðu yaþamasýna neden olmuþtur. Bu süreç içerisinde 
yaþanan en radikal deðiþimlerden birisi de Konur Sokak-Yüksel Caddesi gibi bölgelerin araç trafiðine 
kapatýlarak yayalaþtýrýlmasý olmuþtur. 1989 yýlýnda baþlatýlan bu yayalaþtýrma projesi kentlilerin kamusal 
alanlarda bir araya gelmeleri ve sosyal ihtiyaçlarýný giderebilmeleri yönünde atýlmýþ önemli bir adýmdýr. 

Bölgede yer alan Konur Sokak, Ýnsan Haklarý Anýtý ile kent yaþamýnda sembolik bir anlama sahiptir. 
Sokaðýn kimliðinin þekillenmesinde Mimarlar Odasý, Mülkiyeliler Birliði gibi kamu yararý kurumlar ve 
kitapçý dükkânlarý önemli etkenlerdir. Ayný zamanda sokak, toplumsal muhalefet unsurlarýnýn bir arada 
dayanýþma içerisinde yer aldýðý ender “özgürlük” mekânlarýndan biridir.. Bu özeliklerinden dolayý bu yýlki 
Öðrenci Yaz Okulu'nun temasý ve alan çalýþmasý  “Yeniden Konur Sokak” olarak belirlenmiþtir. 

YAZ OKULUNDA NELER YAPILDI?

“Yeniden Konur Sokak” temalý Yaz Okulunda katýlýmcýlar Sokaðýnýn saðlýklaþtýrma ve kentsel tasarým 
yaklaþýmlarýnýn tartýþýlmasý amaçlý alanýn niteliklerinin tespiti, analizi ve deðerlendirilmesini içeren 
çalýþmalarý 22 Haziran – 28 Haziran 2008 tarihleri arasýnda tamamladý. Disiplinler arasý katlýmla kentte 
gündelik yaþamlarýn bir parçasý olan bir mekânýn hangi þekilde ele alýnmasý gerektiði Yaz Okulunun önemli 
belirleyicisi oldu. 

Konur Sokak'ýn barýndýrdýðý deðerlerin uzun vadede korunmasýný saðlamayý hedefleyen çalýþmada; Konur 
Sokak'ýn mevcut fiziksel durumuna, sosyal, kültürel ve gündelik yaþamýna ve Konur Sokak'ýn tarihçesini 
ortaya çýkarmaya yönelik veriler derlenmiþ, kaynak ve arþiv araþtýrmasý yapýlmýþtýr. Bilgilerin derlenmesi ve 
deðerlendirilmesinde tartýþmalar ile geliþen süreçte yöntem geliþtirilmiþ ve çalýþmanýn sonuç ürünleri rapor 
ve sergi formatýnda kentliler ile paylaþýlmýþtýr. 

Yaz Okulu boyunca devam eden sunuþlarla geliþen çalýþmanýn birinci gününde, Çankaya Belediyesi Ýmar 
Müdürü Erdal Kurttaþ'ýn Kýzýlay Yayalaþtýrma Projesi kapsamýnda Konur Sokak'ýn tarihçesini aktardýðý 
sunuþunun ardýndan, ÝYT Enstitüsü Mimarlýk Bölümü Öðretim Görevlisi Tonguç Akýþ “Kamusal Alan olarak 
Kýzýlay Yaya Bölge”sine dair sunumunu gerçekleþtirdi. Sunuþlarýn sonunda kamusal alan, yaya bölgeleri, 
Konur Sokak'ýn bugünkü durumu ve geçmiþten günümüze Sokaðýn kamusal alan olarak geliþmesi tartýþýldý. 
Günün ikinci diliminde ise kullanýcýlarýn taleplerini belirlemek üzere mülk sahipleri ve kiracýlar ile Konur 
Sokak kullanýcýlarýna yönelik iki farklý anket tipi hazýrlandý. Bu anketlerde kullanýcýlarýn yaþlarý, eðitim 
durumlarý, hangi semtlerden Konur Sokak'a geldikleri, Konur Sokak'ýn fiziksel, sosyal, kültürel ve politik 

deðerlendirmelerini içeren sorular geliþtirilmiþtir. Bu esnada bir grup araþtýrmacý da Çankaya Belediyesi Ýmar Þubesi 
Arþivi'nden Konur Sokak'ta bulunan binalarýn 1930'lu yýllardan bu yana projeleri derlendi. 

Yaz Okulunun ikinci gününde; anket formlarý ve içerikleri tartýþýlmasý ve anketlerin son hallerini almasýnýn ardýndan alan 
uygulamasýna geçildi. 100'ü geçen mal sahibi ve kiracý ile yapýlan anketler gün boyunca devam etti. Bu sýrada Konur 
Sokak'a ait projelerin sayýsallaþtýrýlmasý çalýþmasý tamamlanarak, binalarýn fiziksel durumlarýna dair tespitleri içerecek 
Bina Tespit Formlarý hazýrlandý. Bina tespit formlarýnda her binanýn adresi, ada parseli, kat sayýsý, inþa tarihi, özgün 
kullanýmý, geçirdiði tadilatlarý, mevcut kullanýmý, binanýn fiziksel yapýsýndaki deðiþiklikler, ekleri, sorunlarý, sokak-bina-açýk 
alan iliþkisi ve giriþleri, ön bahçe ve arka bahçe kullanýmlarý, döþemeleri, gölgelik elemanlarý, tabelalarý vb. konularý yer 
aldý.

Üçüncü gün; anket formlarýnýn ve bina tespit formlarýnýn deðerlendirilebilmesi için yöntem önerilerinin tartýþýlmasýna 
katkýda bulunmak üzere ODTÜ Mimarlýk Bölümünden Pýnar Aykaç ve Mert Nifaioðlu'nun “Alan Çalýþmasý Yöntem ve 
Öneriler” konulu sunumu gerçekleþti. Sunum sonrasý sosyal anket formlarý ve Bina Tespit Formlarý eskiz ve fotoðraflama 
ile sonlandýrýlmaya çalýþýldý. 
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Dördüncü gün; Ahmet Demirtaþ'ýn “Kent Ýçi Aðaçlandýrmaya” iliþkin sunum ile birlikte Konur Sokak'ta 
Çevre öðelerini içeren çalýþmalar baþladý. Bu çerçevede aðaç, aðaççýk ve bitki örtüsünün yerinde tespiti 
yapýldý ve konumlarý plana iþlenen bitkilerin cinsi, yaþý ve çapýný belirten envanterler hazýrlandý. Bu 
envanterin yaný sýra Sokak'ta bulunan rögar kapaklarý, elektrik tesisatlarý, tabelalar, telefon kulübeleri 
vb. tüm kent mobilyasý ve altyapýya yönelik tespitler de yerinde ölçülerek plana iþlenmiþtir. 

Beþinci günü TMMOB Çevre Mühendisleri Odasýndan Ethem Torunoðlu'nun yaptýðý “Kentleþme ve 
Çevre” konulu sunumla kent ve çevre sorunlarýnýn politik, etik ve sosyal düzlemde nasýl ele alýnmasý 
gerektiði tartýþýldý ve verilerin derlenmesi ve sonuçlarýn oluþturulmasý çalýþmalarýna baþlandý. 

Beþinci ve altýncý günde Sokak'ýn yaya-araç trafiði, alana ulaþým, altyapý elemanlarý ve bitki örtüsü, 
binalarýn kat yükseklikleri, sokaðýn kesiti, açýk-kapalý alan iliþkisi, bina giriþ-çýkýþlarý, binalarýn özgün 
kullanýmlarý, binalarýn zemin kat kullaným durumlarý, referans noktalarý ve anýtlar, binalarýn ýsýtma 
durumlarý, bina yöneticileri, yangýn merdiveni, baca temizliði, binalarýn çevre-hijyen verileri, su 
kullanýmlarýna yönelik analizler ve deðerlendirmeler yapýlarak, sonuçlarý da içeren sergi paftalarý 
hazýrlandý. 

Toplumsal muhalefetin yýldýrýlmaya, kýrýlmaya çalýþýldýðý bir süreçte yapýlan yaz okulu salt fiziksel 
çevrenin niteliklerinin saðlýklaþtýrmasý deðil yaþamýn, iliþkilerin, birlikte üretme ve paylaþýmýn 
saðlýklaþtýrýlmasýnýn örneðini farklý disiplinlerden öðrenci, atölye yürütücüsü ve konuþmacýlarý ile 
biriktirdiði bilgiyi ve birlikteliði bu dönem çalýþmasýnýn ürünü olan sergiyi 28 Haziran 2009 tarihinde 
Konur Sokak'ta Ankaralýlara, Sokak sakinlerine ve basýna sunarak ortamla paylaþmýþtýr. 

ANKET DEÐERLENDÝRMELERÝ 

“Konur Sokak Saðlýklaþtýrma” çalýþmalarý 
kapsamýnda 23 soruluk sosyal anket formu Konur 
Sokak'ta mülk sahibi ya da kiracý olan kiþilerle 
yapýlmýþtýr. Anketin yapýlmasý sürecinde konut, iþyeri 
ya da deðiþik amaçlarla kullanýlmakta olan bütün 
kapýlar çalýnmýþ, yanýt vermeyen az sayýda 
görüþmeci ve bulunamayanlar dýþýnda toplam 101 
kiþiyle (% 50'nin üzerinde) anket yapýlmýþ ve 
deðerlendirmeler bu sonuçlar üzerinden yapýlmýþtýr. 

Görüþme yapýlan mekâný kullanýcýlarýndan 29 kiþi 
mülk sahibi, 72 kiþi ise kiracýdýr. Alanda yaþ 
ortalamasýndaki daðýlým incelendiðinde; mülk sahibi 
olanlarýn yaþ ortalamasý kiracýlardan yüksek olup, 
mülk sahipleri arasýnda % 35 oranla 41-50 yaþ grubu 
oluþturmaktadýr. Kiracýlarda ise bu oran % 46 ile 18-
30 yaþ arasýdýr. Sokaktaki mekanlar çoðunluklu 
olarak genç kiracýlardan oluþan bir kuþak tarafýndan 
iþletilmektedir. 

Bulundugunuz Mekanda

Mülk Sahibiyim
% 29

Kiracýyým
% 71

Yaþýnýz

Mülk SahibiyimKiracýyým

Mekân sahiplerinin eðitim durumu mülk sahibi 
kiracý ayrýmý yapýlmadan incelendiðinde, eðitim 
ortalamalarýnýn yüksek olduðu görülmektedir. 
Lise ve üstü eðitim alanlarýn oraný %90'a 
yaklaþmaktadýr. Dikkat çekici nokta ise bütün 
mekân sahipleri arasýnda üniversite ve üstü 
eðitim alan insanlarýn yüksekliðidir.

Ýþyerlerinde çalýþan kiþi sayýsýnýn tespiti 
amacýyla sorulmuþ olan soruya toplam 97 iþ 
yerinden yanýt alýnmýþ, bu iþyerlerinden 82 
tanesinde on kiþiden az çalýþan bulunduðu 
görülmüþtür. 4 iþyerinde 30 kiþiden fazla insan 
çalýþtýrýrken 39 iþyeri ise 1-2 kiþi 
çalýþtýrmaktadýr.

Mekân sahipleri (mal sahibi, kiracý) kentin 
deðiþik semtlerinde ikamet etmektedirler. 
Ýkamet yerlerine göre tam bir tespit mümkün 
olmamakla birlikte Dikmen, Batýkent, Kýzýlay 
çevresi gibi ulaþýmýn görece kolay olduðu 
yerlerde bir yoðunlaþma görülmektedir. 
Çalýþanlar açýsýndan ikamet yerleri daha 
heterojen bir daðýlým göstermektedir.

Konur Sokak'ta yaþanan sorunlarýn tespiti 
amacýyla sorulan sorulara verilen yanýtlar, bu 
konuda mülk sahipleriyle kiracýlar arasýnda 
anlamlý bir farký ortaya koymuþtur. Sizce 
“Konur Sokak'ýn temel sorunlarý nedir?” 
sorusuna yanýt veren 97 kiþiden 36' sý 
“güvenliði” öncelikli sorun olarak belirtirken, 
ikinci temel sorun olarak “otopark” yokluðu / 
yetersizliði ve üçüncü bir sorun olarak da “ortak 
kullaným alanlarýnýn yetersizliði” belirtilmiþtir. 
Görüntü, gürültü ve hijyen sorunlarý da  öncelikli 
sorunlar arasýnda sýralanan konulardýr.  

Bu sorulara mülk sahipleri ve kiracýlar 
tarafýndan verilen yanýtlarýn karþýlaþtýrmasý 
ilginç sonuçlar vermektedir. Güvenlik her iki 
grup açýsýndan da temel sorun olarak ifade 
edilmektedir. Kiracýlarýn % 39'u bu sorunu birinci 
sorun olarak kabul ederken, mülk sahipleri 
arasýnda bu oran % 28'e düþmektedir. Bu 

Konur Sokak’in Temel 
Sorunlari Nelerdir?

Mülk SahibiyimKiracýyým

Otopark Ortak Kullaným Alanlarýnýn 
Azalmasý

Hijyen, Kirlilik Güvenlik

Gürültü Görüntü Kirliliði

Egitim Durumu (Mekan Sahibi/Kiracý)

Mülk SahibiyimKiracýyým

Y. Lisans

Üniversite

Lise

Ortaokul

Ýlkokul
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karþýlaþtýrmada farklýlaþan bir konu; kiracýlar 
ikincil sorun olarak otopark 
yokluðunu/yetersizliðini ifade ederken (% 24), 
mülk sahipleri ise  ortak kullaným alanlarýnýn 
yetersizliðini (%10) ifade etmiþtir. Bu yaklaþým 
farkýnýn sokakta sürekli zaman geçirmekle, 
günün belirli aralýklarýnda sokaðý kullanmak 
arasýndaki farktan kaynaklandýðý söylenebilir. 

Konur Sokak'ýn belirgin özelliklerinden birisi olan 
kültürel etkinlik alaný olmasýnýn sokak sakinlerince 
nasýl deðerlendirildiðini tespit amacýyla sorulan 
soruya verilen yanýtlar da ilginç sonuçlar 
vermektedir. Soruya yanýt veren yüz görüþmeciden 
74'ü Konur Sokak'ýn kültürel etkinliklere sahne 
olmasýný olumlu karþýlarken, 8 kiþi olumsuz 
karþýlamakta, 11 kiþi etkinlikleri etkisiz bulmakta, 
7 görüþmeci ise fikrim yok þeklinde 
deðerlendirmiþtir.  Mülk sahipleri ve kiracýlarýn 
verdikleri yanýtlar karþýlaþtýrýldýðýnda, kültürel 
etkinliklere kiracýlarýn daha olumlu bir yaklaþým 
sergiledikleri (% 75'e) ortaya çýkmaktadýr. Olumlu 
bulma oraný mülk sahiplerinde ise % 69'dir. 

Ayný görüþmeci grubuna Sokak'ta yaþanan siyasal 
/ toplumsal etkinliklere yönelik yaklaþýmlarý 
sorulmuþ,  yanýt veren 100 görüþmeciden 49 'u 
etkinlikleri olumlu bulduðunu bildirmiþtir. 38 kiþi bu 
etkinlikleri olumsuz olarak deðerlendirmekte, 
diðerleri ise etkisiz bulmakta ya da fikir 
belirtmemektedir. 

Bu soruya verilen yanýtlar karþýlaþtýrýldýðýnda ise 
mülk sahipleri arasýnda siyasal/toplumsal 
etkinlikleri olumsuz bulma oranýnýn yükseldiði 
görülmektedir. Kiracýlarýn %51'i bu etkinlikleri 
olumlu bulurken, mülk sahiplerinde bu oran  %41'e 
düþmektedir. 

Alanýn kullaným tercihine yönelik sorulara verilen 
yanýtlardan; baþka bir bölgeye/yere gitme olanaðý 
bulduðunda Konur Sokak'tan ayrýlmalarý yönündeki 
soruya verilen yanýtlardan mekan sahiplerinin 
%59’u sokakta kalmaktan yanadýr.

Mekânlarýn fiziksel deðiþikliðini tespit etme 
amacýyla sorulan sorulara yanýt veren 101 
görüþmecinin 81'i deðiþiklik yaptýðýný 
bildirmiþtir. Boya-badana yapýmýndan iki 
baðýmsýz bölümün birleþtirilmesine, balkon 
kapatmadan, bahçe düzenlemesine kadar farklý 
nitelikte pek çok deðiþiklik sýralanmýþtýr. Bu 
verilere göre mekân deðiþikliklerinde baðýmsýz 
bölümlerin birleþtirilmesi (26 kiþi), balkon 
kapatma (16 kiþi) gibi deðiþiklikler ilk sýrada 
yeralan en ciddi deðiþiklikler olarak 
belirginleþmektedir. 

ÝÞYERÝ TEMSÝLCÝLÝK SEÇÝMLERÝ DEVAM EDÝYOR
TMMOB Mimarlar Odasý Ankara Þubesi, Kamu ve Özel sektörde oluþturulan 81 iþyeri 
temsilciliðinin yaný sýra diðer kamu kurumlarý ve özel firmalar bünyesinde çalýþan mimar 
verilerine ulaþarak iþyeri temsilcilik sayýsýný artýrmayý kurgulamaktadýr.

Tedaþ Emlak ve Ýnþaat Dairesi 
Baþkanlýðý’nda; 
Kemal Akarçay

MEB Yatýrýmlar ve Tesisler Daire 
Baþkanlýðý’nda; 
Muteber Aslan ve Mürüvvet Ceylan

Hacettepe Üniversitesi Yapý iþleri ve Teknik 
Daire Baþkanlýðý’nda; 
Ýsmail Anayurdu

Ýller Bankasý Ýmar Planlama Daire 
Baþkanlýðý’nda; 
Hulusi Adýgüzel ve Ýbrahim Ethem 
Yazýcý 

Büyükþehir Belediyesi Ýmar ve Þehircilik 
Daire Baþkanlýðý’nda; 
Turan Aydoðan, Aysun Arý Gümüþer, 
Serdar Özkan,

DSÝ Genel Müdürlüðü’nde; 
Senem Yýldýrým ve Seval Karaduman

Karayollarý Genel Müdürlüðü’nde; 
Süheyla Yýlmaz ve Ceren Üste Doðan

SGK Ýnþaat ve Emlak Daire 
Baþkanlýðý’nda; T.Hülya Koç ve Ahsen 
Yýlmaz

Seçimi yapilan kamu ve özel sektördeki isyeri temsilciliklerine;

MTA Genel Müdürlüðü’nde Ýþyeri Temsilcilik 
seçiminde 
Ayþe Özsoy

Adalet Bakanlýðý’nda; 
Müge Gümüþ ve Figen Ertan

Ankara Ýl Ýdaresi’nde; 
Arzu Usta

NCN Mimarlýk Ltd. Þti.’nde gerçekleþtirilen 
Ýþyeri Temsilcilik seçiminde 
Tuðçe Tosun 

Hilmi Güner Mimarlýk Ltd. Þti.’nde; 
Deniz Esen

Ven Mimarlýk Ltd. Þti.’nde gerçekleþtirilen Ýþyeri 
Temsilcilik seçiminde 
Muhammed Kaynar

Kalkýnma Bankasý’nda; 
Mehmet Ayvat ve Müfit Turan

Çocuk Esirgeme Kurumun’da; 
Hilal Angay Karagöz

Altýndað Belediyesi’nde; 
Filiz Gürsoy ve Funda Ünal

Ýller Bankasý 7.Bölge Müdürlüðü’nde; 
Ali Atakan seçilmiþlerdir.

Mekanin fiziksel kosullarinda 
simdiye kadar bir degisiklik 

yapildi mi?

Sizce kültürel/sanatsal 
etkinliklerinKonur Sokak’a 

etkisi nedir?

Mülk SahibiyimKiracýyým
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Yeni Kuþak Köy Enstitülüler Derneði Ankara 
Þubesi'nin Mayýs 2009 sonunda yaptýðý bir 
çaðrýyla bir araya gelen Ankaralý üniversiteli 
gençler, sanatçý örgütleri, meslek odalarý, 
Hasanoðlan Köy Enstitüsü ve Yüksek Köy 
Enstitüsü yapýlarý çevresinde büyük bir imece 
baþlattýlar.

Çoðunluðu üniversiteli gençlerden oluþan, yüz 
elli kiþilik ekip 3 Temmuz Cuma günü baþlayan, 
6 Temmuz Pazartesi günü, kendi deyimleriyle, 
“Ýlk Perdenin Sonu” denerek ara verilen etkinlik 
sýrasýnda hem çevreyi temizleyip düzenlediler, 
hem köy enstitülülük ruhunu duyumsayabilmek 
amacý doðrultusunda yaþamlarýna önemli 
yenilikler kattýlar.

70 yýl önce ayaðý çarýklý yoksul köylü çocuklarý 
elleriyle kurmuþlardý Hasanoðlan'ýn tarihi 
yapýlarýný. Türkiye'nin on dört ayrý bölgesinden 
gelip toplanmýþlardý. O günlerde Hasanoðlan'da 
istasyon olmadýðýndan Lalahan'da indirilen 
kalaslarý altý kilometre boyunca sürükleyerek 
götürmüþlerdi. Taþ taþýmýþlardý sýrtlarýyla. 

70 yýl sonrasýnda bu kez yine ülkenin dört bir 
yanýndan üniversiteli gençler toplanmýþtý. 

Onlarca yýldýr deðerbilmezliðin yýkýmýna 
uðramýþ, çürümeye býrakýlmýþ Köy Enstitüsü 
yapýlarý çevresini temizleyip düzenlemek, 
ülkenin dikkatini Hasanoðlan'a ve Köy 
Enstitüsü kurucu düþüncesine çekmek 
istiyorlardý.  

ODTÜ Eðitim Topluluðu öðrencilerinden baþka 
Ankara'nýn ve ülkenin çeþitli üniversitelerinden 
yola çýkarak Hasanoðlan'a gelen gençler, her 
sabah saat 07.00'de davul sesleriyle, tek tek 
kapýlarý çalýnarak uyandýrýldýlar. Ekiplere 
ayrýldýlar; birçoðu yaþamlarýnda ilk kez olarak 
eline çapa, dirgen, týrmýk, kazma, kürek aldý… 
Daðýldýlar, þimdi Hasanoðlan Anadolu 
Öðretmen Lisesi yerleþkesi içinde yer alan eski 
Köy Enstitüsü ve Yüksek Köy Enstitüsü 
yapýlarýnýn çevresine… Çöp topladýlar, ot 
yoldular, çalý kestiler, toprak kazdýlar, kürekle 
toprak ve pislik attýlar, yýðýnlarý traktörlere 
yüklediler, hurdalýklarda sýra sýra olup elden ele 
geçirdikleri eþyalarý düzene soktular… Güneþ 
yaktý yüzlerini, alýnlarýndan, bedenlerinden 
terler akarken kana kana su içtiler… Ellerinin 
acýsýnda, gerilen kaslarýnýn yangýsýnda çalýþýp 
üretmenin, birlikte iþ yapmanýn, birer enstitü 
imececisi olmanýn hazzýný yaþadýlar.

“ot yoldular yol aldýlar”

Yeni Kuþak Köy Enstitülüler Derneði Ankara Þubesi'nin çaðrýsý ile bir araya gelen YAPIDER, AFSAD, 

ODTÜ Eðitim Topluluðu, ODTÜ Mezunlarý Derneði, TMMOB Mimarlar Odasý Ankara Þubesi, 

TMMOB Ýnþaat Mühendisleri Odasý Ankara Þubesi, TMMOB Makine Mühendisleri Odasý Ankara 

Þubesi, Ankara Üniversitesi Eðitim Fakültesi, Dr. Servet Ünsal Týp Merkezi, Deðiþim Atölyesi 

Oyuncularý, Ütopya Kültür Merkezi, Hasanoðlan'da sayýlarý iki yüze yaklaþan çoðýunluðunu üniversite 

öðrencisinin oluþturduðu genç katýlýmcýlarý ile Hasanoðlan Köy Enstitüsü ve Yüksek Köy Enstitüsü 

yapýlarýný ve kurucu düþüncesini terk edilmiþlikten, yýkýmdan kurtarmak için büyük bir adým attý.

hasanoðlan’da büyük bir 
buluþma gerçekleþti
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Hurdalarla, demir yýðýnlarýyla boðuþulurken Yapý-
Der'in usta elleri yol gösterdi; ekip 
sorumluluklarýnda çoðunlukla onlar vardý.

AFSAD'lý sanatçýlar bir yandan ellerindeki tarým 
gereçleri ile çalýþmaya katýlmaktan geri 
kalmazken, bir yandan da boyunlarýnda taþýdýklarý 
fotoðraf makineleriyle, kameralarýyla an an 
görüntülediler buluþmayý.

Her yapýnýn çevresinde ayrý bir grup vardý. Kazma 
kürek sesleri, topraða vurulan çapalar, çalýlarý 
kesen testereler… Akan tere, aðýran bellere, 
kabaran ellere karýþan sesler… “Ay annem 
duysa, hayatta inanmaz” diyordu bir genç kýzýmýz. 
Birçoðu da onun gibi düþünüyordu. Elbette 
inanmayacaktý anneleri… Yaþamý boyunca belki 
de elini sýcak sudan soðuða vurmamýþ, dinlence 
günlerinde öðlen saatlerine kadar uyumuþ ve 
annesinden kahvaltý beklemiþti gençlerimiz… 
Þimdi sabahýn yedisinde uyandýrýlmýþlardý. Hiç 
gücenmeden, yüksünmeden herkes gibi ellerine 
kazma kürek almýþ, yaz güneþinin güneþin altýnda 
çalýþmaya çýkmýþlardý. Çalýlarla, yaban otlarla, 
paslý demirlerle, çöp yýðýnlarýyla kavgaya 
giriþmiþlerdi. 

Öðlen sonu kültür, edebiyat, eliþi, fotoðraf, ebru, 
seramik iþliklerine daðýldýlar. Ýmecenin aksayan 
yönlerini eleþtirdiler, felsefe konuþtular, 
fotoðrafýn, sinemanýn kuramsal yapýsý üzerine 
tartýþmalar açtýlar. Yaptýklarý çalýþmalarý haber 
yapmak, düþüncelerini paylaþmak için gazete 
çýkarmaya davrandýlar.  

Akþam yemeklerinden sonra köy enstitülü 
öðrencilerden bugünlere kalmýþ amfi tiyatroda 

buluþup tiyatro oyunlarý, müzik dinletileri, 
fotoðraf, belgesel gösterimleri düzenlediler. 
Eðlendiler, bilgilendiler, tartýþtýlar…

Söz verdiler bir kez daha, bin kez daha 
buluþmaya, kanlarýna iþlemiþti artýk enstitülülük 
ruhu. Üretirken öðrenecekler, eleþtirerek 
sorgulayacaklar, dünyaya yeni güzellikler 
katmak için kendi yaþamlarýyla kavgaya 
giriþeceklerdi. 

Þarkýlar, türküler söyleyerek, zýlgýtlar çekerek, 
yeni tanýdýklarý arkadaþlarýyla sarmaþ dolaþ 
ayrýldýlar oradan.

Onlardan geriye, yeniden Anadolu kültürüyle 
yoðrulmuþ devrimci ve üretken bir kültür, eðitim 
ortamý yaratmaya yönelmiþ azim kaldý, 
silinmeyecek iz kaldý, açýlmýþ yepyeni bir yol 
kaldý. 

Etkinliði Yeni Kuþak Köy Enstitülüler Derneði 
Ankara Þubesi baþlattý; ODTÜ Eðitim 
Topluluðu, ülkenin deðiþik yörelerinden öðrenci 
gruplarý, Yapý-Der, AFSAD, Sanata Saygý 
Derneði, Ütopya Kültür Merkezi, Deðiþim 
Atölyesi Oyuncularý gibi örgütler katýldý. 
TMMOB'ye baðlý Mimarlar Odasý, Ýnþaat 
Mühendisleri Odasý, Makine Mühendisleri 
Odasý, Türk Tabipleri Birliði, Ankara Tabip 
Odasý, ODTÜ Mezunlarý Derneði, Dr. Servet 
Ünsal Týp Merkezi önemli katkýlarda bulundu. 

Hasanoðlan Anadolu Öðretmen Lisesi 
yöneticileri, Hasanoðlan, Yehimahalle ve 
Çankaya Belediyeleri de kendi olanaklarýyla 
yardýmcý oldular.

SÝVAS’TA ANITSAL PROJE YARIÞMASI

TMMOB Mimarlar Odasý Ankara Þubesi, Ortaköylüler Sosyal Yardýmlaþma Kültür Eðitim 
ve Saðlýk Vakfý (ORVAK)'nýn talebi üzerine 2 Temmuz 1993 yýlýnda Sivas'taki olaylarda 
yaþamýný yitirenlerden Þarkýþla-Ortaköy'de doðup büyümüþ olan Murat Gündüz'ün ve 
Madýmak Katliamý'nda kaybettiklerimizin anýsýný yaþatmak adýna ortak anýtsal proje 
yarýþmasý düzenleyerek tarihle yüzleþme yolunda çok önemli bir adým atmýþtýr. Ortak 
düzenlenen, yarýþma çalýþmalarýna Haziran ayýnda baþlanmýþtýr. 

Þarkýþla'da Kýzýlýrmak Vadisi'ne hakim Ataþlý Tepe'de ORVAK tarafýndan aðaçlandýrýlan 
Murat Gündüz Dostluk ve Barýþ Ormaný'nda Dostluk ve Kardeþlik Parký'nda yer alacak 
anýt için düzenlenen ulusal yarismanýn Jüri Üyeleri belirlenmiþ olup, Anýtýn yapýlacaðý 
alanýn görülmesi amacýyla 27-28 Haziran 2009 tarihlerinde alana teknik bir gezi 
düzenlenmiþtir.

Ýki gün süren teknik gezi kapsamýnda jüri üyeleri ile Anitsal Proje'nin gerçekleþtirileceði 
alan gezilmiþtir. 1993 yýlýndan beri aðaçlandýrýlan alanda yapýlan teknik gezide Vakýf 
yöneticilerinden yörenin jeolojik, doðal kaynaklar, diðer köylerle ve komþu illerle olan 
baðlantýlar vb. genel yapýsý hakkýnda bilgi alýnmýþtýr. 

Alan gezisi dýþýnda, ünlü Türk Ozaný Aþýk Veysel'in, 1981 yýlýnda restore edilerek, Aþýk 
Veysel Müzesi haline dönüþtürülen Sivrialan köyündeki evine gidilerek, 1973 yýlýnda ölen 
Ozanýn yaþadýðý mekanlarda, kullandýðý eþyalarýn, sazlarýnýn, giysilerinin, fotoðraflarýnýn 
sergilendiði müze gezilmiþ ve Ortaköy Kültür Merkezi'ne geçilmiþtir. Ortaköy halkýnýn 
yaþamý, gelenekleri, köyün geçmiþten günümüze yaþamýþ sakinlerinin yaþamlarýndan 
kesitler sunan; fotoðraflar, günlük eþyalar ve giysilerin yer aldýðý iki katlý Ortaköy Kültür 
Merkezi ise yörenin geleneksel yaþamý hakkýnda fikir sahibi olmamýza katký saðlamýþtýr. 

Geleneksel yaþamýn hala sürdüðü çok kültürlü alanda, ülke tarihinde birlik ve beraberlik 
adýna ders alýnacak bir anýtýn proje yarýþmasýnýn ilk aþamasý olan teknik gezinin 
devamýnda  yarýþmanýn þartnamesi hazýrlanmaktadýr.  Yarýþma þartnamesi Eylül 2009'da 
ilan edilecektir.

Ülke çapýnda açýlan böylesine anlamlý bir yarýþmaya Türkiye'deki tüm mimar ve 
sanatçýlardan olayýn hassasiyetine yakýþýr katýlým beklenmektedir. 

ORVAK- MIMARLAR ODASI



deðerlendirdi. Son olarak kentlerde kimin kullanýcý, 
kimin mahkum olduðu konusunun çok karýþtýðýný ve 
kentte ciddi bir ayrýþmanýn yaþandýðýný vurguladý.
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Kapitalizmin girdiði krizlerin 1970'lerden bu yana 
tüm dünya kentlerinde büyük deðiþimlere neden 
olduðunun altýný çizerek baþladýðý konuþmasýný bu 
dönemin sanayisizleþmeye neden olduðunu 
vurgulayarak sürdürdü. Kentlerin üretim 
mekanlarý olmaktan çýkýp tüketim mekanlarýna 
dönüþtüðüne ve küresel ekonominin en karlý 
sektörü olan servis sektörünün baskýn sektör 
haline geldiðine deðindi.

Serbest piyasa ekonomisinin isteklerini 
karþýlayamayan geleneksel planlama sistemi 
1980’lerde yerini stratejik mekansal planlama 
anlayýþýna býraktý. Bu dönemin sonunda 
küreselleþme ideolojik hegemonyasýný her 
ortamda pekiþtirdi ve planlama disiplinine yeni 
söylemler kazandýrdý. Bunlardan ilki kapitalizmin 
kendi yarattýðý ve içinden çýkamadýðý çevre 
sorunlarýyla baþ etmek umuduyla ortaya attýðý 
sürdürebilirlik söylemidir. Bunun yanýnda katýlýmý 
vurgulayan yönetiþim, kentler arasý 
rekabeti körükleyen vizyon ve misyon kavramlarý 
son döneme damgasýný vuran söylemler haline 
gelmiþlerdir. Ancak bu kavramlar hiçbir zaman 
derinlikli olarak tartýþýlmadýklarý için uygulamada 
baþarýlý olamamýþlardýr. Tüm bu kavramlara 
karþýn ortaya sürdürülmesi imkansýz bir yoksulluk 

neoliberalizmin

*A. Mücella Yapýcý
1975 yýlýnda Ýstanbul Teknik Üniversitesi Mimarlýk fakültesinde eðitimini tamamlayarak yüksek mühendis mimar ünvanýný aldý. 
Meslek yaþamýna Ýstanbul Anakent Belediyesi Planlama Müdürlüðü’nde baþladý. 12 Eylül 1980 darbesi nedeniyle kamuda ki 
çalýþmalarýndan ayrýlarak mesleðini eþi Memik Yapýcý ile birlikte serbest mimarlýk alanýnda sürdürdü. 1999 Büyük Marmara 
Depreminden sonra Türkiye Kadýn Hareketi ile iliþkilenerek Kadýnlarla Dayanýþma Vakfýnýn (KADAV) kurucu üyeleri arasýnda yer 
aldý. Öðrencilik yýllarýndan baþlayarak Mimarlar Odasý çalýþmalarýnda aktif olarak yer aldý. Özellikle Deprem ve Kentsel dönüþüm 
konularýnda kent inisiyatifleri ile birlikte çalýþtý. Eþi ve ortaðý Memik Yapýcý’nýn vefatý nedeniyle 2003 yýlýndan itibaren serbest 
mimarlýk alanýndaki çalýþmalarýný sona erdirdi. Halen TMMOB Mimarlar Odasý Ýstanbul Büyükkent Þubesi Çevre Etki 
Deðerlendirme Danýþma Kurulu ve Afet Komitesi sekreterliklerini, Prof. Dr. Günhan Danýþman'ýn eðitimi ve önderliðinde sözlü tarih 
çalýþmalarýný yürütmektedir. Deprem ve Doðal afetler, Toplumsal Cinsiyet rolleri ve Mekan, Kent ve Kentsel Dönüþüm konularýnda 
ulusal ve uluslararasý toplantý konferans, sempozyum ve etkinliklerde düzenleyici ve katýlýmcý olarak yer aldý. Mimarlar Odasý 
yayýnlarý ve çeþitli yayýn organlarýnda yayýnlanmýþ makaleleri bulunmaktadýr.

ve yoksunluk tablosu çýkmýþtýr. Kentlerde nüfus 
patlamasý yaþanýyor, devasa kent aðlarý ve 
koridorlarýyla metropoller birleþiyor. Ýþgücünün 
yeniden üretilmesi kent çevresindeki bu alanlardan 
bekleniyor. Köyler kentlerle kuþatýlýyor; kasabalar 
büyük kent haline geliyor. Neyin kentsel, neyin 
kýrsal olduðu belirsizleþiyor. 

Sunuþunu bu kavramlarýn geçtiði Dünya Bankasý, 
OECD vb. kurumlarýn belgelerine ve yapýlan 
planlarýn plan notlarýna deðinerek sürdüren Sayýn 
Yapýcý, tüm bu sözü edilen yeni ekonomik ve 
kentsel politikalarýn büyük kentsel dönüþüm 
projelerini doðurduðunun altýný çizdi. Ýstanbul'daki 
örnekleri üzerinden kentsel dönüþüm, alýþ veriþ 
merkezi ve turizm projelerini ayrýntýlý olarak 

Kent Ýzleme Merkezi (KÝM) 

söyleþiler dizisinin üçüncüsü 20 

Haziran 2009 Cumartesi 

gerçekleþtirildi. Mimar Mücella 

Yapýcý*, neoliberal politikalarýn 

kente ve mekana etkisini 

Ýstanbul örneði üzerinden 

deðerlendirdi.

Yeni Ekonomik 
Politikalar

Yeni Kentsel 
Politikalar

Büyük Kentsel 
Dönüsüm Projeleri

Kuralsizlastirma(Dregülasyon)
Özelleþtirme-yeniden 

yapýlanma
Esneklestirilmis 

Üretim ve Is Gücü
Mekansal Desantralizasyon

Yeni kentsel ortakliklar
Sosyal politikalar yerine

ekonomik öncelik ve politikalar
Kentsel pazarlama

Ayrýcalýklý kuralsýzlaþtýrma
Kentsel rant yaratma

Mekansal ve sosyal ayrýþma 
Projecilik...

Kamu Kaynaklarinin 
Özellestirilmesi

Emlak eksenli geliþme
Dünya hiyerarsisinde yer kapma;

Markalaþma söylemleri eþliðinde
büyük kentsel projeler

Mekansal odakli yerellesme

kent ve mekana etkisi

Ülkemizde de baþta Ýstanbul olmak üzere son 15 
yýldýr büyük sermayenin kentsel alanlara girmesinin 
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Dünya Sosyal Forumu

Dünya Sosyal Forumu; neo-liberalizme, sermaye tarafýndan yönetilen bir dünyaya veya emperyalizmin her 
türlüsüne karþý çýkan sosyal hareketlerin, aðlarýn, sendikalarýn ve diðer sivil toplum örgütlerinin, fikirlerini 
demokratikçe tartýþmak, çözüm önerileri geliþtirmek, deneyimlerini özgürce paylaþmak ve etkili bir eylem aðý 
geliþtirmek amacý ile bir araya geldikleri bir açýk buluþma alanýdýr. 2001‘deki ilk dünya buluþmasýndan bu yana, 
neoliberal politikalara alternatifler arayan ve üreten sürekli bir uluslararasý süreç halini almýþtýr. 

Dünya Sosyal Forumu bugüne kadar, Ocak aylarýnda olmak üzere 2001‘de, 2002‘de, 2003‘de Porto Alegre-
Brezilya‘da, 2004‘de Mumbai-Hindistan‘da,  2005‘de Porto Alegre-Brezilya’da, 2006’da  çok Merkezli 
olarak (Karakas-Venezüella, Bamako-Mali, Karaçi-Pakistan), 2007’de Nayrobi-Kenya‘da, 2009‘da Belem-
Brezilya’da toplandý.

 
2001‘de Brezilya’nýn Porto Allegre kentinde,  sloganýyla yapýlan ilk Dünya 
Sosyal Forumu, dünyanýn dört bir yanýndan birbirinden farklý pek çok sosyal hareketi bir araya getirerek çok 
büyük bir yanký uyandýrdý. Avrupa Sosyal Forumu, Dünya Sosyal Forumu’nun forum süreçlerini kýtasal ve 

Avrupa Sosyal Forumu

 "Baþka Bir Dünya Mümkün"

6. Avrupa Sosyal Forumu 1. Türkiye Hazýrlýk Toplantýsý, 6 Haziran 
Cumartesi günü saat 10.00’da Ýstanbul Serbest Muhasebeci ve Mali 
Müþavirler Odasý toplantý salonunda yapýldý. Ayný gün saat 13:30’da 
Pangaltý metro çýkýþýnda da kitlesel bir basýn açýklamasý gerçekleþtirildi. 
Açýklama TSF adýna TMMOB Yönetim Kurulu Baþkaný Mehmet 
Soðancý tarafýndan okundu.

yerel düzeyde yaygýnlaþtýrmak amacýyla aldýðý bir karar üzerine, ilk kez 2002 yýlýnda Ýtalya’nýn Floransa 
kentinde gerçekleþti. Ýkincisi, 2003‘ün Kasým ayýnda Paris’te, üçüncüsü 2004’te Londra‘da, dördüncüsü ise 
2006‘da Atina‘da, beþincisi ise 2008 de Ýsveç‘in Malmö kentinde düzenlendi. 2010‘da Ýstanbul‘da yapýlacak 
olan 6. Avrupa Sosyal Forumunda da Avrupa’nýn çeþitli yerlerinden gelen binlerce sosyal hareket temsilcisi 
"Baþka Bir Dünya" yolunda deneyimlerini paylaþacak ve mücadelelerini ortaklaþtýrmaya çalýþacaklar.

 
Türkiye Sosyal Forumu çalýþmalarý, aralarýnda Türkiye Devrimci Ýþçi Sendikalarý Konfederasyonu (DÝSK), 
Kamu Emekçileri Sendikalarý Konfederasyonu (KESK), Türkiye Ýþçi Sendikalarý Konfederasyonu (Türk-Ýþ), 
Türk Mimar Mühendis Odalarý Birliði (TMMOB), Türk Tabipler Birliði (TTB) gibi emek ve meslek örgütleri ile 
çok sayýda siyasi platform, oluþum, inisiyatif, emekten yana partiler, çok sayýda kadýn örgütleri, gençlik 
inisiyatifleri, çevre örgütleri, demokratik kitle örgütleri ve diðer toplumsal hareketlerin yer aldýðý ve herkese 
açýk olan bir örgütlenme komitesi tarafýndan yürütülmektedir. 

1.Türkiye Sosyal Forumu, 30 Eylül - 1 Ekim 2007 tarihlerinde Ýstanbul‘da toplandý. Ýki günde 3000 kiþinin 
katýldýðý 1.Türkiye Sosyal Forumu’nda 70‘den fazla kuruluþun ortaklaþa düzenlediði 24 seminer ve 15 atölye 
yapýldý. Türkiye Sosyal Forumu gösterdi ki, sosyal forum süreçleri Türkiye‘de de büyük bir ilgi uyandýrmýþtýr. 
Bu ilgi, sosyal hareketlerin bir araya gelip ortak konular etrafýnda çözüm üretmesine, birlikteliði 
güçlendirmesine ve alternatif çözüm yollarý aramasýna duyulan ihtiyaçtan kaynaklanmýþtýr.

Türkiye Sosyal Forumu

SOSYAL FORUM SÜREÇLERÝ

istanbul
AVRUPA SOSYAL FORUMU

2010

Organizasyon Komitesi Toplantýsý:

Çalýþma Gruplarý: 

Kolaylaþtýrýcý Kurul: 

 Türkiye Sosyal Forumunda 
kararlar, isteyen herkesin katýlýmýna açýk olan ve açýk duyurulan 
Organizasyon Komitesi toplantýlarýnda alýnýr. Toplantý notlarý herkese 
açýk olarak internet sitesinden ve e-posta grubundan duyurulur. 
Toplantýlarda kararlar konsensüs ile alýnýr.

Çeþitli iþlerin yapýlmasý ve alýnacak kararlarla ilgili 
ön çalýþma yapýlmasý için çalýþma gruplarý oluþturulur. Çalýþma 
gruplarýnýn oluþturulmasýna organizasyon komitesi toplantýlarýnda karar 
verilir. Çalýþma gruplarý yaptýklarý çalýþmalarla ilgili raporlarýný 
organizasyon komitesi toplantýsýnda sunar, bu raporlar genel toplantýda 
tartýþýlýp, karara baðlanýr. Þu anda Geniþleme, Program, Çeviri ve 
Lojistik olmak üzere dört çalýþma grubu aktif olarak faaliyetlerini 
sürdürmektedir.

Türk-Ýþ, KESK, DÝSK, TMMOB ve TTB den 
oluþan bu kurul, sürecin devamlýlýðýnýn saðlanmasý ve sürece dair pratik 
iþlerin yürümesi için Organizasyon Komitesi toplantýsýnda alýnan kararlar 
doðrultusunda çalýþmalar yürütür. Kolaylaþtýrýcý Kurulun sekreteryalýðý 
DÝSK tarafýndan yürütülmektedir.

TÜRKÝYE SOSYAL FORUMU’NUN ÝÞLEYÝÞÝ
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Yýldýz Teknik Üniversitesi Mimarlýk Fakültesi tarafýndan düzenlenen “Planlama ve Mimarlýk Alanýnýn Son On Yýlý 
Sempozyumu” 10– 11 Haziran 2009 tarihlerinde Ýstanbul'da gerçekleþmiþtir.

Sempozyumun ilk oturumunda Mimarlýk ve Planlama Alanýnýn Son On Yýlýnda Yaþanan Geliþmeler genel baþlýklarý 
ile tartýþýlmýþtýr. Ýlk oturumun baþkanlýðýný Doðan Hasol üstlenmiþ, Ýlhan Tekeli ve Uður Tanyeli de konuþmacý olarak bu 
oturumda yer almýþtýr. Neden son 10 yýlýn ele alýndýðý üzerine yapýlan tartýþmada vurgulanan olaylar arasýnda aðýrlýkla 
1999 depremi, yeni bir yüzyýla giriþ, hýzlý ve etkili deðiþimin yaþanmasý, planlamaya siyasilerin egemen olmasý ve 
çevreyle ilgili sorunlarýn artmasý sýralanmýþtýr. Kentsel çevreyi etkileyen aktörlerin belirlenmesi ve iþ bölümünün doðru 
yapýlmasý gerektiði vurgulanmýþ, kenti sadece mimar ve plancýlarýn deðil onlarla birlikte kurumlar ve siyasilerin 
biçimlendirdiðinin altý çizilmiþtir. Türkiye'nin son on yýlda geçirdiði dönüþümler, TOKÝ'nin planlama alanýndaki etkin rolü, 
tarihselci yaklaþýmlar gibi konular bu oturumda ele alýnmýþtýr.

Ýkinci oturumda Küresel ve Yerel Politikalarýn Planlama ve Mimarlýk Alanýna Etkileri üzerinde durulmuþtur. 
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planlama ve mimarlýk alanýnýn 
son on yýlý

SEMPOZYUM
her ortamda pekiþtirdiðine ve planlama disiplinine yeni söylemler kazandýrdýðýna deðinmiþtir. Bunlardan ilki 
kapitalizmin kendi yarattýðý ve içinden çýkamadýðý çevre sorunlarýyla baþ etmek umuduyla ortaya attýðý sürdürebilirlik 
söylemidir. Bunun yanýnda katýlýmý vurgulayan yönetiþim, kentler arasý rekabeti körükleyen vizyon ve misyon 
kavramlarý son döneme damgasýný vuran söylemler haline gelmiþlerdir. Ancak bu kavramlar hiçbir zaman derinlikli 
olarak tartýþýlmadýklarý için uygulamada baþarýlý olamamýþlardýr. Ayþe Nur Ökten, Betül Þengezer, Yiðit Evren, 
Senem Kozaman ise, “Kentte Yaratýlanlar ve Paylaþýlanlar” konulu sunumlarýnda ulaþým politikalarýnýn 
araþtýrýlmasýnýn ve model geliþtirilmesinin gerekliliði üzerinde durmuþlardýr. Derya Altunbaþ ise, “Kent Politikalarýnýn 
On Yýllýk Deðerlendirmesi: Korunmasý Gerekli Taþýnmaz Varlýklar” baþlýklý sunumunda Kültür ve Turizm Bakanlýðý'nýn 
örgütlenme yapýsý, UNESCO ve AB'ye göre gerçekleþen yasal düzenlemeler, Kültür ve Tabiat Varlýklarýný Koruma 
Kurullarý'ndaki siyasi yapýlanmalar gibi konularda düþüncelerini dile getirmiþtir.

Sempozyumun Dördüncü Oturum konusu “Yaþam Kültürünün Deðiþimi ve Konut, Merkez Ýþlevlerinin 
Tasarýmýna Yansýmasý“ olarak belirlenmiþtir. Bu konu da iki ayrý oturumda tartýþýlmýþtýr. Ali Düzgün'ün oturum 
baþkanlýðýný üstlendiði ilk oturumda, Fatih Þahin “Alýþveriþ Merkezlerinde Toplum Yapýsýna Baðlý Anlamsal Kriterler 
ve Deðiþiminin Ýncelenmesi” baþlýklý sunumunda alýþveriþ merkezlerinin olumlu yönlerini göstermeye çalýþtýysa da 
ikna edici olamamýþtýr. Ýbrahim Baþak Daðgülü “Mimarlýðýn Son On Yýlýnda Mimari Tasarlamada Çevre Kaygýsý 
Odaklý Yaklaþýmlar, Geleceðe Bakýþ ve Ülkemiz Mimarlýðý Ýçin Aktif Potansiyeller”, Mert Kompil ve Murat Çelik 
ise,“Türkiye'de Batý Tarzý Büyük Ölçekli Tüketim Mekânlarýnýn Geliþimi ve Kentsel Perakende Alanlarýnýn Yasal ve 
Yapýsal Olarak Düzenlenmesi Gayretleri” konulu sunumlarýný gerçekleþtirmiþlerdir.  

Oturum baþkanlýðýný Ruþen Keleþ'in üstlendiði oturumda, Yaþar Marulyalý, Hüseyin Kaptan ve Oktay Ekinci de 
konuþmacý olarak yer almýþlardýr. Son on yýlda planlama ve mimarlýk alanýnda esaslý bir deðiþim olmadýðý, ancak daha 
önceki yýllarda yaþanan olumsuzluklarýn doruða ulaþtýðý belirtilmiþtir.  Küresel imar dayatmalarýnýn arttýðý, plansýz bir 
muhafazakarlýk sürecinin baþladýðý, gökdelen konutlarýn, alýþveriþ merkezlerinin dayatýldýðý bir süreçte olduðumuz dile 
getirilmiþtir. Oktay Ekinci son on yýlda planlama ve mimarlýðýn her zamankinden çok birbirinden ayrýlmaya çalýþýldýðýný 
dile getirmiþ ve kentlerin çoktan dönüþtüðüne örneklerle dikkat çekmiþtir. Ayrýca 12 Eylül darbesini rantýn siyasal 
darbesi olarak niteleyen Ekinci anayasasýz yaðma hukukunun turizm teþvik yasasý ile ortaya çýktýðýnýn altýný çizmiþtir.

Sempozyum kapsamýnda, Planlama Alanýnda Karar Süreçlerinin ve Kamunun Düzenleyici Rolünün Deðiþimi 
konusu iki ayrý oturumda tartýþýlmýþtýr. Oturum baþkanlýðýný Cevat Geray'ýn üstlendiði ilk bölümünde Ahmet Avþar 
Þimþek, “Kamusal Hizmet Anlayýþýnda Deðiþim: Ýller Bankasý Örneði” konulu sunumunda, deðiþen stratejik planlar 
sebebiyle artýk bedel karþýlýðý hizmet vermekte olan Ýller Bankasý'nýn geleceðinin yerel yönetimler tarafýndan tercih 
edilip edilmeyeceðine baðlý olduðunu vurgulamýþtýr. Kenan Göçer “Türkiye Örneðinde Aþýrý Birikime Baðlý Küresel 
Mali Krizlerin Ekonomi Politiði ve Mekan Örgütlenmesine Yansýmalarý”, Erhan Demirdizen ise “Planlamanýn Son On 
Günü” isimli sunumlarý ile oturumda yer almýþlardýr. Kenan Göçer sunumunda yoðunlukla David Harvey'in zaman-
mekan sabitesi kuramýna ve sosyal adalet tartýþmalarýna yer vermiþtir.

Ayný konulu 2.oturumda ise, oturum baþkanlýðýný Ülkü Azrak üstlenmiþtir. Mücella Yapýcý “Deðiþen Ekonomik 
Politikalarýn Kent Ve Mimarlýk Alanýna Etkisinin Mimarlar Odasý Deneyimleri Iþýðýnda Ýrdelenmesi: Ýstanbul Örneði” 
adlý sunumunda Serbest piyasa ekonomisinin isteklerini karþýlayamayan geleneksel planlama sisteminin 1980lerde 
yerini stratejik mekansal planlama anlayýþýna býraktýðýna; bu dönemin sonunda küreselleþme ideolojik hegemonyasýný 

Ayný konu baþlýðý ile gerçekleþen 2.oturumun baþkanlýðýný ise, Neslihan Dostoðlu üstlenmiþtir. Neslihan Aydýn 
Yönet, “Ýstanbul'daki Korumalý Yerleþimler: Tercih Sebeplerinde Güvenlik Kriterinin Ýrdelenmesi”, Saadet Aytis, 
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Sempozyum, Zekai Görgülü'nün baþkanlýðýný üstlendiði Emre Arolat, Feridun Duyguluer, Korhan Gümüþ, Çaðatay 
Keskinok, Murat Nalbantoðlu, Bülent Tuna, Ahmet Turgut ve Alper Ünlü'nün katýldýðý panel ile son bulmuþtur. Panelde 
baþarýlý mimarlar Emre Arolat ve Murat Nalbantoðlu görseller eþliðinde yaptýklarý projeleri anlatýrken bir yandan da 
eleþtirdikleri projelerden örnekler göstermiþlerdir. Panelin en renkli sunuþunu ise uzun yýllardýr kamuda çalýþan ve 
mevzuata hakim olan Sayýn Feridun Duyguluer gerçekleþtirmiþtir. Duyguluer planlama ve mimarlýkta kulvarlaþtýrma 
eðiliminin son yýllara damgasýný vurduðunu belirtmiþtir.

getirmiþtir. Göksu, proje üretiminde, bilgilendirme sürecinin ve bilinçlendirmenin doðru yollarla gerçekleþmesi gerektiði, 
doðrudan ve dolaylý yoldan etkilenen taraflarýn buluþmasýnýn þart olduðu, belirsizliklerin ortadan kaldýrýlmasý gerektiði ve 
benimsenebilir strateji ve programlarýn oluþturulmasý gerektiði üzerinde durmuþtur.  Ýyi bir çevre yaratamadýðýmýz için 
hepimizin suçlu olduðunu vurgulayan Göksu 6B olarak nitelendirdiði uzlaþma basamaklarýný açýklamýþtýr. Bunlar: 
Bilgilendirme süreci (þeffaf ve doðru olmalý), Bilinçlendirme (deðer paylaþýmý, imar hakký, koruma konularý vb. 
anlatýlmalý), Buluþma (tüm farklý kesimler bir araya gelmeli), Belirsizlikler (süreç A'dan Z'ye kurgulanmýyor, fikirlere proje 
diyoruz), Beklenti yönetimi (bekletilenlerin doðru belirlenmesi), Benimseme (ortak paydada benimsenebilir projeler 
üretilmeli).

Can Çinici, Fener –Balat bölgesi için geliþtirmiþ olduðu projeyi katýlýmcýlara aktardýðý sunumunda hep ideolojilerin, 
tutumlarýn tartýþýldýðýný iþlerin tartýþýlmadýðýný belirtmiþtir. 

12 Haziran 2009 tarihinde gerçekleþen 8.Oturumun konusu ise  “Küresel ve Yerel Etkilerin Deðiþtirdiði Kentler ve 
Mimarlýðýn Dili” olarak belirlenmiþ, bu oturumun baþkanlýðýný ise Orhan Hacýhasanoðlu üstlenmiþtir. Bu oturumda 
gerçekleþen sunuþlar ise þöyledir: Berna Dikçýnar Sel, Ayfer Gül, “Kimliðini Yitiren, Standartlaþan Kent: Midyat”, Bülent 
Onur Turan , “Dijital Tasarým Sürecinin Dönüþtürdükleri”, Uygar Yüksel, M. Tolga Akbulut,“Tüketim Odaklý Mimarlýðýn 
Son Yýllardaki Yeni Aktörleri; Rezidanslar”, Tülin Görgülü, Senem Kaymaz Koca, “Küresel Akýþlar,  Ýstanbul ve 
Ýstanbul'da Küresel Mimarlýk” 

Avrupa'da Eðitim, Gençlik ve Kültürden Sorumlu Bakanlar tarafýndan, 20 Kasým 2008'de Belçika'nýn Brüksel kentinde 
yapýlan toplantýda kabul edilen bu belge, yapý kültürünü doðrudan þekillendiren mimarlýðýn sürdürülebilir kalkýnmaya 
katkýsýný onaylamasý açýsýndan önem kazanýyor. Böylece mimarlýk, kentler ve kasabalarda daha iyi yaþam koþullarý, 
daha iyi iþleyen bir ekonomi ve daha iyi bir toplumsal yapýya giden yoldaki rolü nedeniyle, AB'nin Lizbon Stratejisi'nin 
geliþtirilmesinde önemli bir unsur olarak kabul ediliyor. AB Üyesi Ülkeler, bu belgeyle Avrupa'daki mimarlýk ortamý ve 
mesleðinin geliþimi için ortak çaba gösterme konusunda mutabakatlarýný sunuyorlar. Metinde, mimarlýk ve kentsel 
çevreye ilgilendiren konularda mimarlar ve oluþturduklarý örgütlerle yakýn iliþki içinde çalýþýlmasý da benimseniyor. 
Burada belgenin gayrýresmî çevirisini sunuyoruz.

Belgenin Ýngilizce orijinaline ulaþmak için:
www.mo.org.tr/UIKDocs/councilcultureconclusions.pdf

AVRUPA BIRLIGI KONSEYI,
� Avrupa Topluluðu Kurucu Antlaþmasý'ný,

� Mimarlýðýn her ülkedeki kültürün ve yaþam dokusunun temel bir parçasý olduðunu teyit eden, 12 Þubat 2001 tarihli 
Kentsel ve Kýrsal Çevrelerde Mimari Kaliteye Ýliþkin Konsey Kararý'ný,  1

� Mimarlýk da dâhil olmak üzere kültürel etkinlikler ve yaratýcý endüstrilerin, yenilik ve teknolojilerin geliþiminde önemli 
bir rol oynadýðýna ve gelecekteki sürdürülebilir büyümenin temel lokomotifleri olduðuna iþaret eden, 24 Mayýs 2007 
tarihli Kültürel ve Yaratýcý sektörlerin Lizbon Hedeflerine Ulaþýlmasý Konusundaki Katkýsýna Ýliþkin Konsey Sonuç 
Belgesi'ni,2

� 10 Mayýs 2007 tarihli Küreselleþen Dünyada Kültür Hakkýnda Avrupa Gündemi Komisyon Bildirimi'nin  ardýndan, 3

kültürün etkinlikler içindeki ortak rolünü bir kez daha vurgulayan, 16 Kasým 2007 tarihli Kültür Hakkýnda Avrupa 
Gündemi Konsey Kararý'ný,4

HATIRLATARAK;
� Kaynaklarýn verimli bir þekilde yönetildiði ve kullanýldýðý; ekonominin ekolojik ve sosyal geliþmeye yönelik 

potansiyelinin deðerlendirildiði; refah, çevresel koruma ve sosyal uyumun gereklerinin yerine getirildiði ve hem 
bugünkü hem de gelecek kuþaklar için yaþam kalitesini sürekli geliþtirme olanaðý saðlayan sürdürülebilir 
topluluklarýn yaratýlmasý için gerekli eylemleri tanýmlamak amacýyla, Avrupa Konseyi tarafýndan 15-16 Haziran 2006 
tarihinde revize edilerek kabul edilen Avrupa Birliði Sürdürülebilir Kalkýnma Stratejisi'ni,5

 OJ C 73, 06.03.2001, s.6 / Ed. Notu: Belgeye ulaþmak için:1

 OJ C 311, 21.12.2007, s.7 / E.N. 2

 COM(2007) 242 final / E.N. www.mo.org.tr/UIKDocs/communicationcultureagenda.pdf3

 OJ C 143, 10.06.2008, p.9 / E.N. www.mo.org.tr/UIKDocs/europeanagendaforculture.pdf4

 10117/06 / E.N. www.mo.org.tr/UIKDocs/eusds.pdf5

� Yapý kültürünün önemini vurgulayan; kentlerin ekonomik, sosyal, ekolojik ve kültürel yönlerini kapsayan; idari ve 
politik sorumluluðun farklý alanlarýnda ve kamu ile özel sektör arasýnda iþbirliði temelinde, entegre kentsel geliþim 
yaklaþýmlarýnýn kabul edilmesi çaðrýsýnýn yapýldýðý, 24 Mayýs 2007 tarihinde Kentsel Geliþmeden Sorumlu Bakanlar 
tarafýndan kabul edilen Sürdürülebilir Avrupa Kentleri Ýçin Leipzig Þartý'ný,6

NOT EDEREK;
� Avrupa Mimarlýk Politikasý Forumu'nun (EFAP) mimari kalite ve sürdürülebilir geliþme konusundaki çalýþmalarýný,

 www.mo.org.tr/UIKDocs/AVRUPA.pdf
www.mo.org.tr/UIKDocs/culturecontributionlisbon.pdf

KÜLTÜRÜN SÜRDÜRÜLEBÝLÝR KALKINMAYA KATKISI

AVRUPA BIRLIGI KONSEYI’NIN MIMARLIK HAKKINDA SONUÇ BELGESI 

(2008/C 319/05)



TAKDIRLE KARSILAYARAK;
� Mimarlýðýn, kültürel yaratýcýlýk ve yenilikçi buluþlarýn bir araya geldiði ve teknolojik bileþenleri de içeren bir disiplin 

olarak, hem kentlerin ve kasabalarýn kültürel boyutlarýna, hem de ekonomi, sosyal uyum ve çevreye etkisi 
düþünüldüðünde, kültürün sürdürülebilir geliþmeye nasýl bir katký yapabileceðini belirgin bir þekilde gösterdiðine,

� Mimarlýðýn ayný zamanda, sadece kültür politikalarýyla deðil, diðer toplumsal politikalardan da etkilenen yapýsý, 
kültürün ayný anda pek çok alanla kesiþen karakteristik niteliðini ortaya koyduðuna,

ISARET EDEREK;
� Günümüzde Avrupa kentlerinin, demografik deðiþiklikler ve bunun kentlerin yayýlarak büyümesine etkileri, çevresel 

sorunlar ve iklim deðiþikliðine karþý önlemler, özellikle arka planda ekonomik ve sosyal deðiþimin olduðu bir ortamda 
sosyal uyumun saðlanmasý, mimari ve kültürel mirasýn korunmasý ve geliþtirilmesi gibi büyük sorunlarla karþý karþýya 
olduðunu,

� Bu sorunlara ancak kültür, ekonomi, sosyal iliþkiler ve çevre konularýnýn her birinin eþit rol oynadýðý, yaratýcý ve entegre 
bir yaklaþým içeren sürdürülebilir kentsel geliþim aracýlýðýyla cevap verilebileceðini,

 Sürdürülebilir kentsel geliþimin:
o Mimari kalite ve kültürel çeþitliliðin yansýmasý olan mimari çeþitliliðe, mimari mirasýn korunmasý ve geliþtirilmesine, 

doðal kimlik veya kentsel peyzajýn tekil kimliklerine özel önem verilmesi,

o Özellikle terk edilmiþ endüstri alanlarý olmak üzere arazi ve yapýlarýn dönüþtürülmesi ve kullanýlmasý ile iklim 
deðiþikliði baðlamýnda enerji kaynaklarýnýn denetimi ve kirliliðin azaltýlmasý konularýnda uygulanan projelerin 
yönetimine katkýda bulunulmasý,

o Özellikle serbest dolaþým ve demografik deðiþiklik, sosyal uyum, sosyal karýþým, kültürler arasý diyalog ve sivil toplum 
katýlýmý konularý olmak üzere topluluklarýn yaþam tarzlarýndaki deðiþimlerin, mimarlýk ve kent planlamasýna yenilikçi 
yaklaþýmlarla yansýtýlmasý,

o Yüksek nitelikli mimari yaratýcýlýðýn ekonomiyi canlandýran, kentler ve kasabalara turist çeken bir unsur olarak teþvik 
edilmesi, anlamýna geldiðini,
 E.N. 6

� Mimarlýðýn, sürdürülebilir kentsel geliþimin uygulamaya geçirilmesinde özellikle:
o Binalarýn ve peyzajýn korunmasý ile çaðdaþ yaratýcýlýk veya halkýn haklý istekleri arasýnda farklýlýk gösteren koþullarý 

baðdaþtýrarak ve kentlerin geliþigüzel büyümesini denetim altýna alarak,

o Çeþitliliði, kalitesi ve yaratýcýlýðýyla kentsel nüfusun kültürel zenginleþmesine ve yaþam kalitesine katkýda bulunarak 
ve özellikle küçük ve orta ölçekli iþletmeler için geliþme ortamý yaratarak kent ve kasabalarýn ekonomik, ticari ve 
turistik canlýlýðýný destekleyerek, bütünleþtirici ve yenilikçi bir rol oynayabileceðini,

� Son olarak, sürdürülebilir kentsel kalkýnmanýn, yaratýcýlýk, yenilikçi buluþlar ve mimari tarzlarýn yenilenmesi ve 
geleneksel uygulamalarýn yeniden benimsenmesi ve yorumlanmasý için bir fýrsat olacaðýný,

DIKKATE ALARAK;
� Baþta Avrupa kültür baþkentlerinde olmak üzere pek çok Avrupa kentinde, kültürü ve özellikle mimarlýðý, yeniden 

canlandýrmanýn temel aracý olarak kullanmak üzere oluþturulan giriþimlerin varlýðýný,
� Sürdürülebilir kentsel geliþimde, kentsel altyapý kalitesi ve kültür ile endüstri arasýndaki karþýlýklý etkileþim dâhil olmak 

üzere, yeni rekabetçi faktörleri temel alan yaratýcý kentlerin ortaya çýkýþýný,

ILGIYLE KAYDEDEREK; 

� Baþta ekonomik ve sosyal uyum, sürdürülebilir geliþim, eðitim ve araþtýrma olmak üzere baþlýca politikalarýnda, 
özellikle kültürel yönleriyle mimarlýðý ve mimarlýðýn kendine özgü niteliklerini dikkate almaya,

wwww.mo.org.tr/UIKDocs/leipzigsarti.pdf

ÜYE ÜLKELERI VE KOMISYONU, KENDI ILGI VE GÖREV ALANLARINDA VE
YERINDENLIK ILKESI UYARINCA,

� Mimarlýk için, teknik standartlarýn ötesinde, genel ekonomik, sosyal, kültürel ve çevresel hedefler baðlamýnda bir 
yaklaþým oluþturmaya,

� Özellikle Avrupa politikalarý ve programlarý kapsamýnda ve inþaat iþlerinin ihalesinde olmak üzere, mimarlýkta, kent 
planlamasýnda ve peyzaj düzenlemelerinde yenilikçi yaklaþým ve denemeleri teþvik etmeye,

� Mimarlýk sektörü ve bu sektörün sürdürülebilir geliþime katkýlarýna iliþkin, özellikle istatistikî bilgi üretimini geliþtirmeye,

� Yüksek kalitede bir yaþam çevresinin oluþturulmasýnda mimarlýðýn ve kent planlamasýnýn rolü konusunda toplumda 
farkýndalýk yaratmaya ve sürdürülebilir kentsel geliþime toplumun katkýsýný teþvik etmeye,

� Meslek insanlarýyla iþbirliði içinde ve bazý Avrupa kentlerinde gerçekleþtirilen deneyimler ýþýðýnda, her yýl düzenlenecek 
bir Avrupa mimarlýk etkinliðinin yapýlabilirliðini araþtýrmaya,

� Bu sonuç belgesinde öngörülenlerin uygulanmasýný saðlamak için birlikte çalýþmaya ve 2012 yýlýnda uygulama 
sonuçlarýnýn bir envanterini oluþturmaya,
ÇAGIRIR.

ÜYE ÜLKELERI,
� Mimarlýk, kent planlamasý ve rehabilitasyon projelerinde, tasarým aþamasýndan baþlayarak, mimarlýðýn sürdürülebilir 

geliþim sürecinde bütünleþtirici ve yenilikçi bir rol oynamasý için çaba göstermeye,

� Yaratýcý ve kültürel bir endüstri olarak mimarlýðýn, ekonomik büyümeye ve istihdama katký potansiyelinin geliþtirilmesine 
yardýmcý olmaya,

 
� Mimarlýk, mimari miras ve yaþam çevrelerine iliþkin eðitimi, özellikle sanat ve kültürel

eðitim yoluyla teþvik etmeye,
 
� Mimarlar, kent plancýlarý ve peyzajcýlarýn, sürdürülebilir kalkýnma konusunda baþlangýç ve daha sonraki aþamalarda 

eðitimlerini teþvik etmeye,

� 2009 Avrupa Yaratýcýlýk ve Yenilik Yýlý etkinliklerinde mimarlýðýn önemini vurgulamaya,

� Kültür konusunda, uygun olan durumlarda, açýk eþgüdüm yöntemini uygulamaya,
  ÇAGIRIR.

KOMISYONU,
� Kültürel ve yaratýcý endüstriler konulu Yeþil Kitabý'ný hazýrlarken mimarlýðý dikkate almaya,

� Mimarlýkla ilgili konu ve sorunlara iliþkin çalýþmalarda ve bu konularda danýþma ihtiyacý halinde, kamu ve özel sektörden 
uzman ve uygulamacýlarýn oluþturduðu, Avrupa Mimarlýk Politikalarý Forumu (EFAP) gibi iletiþim aðlarýnýn katýlýmýný 
saðlamaya,

� Bu iletiþim aðlarý ve Avrupa mimarlýk okullarý aðýyla eþgüdüm içinde,

o Mimarlar, yatýrýmcýlar ve kullanýcýlar arasýnda bilginin ve baþarýlý uygulamalar konusunda deneyim ve araþtýrmalarýn 
paylaþýlmasýný saðlamaya,

o Genç mimarlar, kent plancýlarý ve peyzajcýlara sürdürülebilir geliþim konusunda mesleki eðitim saðlamaya, 
çalýþmalarýnýn tanýtýmýný yapmaya ve kamusal ve özel iþlere eriþimlerini saðlamaya,

    ÇAGIRIR.

Çeviri: Arif Þentek
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� Bölgede yaþayan insanlarýn yaþam çevrelerinde daha yüksek standartlara ulaþýlmasý ve bu 
çerçevede mimarlýk eðitiminin kalitesinin geliþtirilmesi;
� Karadeniz’de nehirlerden, enerji santrallerinden ve denizcilik faaliyetlerinden kaynaklanan ve 

giderek artan kirlenmeyi önlemek için bölgedeki ülkeler, kentler, kasabalar arasýnda ortak 
projelerin geliþtirilmesi,
� Kýyýlarda gerçekleþtirilen büyük ölçekli altyapý projeleri ve plansýz yapýlaþmanýn yarattýðý çevre 

tahribatýnýn farkýnda olunmasý;
� Bölgede yeni ulaþým hattý, enerji nakil hattý ve nükleer enerji santrali projelerinden kaçýnýlmasý; 

buna karþýlýk çevreye duyarlý alternatif enerji üretim ve taþýma yöntemlerine baþvurulmasý;
mesajlarýný yinelemektedir.

FABSR üyeleri, “kültür ve kimlik” ve “turizm ve mimarlýk” konularýna odaklanan Trabzon toplantýsýnýn 
ardýndan aþaðýdaki görüþ ve önerileri sunmaktadýr:

� Karadeniz’in bölgesel kimliði, bulunduðu coðrafya üzerindeki çok çeþitli köken, kültür ve 
medeniyetin bir araya gelmesinden oluþmaktadýr. Bu nedenle, kültürel ve mimari mirasýn tekil 
örnekleri yalnýzca bir ülkeye deðil, ayný zamanda tüm bölgeye ve hatta insanlýða aittir. FABSR, 
kültürel ve mimari mirasýn korunmasý ve geliþtirilmesi konusunda, ilgili uluslararasý mevzuatla uyumlu 
bir bölgesel plan geliþtirilmesi için çaðrý yapmaktadýr.

•Turizm, Karadeniz’de kýrsal ve kentsel yerleþimlerin geliþmesi konusunda fýrsatlar yarattýðý kadar, 
tehditler de içermektedir. Bölgedeki keþfedilmemiþ doða ve kültürün deðerinin farkýna vararak, bu 
güzellikleri dünya turizmine açmak büyük fýrsatlar yaratabilir. Bunun yanýnda, bölge ülkelerinin ortak 
zenginliði olan kýyý ve yayla turizmi de dünya için önemli deðerlerdir. Dünya turizminin bölgemize 
akýþýyla, bir yandan bölgeye özgü yerel niteliklerin kaybolmasý tehlikesiyle karþý karþýya kalmakta, 
diðer yandan ise standartlaþma ve tekdüzeleþme tehdidini yaþamaktayýz. FABSR, Karadeniz 
ülkelerini sürdürülebilir turizm geliþimi konusunda ortak bir mevzuat oluþturmaya çaðýrmaktadýr. Ayný 
zamanda FABSR, kýyý turizmi kadar kültürel turizme de yönelmenin önemini vurgulamakta, bölge 
içinde kültürel rotalarýn geliþtirilmesi ve tanýtýlmasý konusunda çaðrý yapmaktadýr.

• Karadeniz bölgesi, tarihi boyunca jeopolitik konumu nedeniyle siyasi gerilimlere ve silahlý 
çatýþmalara maruz kalmýþtýr. Silahlý çatýþmalar sonucunda en büyük üzüntümüz yüzyýllardýr çeþitlilik 
ve farklýlýklarla birlikte uyum içinde yaþayan insanlarýn kaybý olmaktadýr. Silahlý çatýþmalar yaþam 
çevrelerimiz üzerinde olduðu kadar, doðal ve kültürel mirasýmýz üzerinde de yýkýcý bir etkiye neden 
olmaktadýr. Bölgemizin ortak tarihî ve kültüründen gelen uyum, gerilimlerden kaynaklanan 
çatýþmalarý sona erdirerek, barýþý yeniden temin etmek konusunda önemli bir güç oluþturmaktadýr. 
Yüzyýllardýr yaptýðýmýz gibi bu coðrafyada yine birlikte yaþamaya devam edeceðimizin farkýnda 
olarak duyarlýlýk, empati ve saðduyu içinde davranmamýz gerekmektedir. FABSR üyeleri Karadeniz 
ülkelerini, silahlý çatýþma halinde kültürel mirasýn korunmasý konusundaki uluslararasý mevzuata 
uygun olarak hareket etmeye davet etmektedir. FABSR, Karadeniz bölgesindeki merkezi ve yerel 
yönetimler, üniversiteler ve araþtýrma merkezleri, mesleki ve kültürel örgütler, hükümetler arasý ve 
hükümet dýþý kuruluþlarý çalýþma ve eylemlerinde bu bildirgede belirtilen görüþ ve önerileri dikkate 
almaya çaðýrmaktadýr. FABSR üyeleri, bölgenin köklü ortak geçmiþi ve kültürüne dayalý mirasýn ve 
deðerlerin korunmasý ve geliþtirilmesinde iþbirliði içinde çalýþmak konusundaki kararlýlýklarýný bir kez 
daha ifade etmektedir.

Trabzon’da gerçekleþtirilen Karadeniz Bölgesi Mimarlar Forumu (FABSR) toplantýsýnda temsil edilen, Karadeniz 
bölge ülkelerinin mimarlýk örgütleri:

Karadeniz bölgesinin bir dönüþüm süreci içinde bulunduðunu ve bu süreç içinde kýrsal ve kentsel yerleþimlerde 
süreklilik ve deðiþim arasýnda bir denge kurulmasý ihtiyacýný not etmekte;

 Kafkasya bölgesinin, dünya politikasý ve ekonomisindeki stratejik önemi nedeniyle tarihi boyunca emperyal 
güçlerin müdahalelerine ve gerilimlere sahne olduðunu dikkate almakta;

 Küreselleþmenin bölgenin yerel yapý gelenekleri ve kentsel kültürü üzerindeki olumsuz etkilerine dikkat 
çekmekte;

 Karadeniz’i yalnýzca denizi çevreleyen kýyýlarla sýnýrlý bir bölge olarak deðil, ayný zamanda bu coðrafyayý besleyen 
tüm iç bölgeyi kapsayan geniþletilmiþ tanýmý içinde kabul etmekte;

�

�

�

�

Daha önce kabul ettikleri Tiflis, Batum, Soçi, Sofya ve Ýstanbul bildirgelerinde belirtilen:
� Karadeniz’in bütüncül bölgesel kimliðinin bir parçasý olarak, somut ve somut olmayan kültürel ve mimarlýk 

deðerlerinin korunmasý ve geliþtirilmesi;
� Kýyý çizgisinin korunmasý ve güçlendirilmesi;

karadeniz’de süreklilik 
ve deðiþim

TRABZON BÝLDÝRGESÝ

Karadeniz Bölgesi Mimarlar Forumu (FABSR) toplantýsýnda kabul edilmiþtir. Trabzon, 16 Mayýs 2009

16 Mayýs 2009’da Trabzon’da aþaðýdaki ülkelerin yetkili temsilcileri tarafýndan imzalanmýþtýr:

Azerbaycan: Ferhad Mollazada; Bulgaristan: Todor Boulev; Gürcistan: Revaz Avalishvili; Romanya: 
Alexandru Beldiman; Rusya: Igor Mazurok; Türkiye: Bülend Tuna; Ukrayna: Sergey Tselovalnyk. Ermenistan 
(toplantýya katýlamadý).
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Yýkýcý bir depremin 
bölgeyi etkileme 
olasýlýðý artýyor.

1

Deprem sonrasý 
afet yönetimi 
hazýrlýklarýndan 
daha önemlisi 
deprem 
öncesinde 
yapýlmasý 
gerekenlerdir.

2

Bu amaçla Mühendislik 
Hizmeti Destek 
Birimlerinin kurulmasý 
ve elemanlarýnýn ve insanýmýzýn 
bu yönde eðitilmeleri gereklidir.

7

Bu birimlerin yapacaðý ilk 
etkinliklerin baþýnda 

yapý planlarýnýn, 
en azýndan kritik 
kat planlarýnýn 
bulunmasý geliyor. Bunlarý 
sayýsallaþtýrýlmýþ olarak elde etmenin 
yollarý kolaylaþtýrýlmalý. Bu aþama, 
bilgilendirilmiþ halkýn katkýlarý ile 
hýzlandýrýlabilinir.

8

Mühendislik Hizmeti Destek 
Birimlerinin eðitilmiþ 
mühendisleri, 

sayýsallaþtýrýlmýþ kat 
planlarý üzerinde 
çalýþarak, toptan göçmenin 
önlemlerini kararlaþtýrýp yine 

sayýsallaþtýrýlmýþ 
olarak insanýmýza 
iletilebilecektir.

9

Kaçýnýlmaz olan onarým 
ve güçlendirmenin 4halkýn desteði 
alýnmadan, 
halka raðmen 
yapýlmasý mümkün 
deðildir. 
Ýstanbul Deprem Master ,
Planý'nýn bu doðrultudaki 
önerileri önemsenmeli 
ve kesintisiz uygulanmalý.

Siyaset üstü bir 
iþbirliði 
geliþtirilmeli;

3
böylelikle araþtýrmacýlarýn, 
yöneticilerin ve halkýn bir araya 
gelmesi saðlanabilecektir.

“Ýnsanýmýz Çözümün Parçasý 
Olmalýdýr" sözü çalýþtayýn konusunu 
ve ana fikrini özetlemektedir. Bu 
sonuca uzun soluklu bir bilgilendirme 
ve eðitim programý ile ulaþýlabilir. Bu 
olmadan insanýmýzýn karþý karþýya 
olduðu deprem tehlikesinin 
büyüklüðünü doðru deðerlendirme ve 

Ruhsatlý, ruhsatsýz, 
iskâný alýnmýþ ya 
da alýnmamýþ, 
içinde yaþayanýn 
dinine, ýrkýna ve 
cinsiyetine 
bakmaksýzýn, 
hepsini birden 
sarsacak 
yýkýcý bir 
deprem, 
herkesin siyasi, dini, milli 
görüþleri üstünde iþbirliðini 
gerekli kýlan bir olgudur. Jeofizik, jeolojik, 
jeoteknik olaylar yukarýdaki ayýrýmlardan habersiz 
ve ülke sýnýrlarýný tanýmadan, sadece fizik kurallara 
uyarak, duraksamaksýzýn geliþmek' te ve yýkýcý bir 
deprem giderek yaklaþmakta. Bu bilimsel bir 
gerçek.

Bir yandan insanlarýmýz 

“aydýnlatýlýp
 

eðitilir
ken diðer yandan 

geçen süre içinde toplanan 

tüm veriler ýþý
ðýnda 

yeni ve gerçekçi 

hedefler belirle
nmeli.

5

Ayný baðlamda etkin iþle
tilemeyen 

inþaatlarý si
gortalama ve denetim 

iþleri birleþtiri
lerek ayýrým

sýz tüm 

yapýlara ödünsüz ve baðlantýlý 

olarak uygulanmalý.

gereklerini yerine getirme olanaðý yok. 
Maddi olanaklarý olsa da, yaþamýný 
birdenbire yitirebileceðini bilmiyor. Bu 
gerçeklerin ona anlatýlmasýnýn 
sorumluluðu ise olayýn bilincindeki 
yetkin insanlara kalýyor. Karar verici 
durumda olanlar en büyük sorumluluðu 
taþýyorlar.

41

Güçlendirme 
çeþitli yollarla 
çekici hale getirilecek 
ve ücretsiz teknik 
denetleme 
saðlanacaktýr.

10
Kesintisiz sürdürülmesi gereken 
bu yöndeki çalýþmalara yeni bir ivme 
kazandýrmasý dileðini taþýyarak saygý 
ile sunulur.

Hastane, okul, yönetim 

binalarý dýþýndaki, 

yönetmelikçe önemli binalar 
arasýnda sayýlmayan 

çok sayýdaki binanýn, 

beklenen depremde 

yerle bir olmamasý 

için toptan göçmesi 

önlenmeli. Basit ve ucuz 

yollarla toptan göçmenin 

önlenmesi olanaðý vardýr.

6

6 ve 7 Temmuz tarihlerinde ÝTÜ Ýnþaat 
Fakültesinde UNESCO destekli bir 
çalýþtay gerçekleþtirildi. Bu çalýþtay 
17 Aðustos 1999 Kocaeli-Gölcük 
Depreminin yaklaþýk 10 yýl sonrasýna 
denk geldi ve Özel bir gündem düzeni 
içinde toplandý. 

Japan International Cooperation 
Agancy - JIC'nýn da katkýlarýyla 
oluþan bu toplantýnýn birinci gününde 
Þili, Mýsýr, Endonezya, Ýtalya, 
Japonya, Kazakistan, Meksika, Peru, 
Romanya ve Türkiye'den katýlan 
uzmanlar, devletin ve yerel yönetimin 
üst düzey yöneticilerine, beklenilen 
ve gerçekleþme olasýlýðý giderek 
artmakta olan yýkýcý deprem ve 
depreme haz ý r l ý k  konusunda 
deðerlendirmeler yaptý, onlarýn 
görüþlerini aldý, yaptýklarýný ve 
yapmakta olduklarýný dinledi. Ýkinci 
günde ise  tekn ik  e leman lar  
arasýndaki tartýþmalara aðýrlýk verildi.

Uluslararasý Deprem Zararlarýný 
Azaltma Platformu - International 
Platform for Reducing Earthquake 
Disasters – IPRED'in ÝTÜ ile birlikte 
yapt ýð ý  bu  etk in l i k  Ý s tanbu l  
Büyükþehir Belediyesince yerel 
yönetimler arasý bir iþbirliðinin ivme 
kazanmasý açýsýndan da destek 
buldu.



Ankaralý tüccarlardan Naþit Toygar’ýn istemi 
üzerine 1944 yýlýnda Keçiören Kalaba Köyü’nde 
inþa edilen Camii, Mimar Sinan’ýn Kurþunlu 
Camii’nden sonra Ankara’da inþa edilen ikinci 
kubbeli Camii olmasý nedeniyle oldukça 
önemlidir. Camii’nin tasarýmý  Yüksek Mimar 
Abidin MORTAÞ ve Hüseyin KARA tarafýndan 
gerçekleþtirilmiþtir.

Camii için ayrýlan para dönemde 200 000 Lira’dýr. 
Camiinin beden duvarlarý ve minaresi kesme 
Ankara taþýndan ; minare korkuluðu , son cemaat  
yeri parmaklýðý, pencere þambranlarý ve silmeleri 
beyaz leski taþýndandýr. Döþeme malzemesi 
olarak kenarlarda mermer, ortada ahþap ;  duvar 
lambrisi olarak ise 3 m yükseklikte Kütahya çinisi 
kullanýlmýþtýr. Camiinin kýblesi Prof. Fatin Hoca 
tarafýndan yerinde tespit edilmiþtir.

Camiinin minaresine içeriden merdiven ile 
çýkýlmakta, minarede sert aðaçtan bir balkon 
yer almaktadýr. Her cephesinde 3’er  adet 
olmak üzere , Camiinin  toplam 12 adet renkli 
camlý alçý penceresi vardýr.  Kubbe, mihrap, 
minber ve levhalardaki yazýlar hattat Halim 
tarafýndan yazýlmýþ, uzmanlýk isteyen tüm 
“nakýþ” iþleri ise Ýstanbul’dan getirilen Türk 
iþçileri tarafýndan üstlenilmiþtir.

Camiinin sahibi Naþit Toygar, Caminin 
mevlüdünü okuttuktan 15 gün sonra vefat 
ettiðinden , kubbede býrakýlan zincire avize 
takýlamamýþ ve bahçeye düþünülen þadýrvan 
inþa edilememiþtir. Ancak daha sonra 
mimarlarýn bilgisi dýþýnda Camiye bir avize 
temin edilmiþ ve bahçedeki þadýrvan 
yaptýrýlmýþtýr. 

42 43

*Bugün yerinde yapýlan incelemede  Camiide bir çok 
deðiþiklik yapýldýðý, Camiinin giriþ bölümünün 
kapatýldýðý, Camiiye iki aks daha eklendiði tespit 
edilmiþtir. Bu deðiþiklikler ile Camiinin ölçeði tümüyle 
deðiþmiþtir.

*Kalaba Camii; (1951), Arkitekt S. 229-230, s. 7-10

Aktüel Fotograflar: Nuray Bayraktar

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... 

KALABA CAMÝÝ*
Yrd. Doç. Dr. Nuray Bayraktar

Fotograflar: Arkitekt S. 229-230, s. 7-10



Yaz Okulu

19-20 Haziran 2009

19 çocuk 38 göz ve ayný heyecanla gelen atölye 
yürütücüsü mimar ve mimarlýk öðrencileriyle 
tanýþmaya baþladýk… 

Önce birbirimizi tanýdýk, adlarýmýz ve o adýn 
karþýsýndaki beklentilerimiz birer birer yazýldý 
belleklerimize… Mimarlar Odasý'nda tanýþmanýn, 
Mimarlar Odasý'ný tanýmanýn ardýndan yola koyulduk, 
sorularýmýz ceplerimizde…

Ýlk duraðýmýz Dikmen'de bir sanat atölyesi. Arima 
Sanat Atölyesi… Atölye  Hacettepe Üniversitesi 
Güzel Sanatlar Fakültesi heykel bölümünü bitiren, 
Heykeltýraþ Ali Asgar Çakmakçý'ya ait. Ali Asgar 
Çakmakçý'nýn çocuklarla birlikte, sanat ve felsefe 
iliþkisi üzerine baþlayan sohbeti, çocuklarýn sorularýyla 
geliþerek devam etti.

Sanata dair Arima Sanat Atölyesi'nde aldýðýmýz 
bilgileri aklýmýzýn bir köþesine koyarak atölyeden 
ayrýldýk. Ýkinci duraðýmýz, Ankara'nýn bir zamanlar 
klima özelliði gösteren yeþil alanlarýndan olan Dikmen 
Vadisi… Topografyasý, yeþil alanlarý ve iðde 
kokularýyla karþýladý bizi Dikmen Vadisi… Yýllar önce 
yapýlan gecekondular, þimdilerde Dikmen Vadisi 
Kentsel Dönüþüm adý altýnda yürütülen ve 4. ve 5. 
etabýnýn gerçekleþtirilmeye çalýþýldýðý yüksek 
yoðunluklu yapýlara karþý direniyor… Ankara 
Büyükþehir Belediyesi'ne karþý orada yaþayan halkýn 
barýnma hakký temelli mücadelesi sonuç vermiþ ve 
kentsel dönüþüm projesi durdurulmuþ. Vadi halký 
Festivadi yapýyor, yani vadi festivali… Meslek 
odalarýnýn da desteklediði vadi festivalinde çocuk 
þenliði Mimarlar Odasý Çocuk ve Mimarlýk Çalýþmalarý 
Merkezi ile birlikte organize ediliyor… Yýkýlmýþ 
gecekondular, ama alabildiðine yeþilin ortasýnda 
topraða hasret çocuklarla, topraðýn çocuklarý 
buluþacak ve yýkýntýlar arasýnda, ruhlarýna atýlmýþ 
çentikleri sanatla aþacaklar…

Vadide, barýnma hakký bürosu sakinlerinin 
konukseverliði ve bize katýlan topraðýn ve isyanýn 
çocuklarý vadideki çocuklar, kucaklýyor bizi… Bu bir 
kentsel kaynaþma…
 
Vadideki çocuklar vadiyi tanýtýyorlar bize, Güneþi 
topraðý hissediyoruz. Ýðde aðaçlarýnýn kokularý 
arasýnda, yeni katýlan çocuklarla birbirimizi tanýmak 
için drama etkinliðinden sonra  öðle yemeðimizi 
yiyoruz ve her bir çocuðun yaz okulu süresince 

Vadi'de Çocuk sesleri ….

A- YARIÞMANIN KONUSU VE AMACI

Okul öncesi ve ilköðretim okullarýndaki çocuklara yönelik 
yürütülen “Çocuk ve Mimarlýk” çalýþmalarý kapsamýnda, çocuk 
kitaplarýnda mimarlýk, kent, çevre, kültürel mirasýn çocuklarýn 
anlayacaðý dilde öykü ve masallarla anlatýlmasý amacýyla 
düzenlenen “Kentimi Okuyorum” çocuk kitaplarý yarýþmasý 
TMMOB Mimarlar Odasý Ankara Þubesi tarafýndan  “3-6 ve 7-12”  
yaþ grubu hedef kitlesine yönelik düzenlenmekte olup bu 
yarýþmada;

· Çocuklarýn yaþadýklarý çevreye kente ve mimarlýða karþý 
duyarlýlýklarýnýn çocuk yaþta oluþturulmasý 

· Oran kavramlarýnýn geliþmesi 

. Çocuklarýn kitap okumaya karþý ilgilerinin arttýrýlmasý

amaçlanmaktadýr.

B- YARIÞMAYA KATILMA ESASLARI VE BÝÇÝMÝ 

Yarýþma tek kademeli olarak düzenlenmiþ olup herkese açýktýr. 

Yarýþmaya katýlým ücretsizdir. 

Yarýþmaya katýlým  için aþaðýdaki bilgi ve belgelerin saðlanmasý 
gerekmektedir.

. Yarýþmaya katýlanlarýn http:// www.archildworld.org adresi 
üzerinden, kayýt yaptýran yarýþmacý adayýnýn;adý, soyadý, açýk 
adresi, telefon ve faks numaralarý, e-posta adresi veya 
yarýþmaya bir ekip olarak girilmesi durumunda, ekip liderinin 
adý, soyadý, açýk adresi, telefon faks numaralarý, e-posta adresi 
bilgilerinin olduðu katýlým formlarýný doldurmuþ olmalarý 
gerekmektedir. 

.  Yarýþmaya ekip halinde girilmesi durumunda, ekibin içerisinden 
bir kiþinin katýlým formunu doldurmasý yeterlidir.

C- YARIÞMA TAKVÝMÝ VE ESERLERÝN TESLÝMÝ

1- Yarýþma Takvimi

Yarýþmanýn ilaný 20 Temmuz 2009 

Eserlerin Mimarlar Odasý Ankara Þubesi'ne ulaþmasý veya 
teslimi için son tarih 23 Ekim 2009 (saat 18.30'a kadar)

Kazananlarýn açýklanmasý 13 Kasým  2009

Eserlerin sergilenmesi, kolokyum ve ödül töreni 18 Kasým  2009

2- Eserlerin Teslim Günü, Yeri ve Þartlarý:

Eserlerin,  kimlik zarflarýnýn en geç 23 Ekim  2009 Cuma günü 
saat 18.30'a kadar TMMOB Mimarlar Odasý Ankara Þubesi'nin 
aþaðýdaki adresine ulaþmýþ olmasý gerekmektedir: 

TMMOB Mimarlar Odasý Ankara Þubesi
Konur Sokak 4/3 06650 Yeniþehir, ANKARA

D- YARIÞMACILARA SAÐLANAN VERÝLER

Yarýþmacýlara TMMOB Mimarlar Odasý Ankara Þubesi Çocuk ve 
Mimarlýk Çalýþmalarýna yönelik bilgi ve belgelere web sayfamýz 
üzerinden ulaþabilirler. 

  

TMMOB MÝMARLAR ODASI ANKARA ÞUBESÝ
ÇOCUK VE MÝMARLIK ÇALIÞMALARI MERKEZÝ

Hangi Sanat? Sanat, Nerede?

Evet bu yýl “sanat” olarak belirlemiþtik yaz okulu 
temamýzý… Ýnsanlarýn geleceðe býraktýðý eserler, 
yaþam bitse de hayatta kalan ve nesilden nesile 
aktarýlan ürünlerdi gündemimiz… Kentin 
toplumsal þekilleniþinde, insanýn geliþiminde 
önemli bir damar sanat… Çocuklarla birlikte, o 
damarý yani sanatý arayýp bulmayý, anlamayý ve 
yapmayý koyduk önümüze… Hangi sanat? Sanat 
nerede?, Bu kentte sanat var mý? Her çocuk bir 
sanatçý mý?  

Kentin farklý alanlarýnda, farklý mekânlarýnda,  kimi 
zaman, kentsel dönüþüm alanlarýnda yýkýk evlerin 
arasýnda, topraða basarak, kimi zaman, 
sanatçýlarýn yanýnda atölyelerinde sorularýmýza 

cevaplar arayarak, kimi zaman da kentin tam 
merkezinde, yaya bölgelerinde, sokakta ortalýk 
yerde, arnavut kaldýrýmlar üzerinde, Oda'da süren 
yaz okulu yeni bir deneyimleme yoluyla mimarlýðý 
çocuklarla keþfettirdi bizlere. 

Buluþma saatinden bir saat önce dolmaya baþladý 
Mimarlar Odasý… Oda'nýn toplantý salonu 
heyecanlý ve meraklý gözlerin arasýnda toplantý 
salonundan çok, biri birini tanýmayan, ya da bir 
önceki yaz okulundan tanýyan çocuk sesleriyle 
dolan bir sokaðý andýrýyordu… 

Çocuklardaki bir an önce çalýþmalara baþlama 
sabýrsýzlýðý, etrafý inceleyen meraklý bakýþlar, 
ebeveynlerinden ayrýlma sahneleri, hiç 
tanýmadýklarý ve bu süreçte tanýyarak hayatlarýnýn 
bir noktasýnda belki de hiç unutamayacaklarý, 
mimar ve mimarlýk öðrencisi yürütücüleri ile 
heyecana dönüþmeye baþlamýþtý bile…

Ýlk Gün Ýlk Heyecan...

“Kentimi Oku ”yorum
Ç O C U K K Ý TA P L A R I Y A R I Þ M A S I
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““Kentimle Oynu ”yorum
YARATICI OYUNCAK TASARIMI YARIÞMASI
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giyeceði tiþörtlerin kendileri tarafýndan 
tasarlanmasýna baþlýyoruz. Rengârenk boyalar, 

Sanatla Buluþuyor” etkinliðimize baþladýlar.

Tente kurulmuþ, masalarýmýz, sandalyelerimiz, 
kilimiz, spatulalarýmýz, merdanelerimiz, kýsacasý 
tüm malzemelerimiz hazýr… Belediye Baþkan 
Yardýmcýsý Ali Ulusoy ve heykeltýraþ ablalar abiler 
karþýlýyorlar bizi… Ýki saat sürecek olan seramik 
çalýþmamýza baþlýyoruz… Sempozyum 
kapanýþýnda sergilenecek olan heykelciklerimizi 
yapýyoruz keyifle… 

Günün sonunda sýcaktan yorgun ama çok keyifli 
dönüyoruz Oda'ya…

Yaz okulumuzun son günü bugün… 
Atölye yürütücülerinden Yeþim Uysal'ýn “Tarihte 
Sanat” sunumuyla baþlýyoruz güne… Maðara 
resimlerinden baþlayarak bugüne kadar sanatýn 
nasýl geliþtiðini hep birlikte tartýþýyoruz. Ne 
demek Yunan Heykeli? Mýsýrlýlar neden herkesin 
yan görünüþünü resmediyor? Perspektif ne 
anlama geliyor? Ne zaman bulmuþlar perspektifi? 
Yazý yazmak sanat mýdýr? Ya evde yere serdiðimiz 
kilimler? Neden bazý sanatçýlar boyalarý karýþtýrýp 
geometrik þekiller çiziyor? Mona Lisa nasýl bu 
kadar ünlü oldu? Bu sorularý hep birlikte 
resimlerle, sanatý hissederek, resimlerin, 
heykellerin yapýldýðý döneme geri dönerek 
tartýþýyoruz. Anlýyoruz ki sanat her zaman var 
oldu, insanlýðýn ortaya çýkýþýndan bu yana… Her 
çocuk beðendiði sanat yapýtlarýný belirliyor, bu 
yapýtlarý neden beðendiðini açýklýyor.

Öðle yemeðinin ardýndan, heykel ve resim 
malzemelerimiz geliyor… Herkes kendi sanatýný 
seçiyor ve yaratýyor… Yaz Okulunun sonuna 
yetiþen anne, babalar da dayanamayarak bizlerle 
heykel yapmaya koyuluyorlar.

Çalýþmanýn sonunda, ailelerin de katýlýmýyla 
Konur Sokak'ta sergiliyoruz ürünlerimizi… Sergi 
sýrasýnda sokak deneyimi olan ve sokakta çalýþan 
çocuklar geliyorlar yanýmýza “biz de yapabilir 
miyiz?” diye… Yaz okulu katýlýmcýsý çocuklarla 
sokak deneyimi olan çocuklar buluþuyorlar… Hep 
beraber seramik yapýyoruz bu defa ve ürünlerini 
yaz okulu ürünleriyle beraber sergiliyoruz… 

Tekrar buluþmak üzere, yorgun, mutlu, hüzünlü, 
kucaklaþýp ayrýlýyoruz birbirimizden…

Küçük eller, sanat iþler…

A- YARIÞMANIN KONUSU VE AMACI 

Okul öncesi ve ilköðretim okullarýndaki çocuklara yönelik 
yürütülen “Çocuk ve Mimarlýk” çalýþmalarý kapsamýnda, çocuk 
oyuncaklarýnda mimarlýðýn, kentin ve onun objelerinin yer aldýðý 
yaratýcý oyuncaklarýn elde edilmesi amacýyla düzenlenen 
“Kentimle Oynuyorum”  yaratýcý oyuncak tasarým yarýþmasý 
TMMOB Mimarlar Odasý Ankara Þubesi tarafýndan  “0-6 ve 7-12”  
yaþ grubu hedef kitlesine yönelik düzenlenmekte olup bu 
yarýþmada;

· Çocuklarýn yaþadýklarý çevreye kente ve mimarlýða karþý 
duyarlýlýklarýnýn çocuk yaþta oluþturulmasý 

· Ölçek kavramlarýnýn geliþmesi 

. Yaratýcýlýklarýnýn ortaya çýkartýlmasý

amaçlanmaktadýr.

B- YARIÞMAYA KATILMA ESASLARI VE BÝÇÝMÝ: 

Yarýþma tek kademeli olarak düzenlenmiþ olup herkese açýktýr. 

Yarýþmaya katýlým ücretsizdir. 

Yarýþmaya katýlým  için aþaðýdaki bilgi ve belgelerin saðlanmasý 
gerekmektedir.

. Yarýþmaya katýlanlarýn http:// www.archildworld.org adresi 
üzerinden,kayýt yaptýran yarýþmacý adayýnýn adý, soyadý, açýk 
adresi, telefon ve faks numaralarý, e-posta adresi veya 
yarýþmaya bir ekip olarak girilmesi durumunda, ekip liderinin 
adý, soyadý, açýk adresi, telefon faks numaralarý, e-posta 
adresi bilgilerinin olduðu katýlým formlarýný doldurmuþ 
olmalarý gerekmektedir. 

. Yarýþmaya ekip halinde girilmesi durumunda, ekibin 
içerisinden bir kiþinin katýlým formunu doldurmasý yeterlidir.

C- YARIÞMA TAKVÝMÝ ve ESERLERÝN TESLÝMÝ

1. Yarýþma Takvimi

Yarýþmanýn ilaný 20 Temmuz 2009

Eserlerin Mimarlar Odasý Ankara Þubesi'ne 
ulaþmasý veya teslimi için son tarih 6 Kasým 2009

(saat 18.30'a kadar)

Kazananlarýn açýklanmasý 13 Kasým 2009

Eserlerin sergilenmesi,  ödül töreni 18 Kasým 2009

2- Eserlerin Teslim Günü, Yeri ve Þartlarý

Eserlerin,  kimlik zarflarýnýn en geç 6 Kasým 2009 Cuma günü 
saat 18.30'a kadar TMMOB Mimarlar Odasý Ankara Þubesi'nin 
aþaðýdaki adresine ulaþmýþ olmasý gerekmektedir: 

TMMOB Mimarlar Odasý Ankara Þubesi
Konur Sokak 4/3 06650 Yeniþehir, ANKARA
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basýn açýklamalarý

3. KÖPRÜ’YÜ GÜNDEME GETÝRMEK
ISTANBUL’A IHANETTIR

48

2. PAFTA BOYUTLARI
Mesleki denetim için Mimarlar Odasý'na verilen projeler ve yazýlý belgelerin tümü A – 4 normuna uygun 
katlanabilir pafta düzenine sahip olacaktýr.

TMMOB MIMARLAR ODASI MIMARI PROJE ÇIZIM VE SUNUS STANDARTLARI’NIN 2 ve 3.MADDELERINDE 
MIMARI PROJE PAFTA BOYUTLARI VE PROJE SUNUS ESASLARI ASAGIDAKI GIBI BELIRLENMISTIR.

teknik bilgiler

Ulaþtýrma Bakaný Binali Yýldýrým’ýn, üçüncü köprünün güzergahýnýn belirlendiði ve ihalenin bu yýl 
içinde gerçekleþtirileceði yönündeki açýklamalarý ile Ýstanbul’un korkulu rüyasý 3. Köprü tekrar 
gündeme oturdu. Bakan, yaptýðý açýklamada, “köprü güzergahýyla ilgili 6 seçenek üzerinde yapýlan 
çalýþmalarýn tamamlandýðýný, köprünün Boðaziçi ve Fatih Sultan Mehmet köprülerinin daha 
kuzeyinde olacaðýný,  kesin güzergahýn ise ancak zamaný geldiðinde açýklanacaðýný” vurguladý.
  
3. Köprü ile ilgili bu geliþme, Ankara’nýn bir kez daha Ýstanbul’u satmaya soyunduðunu ortaya 
koyuyor. Ama bu kez, Ýstanbul Belediye Baþkanlýðý döneminde 3. Köprüye karþý çýkmýþ bir baþbakan 
döneminde…

1. Köprü’nün Boðaziçi’nde, 2. Köprü’nün içme suyu havzalarý ve ormanlarda yarattýðý tahribattan 
sonra, bu kez kentin yaþam kaynaklarýnýn geri kalanlarýný da geri dönülmez biçimde yok edecek 3. 
Köprü’yü gündeme getirmek ÝSTANBUL’A ÝHANETTÝR. Mevcut köprülerin Ýstanbul trafiðini çözmek 
bir yana, daha da içinden çýkýlmaz hale getirdiði gerçeði, bilimsel tespitlerin ötesinde, artýk kentli 
tarafýndan da yaþanarak öðrenilmiþtir. 

Bu spekülatif yatýrýmýn önüne geçebilmenin,  Ýstanbullunun soruna sahip çýkmasý ve yaygýn bir tepki 
göstermesi dýþýnda baþkaca bir yolu olmadýðý açýktýr. Bu nedenle, öncelikle baþta Büyükþehir 
Belediye Baþkaný olmak üzere, Ýstanbul’daki tüm belediye baþkanlarýný ve Ýstanbul milletvekillerini, 
meslek odalarýný, sendikalarý, sivil toplum örgütlerini ve Ýstanbullularý  3. Köprü’ye karþý çýkmaya ve 
bu yönde tavýr koymaya çaðýrýyoruz.

1950’li yýllardan baþlayarak karayolcu politikaya teslim olan ülkemizde 40 yýlý aþkýn süredir Boðaz karayolu 
geçiþleri- köprüler- tartýþýlýyor. Ýki köprüsünü de tüm eleþtirilere ve uyarýlara karþýn yapmýþ ve sonuçlarýný da 
olanca açýklýðýyla yaþamýþ ve yaþamakta olan bir ülkede 3. Köprü’nün hala gündeme gelebilmesi, bu 
spekülatif yatýrýmýn amaçlarý konusundaki görüþleri de netleþtiriyor. 
 
1.Boðaz Köprüsü’nün, 29 Ekim 1973’te, bir “ 50. yýl anýtý”(!) olarak hizmete girmesinin hemen ardýndan, 
karþý çýkma gerekçelerinin ne kadar haklý olduðu bir bir ortaya çýkmaya baþladý. Hele “ köprüler tuzaðý” tanýsý 
öylesine kýsa sürede doðrulandý ki, 1. Köprü’nün açýlýþýndan sadece üç yýl sonra 2. Köprü gündeme geldi.  Ýlk 
kez Bedrettin Dalan tarafýndan, 2. Köprü’nün faaliyete geçtiði 1988 yýlýnda, güzergah önerisiyle birlikte 
kamuoyu önüne getirilen 3. Köprü konusu ise, zaman zaman gündeme gelerek, zaman zaman ertelenerek, 
bugüne kadar taþýndý. 

1980’lerin sonunda 3. Köprü’yü kamuoyunun önüne ilk kez bir proje olarak çýkaran Bedrettin Dalan’dan 
sonra,  Ýstanbul Büyükþehir Belediye Baþkanlarýnýn 3. Boðaz Köprüsü’ne karþý tavýr sergiledikleri;  bunu 
çeþitli vesilelerle ifade ederek, tüp geçiþten yana tavýr aldýklarý bilinmektedir. Bu çerçevede, Recep Tayyip 
Erdoðan’ýn, Ýstanbul Büyükþehir Belediye Baþkanlýðý yaptýðý dönemlerde, “3. Boðaz Köprüsü”’ne sýcak 
bakmadýðýný ve Boðaz’dan geçiþe köklü bir çözüm getirmek için tüp geçiþin takipçisi olacaðýný” açýkça ifade 
etmiþ olduðu;  3. Boðaz geçiþinin raylý tüp geçiþle saðlandýðý Ýstanbul Nazým Ýmar Planý’nýn ve gene raylý tüp 

3. PROJENÝN SUNUÞ ESASLARI

1. Genel bilgi paftalarý
1.1. Proje baþlýðý, (Birinci sahife olarak) Proje 
Baþlýðýnda þu bilgiler yer alýr; (bkz. Örnek no:1)

. Ýþin Ýsmi

. Mimarýn veya mimarlýk bürosunun, 
ortaklýðýnýn þirketinin;
Ýsmi Soyadý,
Ünvaný,
Sicil no'su,
Büro Tescil Belge (BTB) no'su 
Adresi
Vergi dairesi ve vergi no'su

. ÝÞVEREN/ÝÞSAHÝBÝ'nin
Ýsmi Soyadý,
Ünvaný,
Adresi,
Vergi dairesi ve vergi no'su

. Proje bedelini hesaplamaya iliþkin bilgiler,
  Ýnþaat alaný
  Ýnþaat türü
  Kullanma amacý

2  m  maliyet bedeli
  Yapý yaklaþýk maliyeti ,
  Yapý sýnýfý
  Mimari hizmet sýnýfý
  Zorluk kriterleri katsayýsý
  Þube tarife katsayýsý
. Ýþ numarasý,
. M harfi, (Mimari proje çizimi olduðunu 

belirlemek üzere)
. Copyright bilgileri, (Mimarýn izni olmadan 
çoðaltýlamayacaðý)

. Ortak müellif olan mimarlarýn bilgileri ve 
imzalarý,

. Müellif mimara ait bilgiler ve tadilat iznine 
dair olur imzasý,

. Müellifi belli olmayan yapýlara ait 

ÝÞVEREN/ÝÞSAHÝBÝ'nin verdiði taahhütname 
noter onay tarih ve no'su,

. Mimarlar Odasý onay bölümü

1.2. Onay baþlýðý (ikinci sahife olarak)
Projenin baþýnda Belediye ya da ilgili kuruluþu ve 
Yapý denetim firmasýnýn  onayý için  düzenlenir. 

1.3. Numerotaj krokisi

2. Vaziyet planý
Bu. paftada, belirtilen standartlara uygun ve 
üzerinde gerekli bilgileri içeren vaziyet planý yer alýr.

3. Yerleþim planý
Bu paftada,belirtilen standartlara uygun ve üzerinde 
gerekli bilgileri içeren yerleþim planý ve ayný ölçekte 
kesitler yer alýr.

4. Planlar (en alt kattan en üst kata doðru)

5.Kesitler (A-A Kesiti, B-B Kesiti,. n-n Kesiti 
olarak)

6.Cepheler (ön cephe, arka cephe ve yan 
cepheler)

7.Sistem Detaylarý (Proje dizinine girmesi 
isteniyorsa) 

8.Mahal listesi Mahal listeleri her paftanýn uygun 
bir yerinde veya ayrý paftada/ paftalarda yer alýr.
 
9.Otopark hesabý

10.Teknik Bilgiler (Isý yalýtým hesaplarý ve detaylarý, 
yangýn sýnýflarý ve dayaným bilgileri, þantiye 
tabelasý, þantiye koruma iskele ve perdesi vb.)

11.Gerekli diðer proje  ve belgeler: Yangýn  
tahliye projesi vb…

Proje sunuluþunda çizili belgeler aþaðýdaki þekilde sýralanýr.
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basýn açýklamalarý

KONUR SOKAK’IN 
ÖZGÜRLÜKÇÜ VE ÇAÐDAÞ KÝMLÝÐÝ DEÐÝÞTÝRÝLEMEZ  

geçiþ öneren Ýstanbul Ulaþým Ana Planý’nýn  Tayyip Erdoðan’ýn  Belediye Baþkanlýðý döneminde 
gerçekleþtirildiði henüz hatýrlardadýr. Ancak,  buna karþýn, 3. Köprü giriþimleri doðrultusunda son 
yýllarda yaþanan geliþmeler, “Dün dündür, bugün bugündür” deyiþini politikacýlar açýsýndan haklý 
çýkartan bir çizgi izlemektedir. 

Ulaþtýrma Bakaný’nýn açýklamalarý ile tekrar gündeme gelen ve bu kez, yaþanan krize karþýn, bu yýl 
içinde ihalesinin bile tamamlanmasý hedeflenen 3. Köprü’nün, gerçekleþmesi halinde,  Ýstanbul 
üzerinde yaratacaðý geri dönüþü olmayan yýkýcý tahribat senelerdir ve defalarca gündeme getirilmiþ ve 
vurgulanmýþtýr. Kentin tüm yaþam kaynaklarý, yani ormanlarý, içme suyu havzalarý ve tarým alanlarý 
kentin kuzeyinde yer almaktadýr ve zaten ciddi tahribatlarýn söz konusu olduðu bu alanlar, bir de 3. 
karayolu köprüsü ile çekim merkezleri haline getirildiklerinde, dönüþü olmayacak biçimde yok 
olacaklardýr.  Bunun Ýstanbul için son derece tehlikeli ve can alýcý bir geliþme demek olduðu açýktýr. 

Madde 4/1: 

Ankara, 3. Köprü üzerindeki bu açýk ýsrarý ile,  tercihini, kente karþýn otomobilden yana koyduðunu 
açýkça ilan etmektedir. 

Bizler, bu konudaki tercihimizin köprüye karþýn “kent” olduðunu vurgulayarak,  Boðazýn karayolu ile 
geçilmesine ve buna aracý olan Boðaz köprülerine karþý olduðumuzu, 3. Köprü ve köprülü geçiþ 
tercihlerinin gündemden kaldýrýlmasýnýn Ýstanbul için vazgeçilemez bir zorunluluk olduðunu bir kez daha 
vurguluyoruz. 

Bu spekülatif yatýrýmýn önüne geçebilmenin,  Ýstanbullunun soruna sahip çýkmasý ve yaygýn bir tepki 
göstermesi dýþýnda baþkaca bir yolu olmadýðý açýktýr. Bu nedenle, öncelikle baþta Büyükþehir Belediye 
Baþkaný olmak üzere, Ýstanbul’daki tüm belediye baþkanlarýný ve Ýstanbul milletvekillerini, meslek 
odalarýný, sendikalarý, sivil toplum örgütlerini ve Ýstanbullularý  3. Köprü’ye karþý çýkmaya ve bu yönde 
tavýr koymaya çaðýrýyoruz.

Strasbourg’da yapilan Avrupa Konseyi Avrupa Yerel ve Bölgesel Yönetimler 
Konferansi’nin 18 Mart 1992 günlü oturumunda kabul edilen ve Türkiye’nin de 
imzaladigi Avrupa Kentsel Sarti’nda aynen sunlar söyleniyor:

”Kente karsi otomobil”…; Durum artik buna çok 
yakindir. Otomobil kentleri öldürmektedir. Öyle ki 2000’li yillar, 
artik ikisi bir arada olamayacagindan, otomobil ya da kentten 
birini seçmemizi zorunlu kilacaktir. “

basýn açýklamalarý

Tarih: 03 Haziran 2009

 TMMOB MÝMARLAR ODASI ANKARA SUBESI

ÇEVRE MÜHENDÝSLERÝ ODASI ÝSTANBUL ÞUBESÝ  HARÝTA VE KADASTRO MÜHENDÝSLERÝ 
ODASI ÝSTANBUL ÞUBESÝ | ÝNÞAAT MÜHENDÝSLERÝ ODASI ÝSTANBUL ÞUBESÝ | ÝSTANBUL 
ECZACI ODASI | JEOFÝZÝK MÜHENDÝSLERÝ ODASI ÝSTANBUL ÞUBESÝ | JEOLOJÝ MÜHENDÝSLERÝ  
ODASI ÝSTANBUL ÞUBESÝ | MADEN MÜHENDÝSLERÝ ODASI ÝSTANBUL ÞUBESÝ | MÝMARLAR 
ODASI ÝSTANBUL BÜYÜKKENT ÞUBESÝ | ORMAN MÜHENDÝSLERÝ ODASI ÝSTANBUL ÞUBESÝ | 
ZÝRAAT MÜHENDÝSLERÝ ODASI ÝSTANBUL ÞUBESÝ

|

Kent Merkezindeki Kýzýlay meydanýna adým mesafesinde yakýn olan Konur Sokak ve yüksel Caddesinde 2 
Haziran 2009 tarihinde, kent güvenliðini ve bölge sakinlerini esnafý meslek odalarýný da hedef alan 
saldýrýlar basýn ve kamuoyunda yanlýþ yansýmýþtýr.

Ankara'da Kent merkezlerinde yayalaþtýrýlmýþ alanlar,  ayný zamanda kültürel sanatsal ve özgürlükçü 
yaklaþýmlarýn ifadelendirdiði, kentlerde insanca yaþama taleplerinin dillendirildiði mekânlar haline 
gelmiþtir. Ýnsan haklarý anýtýyla simgeleþen, kitapevlerinin sivil toplum örgütlerinin kafelerin yoðun olduðu 
ve günün her saatinde geçerken, toplumsal bir sürece tanýklýk ettiðimiz Konur Sokak ve Yüksel Caddesi 
bu özgürlükçü yaklaþýmýn ve kültür sanatýn simgesel alaný haline gelmiþtir.

Dün Konur Sokakta açýlan sivil toplum örgütlerinin ve öðrencilerin stantlarýna yapýlan saldýrýlar, esnaf ve 
karþýt görüþlülerin, sokak sakinlerinin çatýþmasý deðildir.

Dün yaþanan olaylar son yýllarda Konur Sokaðýn Kentle bütünleþen özgürlükçü ve kültürel sanatsal 
yapýsýný bozmaya yönelik çaðdýþý zihniyetlerin, kent merkezinde hegemonya kurmaya yönelik 
saldýrýlarýndan ilkidir.

Kent merkezlerinde çeteler ve mafyatik iliþkilerle kent güvenliði tehdit altýndadýr.

Bu durum göstermektedir ki, kent merkezlerinde çeteler ve mafyatik iliþkilerle kent güvenliði tehdit 
altýndadýr. Güvenliði saðlamakla yükümlü emniyet güçleri kent merkezinde olaylarýn çýkmasýna engel 
olamamýþtýr. Basýn kuruluþlarý olayý çarpýtarak kamuoyuna yanlýþ bilgi vermiþtir.

1954 yýlýndan buyana insanca yaþanacak, saðlýkla yaþlanacak ve güvenle dolaþacaðýmýz bir kent 
mücadelesi içerisinde olan ve bu mücadele içerisindeki mekânsal üssünü Konur Sokakta þekillendiren 
TMMOB Mimarlar Odasý Ankara Þubesi olarak,  Konur Sokaðý, Yüksel Caddesi Sakarya Yaya bölgesini 
ve bütün bir Ankara'nýn çaðdýþý zihniyetlerin, çetelerin ve mafyatik iliþkilerin hegemonik iliþkilerine teslim 
etmeyeceðimizi,  Konur Sokak ve Yüksel Caddesinin özgürlükçü kimliðinin deðiþtirilemeyeceðini bir 
kez daha ilan etmek istiyoruz.

Saldýrýnýn failleri belli olan çaðdýþý zihniyetler karþý, Konur Sokaðýn, Esnafla, halkla, sivil toplum örgütleri 
ve yerel yönetimler birlikte yeniden düzenlenmesine yönelik, çalýþmalarý baþlattýðýmýzý ilan ederken her 
türlü provakasyona karþý sokaklarýmýzý, kentlerimizi, çaðdýþý gerici zihniyetlere teslim etmeyeceðiz.
 

TMMOB Mimarlar Odasý Ankara Þubesi Yönetim Kurulu

Tarih: 01 Temmuz 2009
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Tarih: 22 Temmuz 2009
 TMMOB ANKARA IL KOORDINASYON KURULU

AKAY KAVSAGI

basýn açýklamalarý

Ankara Büyükþehir Belediyesi, 1994 yýlýnda onaylanan Ankara Ulaþým Ana Planý'na aykýrý olarak kente 22 tane daha katlý kavþak kararý 
almýþ ve nazým imar planlarýnýn yargý kararlarý ile iptal edilmesine karþýn, 24.8.1998 tarihinde Akay Kavþaðý yapým iþlerine baþlamýþtý. 
Mimarlar Odasý tarafýndan bu iþleme karþý açýlan dava maratonu 14.7.2009 tarihinde onanarak kesinleþmiþtir. Bunun üzerine, yerel 
yönetim faaliyetleri yürütmesi gereken Büyükþehir Belediyesi bütün eforunu 11 yýl önce yaptýðý hatalardan birisi hakkýnda spekülasyon 
yaratarak kamuoyunu meþgul etmeye harcamaya baþlamýþtýr.

Bugün yaþanan komedi, kiþisel hýrs ve çýkarlara odaklý belediyecilik anlayýþýnýn yeni bir örneðinin sergilenmesinden baþka bir þey 
deðildir. Büyükþehir Belediyesi, boþ laflarla vakit geçirmekten vazgeçip tarihsel, kültürel ve kentsel dokusunu tahrip ettiði baþkent 
Ankara'yý nasýl insan odaklý bir yaklaþýmla düzeltebileceðini düþünmeye hemen baþlamalýdýr.

Akay Kavþaðý yapýmý baþladýðý günden beri tartýþmalara konu olmuþ, trafiði rahatlatacaðý iddiasýyla gündeme getirilmesi karþýsýnda 
TMMOB Ankara IKK trafiði rahatlatmayacaðýný defalarca dile getirmiþtir. Kavþaðýn açýlmasýyla birlikte geçici bir süre rahatlayan 
trafiðin, araç sayýsý arttýkça daha içinden çýkýlmaz bir hale dönüþmesi üzerine bizzat Büyükþehir Belediye Baþkaný Akay Kavþaðýnýn tek 
baþýna çözüm olmayacaðýný, baþka kavþaklar yapýlmasý gerektiðini söylemeye baþlamýþtýr. Aklýn yolu birdir, ancak bundan bihaber 
olanlar yandaþ müteahhitlere kaynak aktarmatan aklýn yoluna bir türlü  girememektedirler.

Þimdi, Büyükþehir Belediyesi yetkilileri yargý kararlarýna uymamalarýnýn, yargý kararlarýna karþýn yaptýklarý nazým imar planlarýna ve 
bilimsel akla aykýrý uygulamalarýn, yargý sisteminin gecikmesinin ve gelinen çýkmaz durumun sorumlusu olarak meslek odalarýnýn dava 
açmasýný göstermeye çalýþarak ortaoyunu oynamaktadýr. Bilinmelidir ki, TMMOB ve baðlý Meslek Odalarý aklýn ve bilimin yolundan 
giderek insan odaklý bir yaþam için kamusal denetim görevi yerine getirirler. Eðer þikayet edilecek birileri varsa onlar da; bilimsel aklýn 
ve meslek ilkelerinin yerine rantçý belediyecilik anlayýþýný getirenler, yargý kararlarýný hiçe sayanlar, baþkenti rantkent yapanlardýr.

Insan Odakli Yerel Yönetim Anlayisi!

Bugün baþkent Ankara; insan odaklý bir yerel yönetim anlayýþý yerine rant odaklý bir yerel yönetim anlayýþýnýn benimsenmiþ olmasý 
nedeniyle her geçen gün yaþanýlýr bir kent olmaktan hýzla uzaklaþmaktadýr. Yapýlan katlý kavþaklar ve ulaþým altyapýlarý nedeniyle kentin 
dokusu günden  güne bozulmakta, yayalara ayrýlan hemzemin geçitler kaldýrýlmakta, toplu taþýmaya önem verilmemesi nedeniyle 
otomobil kullanýmý oraný yükseldiði için fosil bazlý sývý yakýt tüketimi, trafik kazalarý, hava kirliliði, otopark sorunu ve ulaþým maliyetleri 
katlanarak artmaktadýr.

Bunlarýn yaný sýra, yerel yönetim anlayýþýndaki çarpýklýk nedeniyle, bir bütün olarak kentsel yaþam ve kentlilerin yaþamý göz önüne 
alýnmamakta, kentlilerin kültürel ve sanatsal gereksinimlerine yönelik adýmlar ve düzenlemeler yapýlmamakta, kentsel geliþim ulaþým 
baþta olmak üzere master planlara dayalý olarak yönetilmemekte, ulaþýmda metro baþta olmak üzere toplu taþýma yaklaþýmý 
benimsenmemekte, kentte yaþayanlara verilen hizmetler su-doðalgaz-ulaþýmda olduðu gibi ticari birer meta olarak görülmekte, 
amblem tartýþmasýnda görüldüðü gibi kentin tarihi geçmiþi inkar edilerek dayatmacý bir yerel yönetim anlayýþý sergilenmektedir.

Ankara'nýn ulaþým sorununa samimi çözüm arayan herkesin ilk aklýna gelmesi gereken bir an önce metro planlamasý yapýlarak hatlarýn 
devreye alýnmasýdýr. Ancak yýllardýr katlý kavþaklarý dilinden düþürmeyen, kente yaptýðý yatýrýmlarý yol aydýnlatmalarýnda olduðu  gibi 
rayiç bedelin çok üzerinde maliyetlerle gerçekleþtiren, gene aydýnlatma örneðinde olduðu gibi tip projesi olmayan direkler diken, 
kentsel dönüþüm adý altýnda varoþlarda yaþayanlarý sokaða atan, kent içi yollarý otobana çeviren yerel yönetim anlayýþý, plansýz 
baþladýðý metroda çalýþmalarýnda ise bir arpa boyu yol gidememekte ve baþkent halkýna metro masallarý anlatmaktadýr. ODTÜ'yü 
yýkmayý düþünenlerin önce kendi diktikleri tip projesiz direkleri sökmesi gerekir. 

TMMOB ANKARA IL KOORDINASYON KURULU
ÇEVRE MÜHENDÝSLERÝ ODASI ANKARA ÞUBESÝ • ELEKTRÝK MÜHENDÝSLERÝ ODASI ANKARA ÞUBESÝ • FÝZÝK MÜHENDÝSLERÝ ODASI • GIDA 
MÜHENDÝSLERÝ ODASI • HARÝTA VE KADASTRO MÜHENDÝSLERÝ ODASI ANKARA ÞUBESÝ • ÝÇ MÝMARLAR ODASI • ÝNÞAAT MÜHENDÝSLERÝ 
ODASI ANKARA ÞUBESÝ • JEOFÝZÝK MÜHENDÝSLERÝ ODASI • JEOLOJÝ MÜHENDÝSLERÝ ODASI • KÝMYA MÜHENDÝSLERÝ ODASI ANKARA 
ÞUBESÝ • MADEN MÜHENDÝSLERÝ ODASI • MAKÝNA MÜHENDÝSLERÝ ODASI ANKARA ÞUBESÝ •METALURJÝ MÜHENDÝSLERÝ ODASI • 
METEOROLOJÝ MÜHENDÝSLERÝ ODASI • MÝMARLAR ODASI ANKARA ÞUBESÝ • PETROL MÜHENDÝSLERÝ ODASI • PEYZAJ  MÝMARLARI ODASI  
• ÞEHÝR PLANCILARI ODASI ANKARA ÞUBESÝ • ZÝRAAT MÜHENDÝSLERÝ ODASI

Büyüksehir Belediyesi bugünden itibaren;
Ulaþým Ana Planý çerçevesinde uygulamalar yapmalýdýr.
Ulaþýmda insan odaklý ve toplu taþýmacýlýðý benimseyen bir politika tercih etmelidir.
Meslek Odalarýnýn sesine kulak vermeli, odalara karþý önyargýlý olmaktan vazgeçmelidir.
Yargý kararlarýna her zaman ve zamanýnda uymalý, keyfi uygulamalardan vazgeçmelidir.

kitap tanýtým
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YEM Yayýn'ýn yeni kitabý 'Mimarlýk Okulunda Öðrendiðim 101 Þey', 
tasarým ve mimarlýk öðrenimine yeni baþlayanlar için hazýrlandý. 
Kitabýn yazarý Mimar Mattthew Frederick 'Mimarlýk Okulunda 
Öðrendiðim 101 Þey' kitabýnda; tasarým, çizim, sunum teknikleri, 
yaratýcý süreç gibi konularda tam 101 ders ile mimari tasarým 
sürecine ýþýk tutuyor. Yazar kitapta genç meslektaþlarýna, baþarý 
öyküsünden ziyade deneyim aktarýmýna temellenen sakin bir 
anlatýyla, herþeyden önce yaratýcý bir alan olan mimari tasarýmý 
anlatýyor. 'Bir çizgi nasýl çizilir' sorusuyla baþlayan kitap, 'Mimarlar 
geç olgunlaþýr' hatýrlatmasýyla sona eriyor. 

Mimar ve kent tasarýmcýsý olan Matthew Frederick Boston Mimarlýk Okulu ve Wentworth Teknoloji Enstitüsü dahil 
olmak üzere birçok üniversite ve enstitüde ders veriyor. Halen Massachusetts, Cambridge'de yaþýyor.

Mimarlýk Okulunda Öðrendiðim 101 Þey, Matthew Frederick, Nisan 2009,  1. Baský, 216 sayfaYapý-Endüstri Merkezi,

Türkiye'de Mühendis-Mimar-Þehir Plancýsý Profil Araþtýrmasý” kitabý 
yayýmlandý. Türkiye'de mühendis, mimar, þehir plancýlarýnýn son 30 yýllýk 
süreçteki deðiþimini ve geliþimini inceleyen kitap 3 bölümden oluþuyor.

Kitabýn ilk bölümünde anketlerden derlenen veriler meslek odasýna üye 
olan/olmayan ayrýmýnda, ikinci bölümde çalýþma konumlarýna göre üçüncü 
bölümde ise 8 oda (EMO, ÝMO, JFMO, MADENMO, MMO, METEOROLOJÝ 
MO., PEYZAJMO ve ZMO) ayrýmýnda inceleniyor. 

TMMOB ortamýnda Türkiye'deki mühendis-mimarlarý konu edinen ilk araþtýrma 
1976 yýlýnda, ikinci araþtýrma da 1998 yýlýnda yapýldý. 1976'da baþlangýçta 
yalnýzca mimarlara yönelik olarak Mimarlar Odasýnca baþlatýlan, sonra tüm 
TMMOB üyelerini kapsayacak biçime dönüþtürülen "Mühendisler-Mimarlar" 
konulu ilk araþtýrmanýn sonuçlarý, Ali Artun'un 1975-2000 yýllarýna iliþkin bazý 
"okumalarý"ný da içerecek biçimde "Fordizmin ve Mühendisin Dönüþümü" adýyla 
1999 yýlýnda yayýmlandý. 1998'de "Türkiye'de Mühendis-Mimar Kimliði ve 

Meslek Örgütlenmeleri" konulu ikinci araþtýrmanýn sonuçlarý da Dr. Ahmet Haþim Köse ile Dr. Ahmet Öncü'nün, 
kapitalizmin emek-sermaye baðlamýndaki kuramsal tartýþma, önerme ve deðerlendirmelerini de içerecek biçimde 
"Kapitalizm, Ýnsanlýk ve Mühendislik - Türkiye'de Mühendisler, Mimarlar" adýyla 2000 yýlýnda kitaplaþtýrýldý.

Kitap, araþtýrmanýn alan çalýþmalarýný tasarlayan, bir bölümünü yürüten ve sonuçlarýný derleyen þirketin üç raporunu 
kapsamaktadýr: Raporlardan birincisi, anketlerden derlenen verilerin, meslek odasýna üye olanlar-olmayanlar 
ayrýmýnda, ikincisi çalýþma konumlarý ayrýmýnda ve üçüncüsü de 8 Oda (Elektrik, Ýnþaat, Jeofizik, Maden, Makina, 
Meteoroloji Mühendisleri ve Peyzaj Mimarlarý) ayrýmýnda tablo dökümlerini ve dökümlerin betimlemelerini 
içermektedir.

Önceki yýllarda yürütülen araþtýrmalarla birlikte ele alýndýðýnda bu araþtýrma, Türkiye'de mühendis ve mimar 
kitlesinin yaklaþýk 30 yýllýk süreç içindeki geliþimini ve deðiþimini de gösterebilecektir. 

Türkiye'de Mühendis-Mimar-Þehir Plancýsý Profil Araþtýrmasý, TMMOB Yayýnlarý, 1. Baský, 360 sayfaHaziran  2009, 

Türkiye'de Mühendis-Mimar-Sehir Plancisi Profil Arastirmasi

Mimarlik Okulunda Ögrendigim 101 Sey, Matthew Frederick
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Yaþamýnýn son 40 yýlýnda yurdumuz edebiyat ortamýnda 
güçlü bir yazar olarak yerini alan ve toplumsal konulardaki 
araþtýrmalarý ile de tanýnan Demirtaþ Ceyhun, 1959 yýlýnda 
Ýstanbul Devlet Güzel Sanatlar Akademisi Mimarlýk 
Bölümünden mezun olmuþtu.

Demirtaþ Ceyhun, mezuniyetini izleyen yýllarda bir süre 
mesleðini uygulamýþ, bu arada Ýstanbul Milli Eðitim 
Müdürlüðü'nde mimar olarak görev yapmýþtý. Bu dönemde 
meslek örgütlenmesi ve politik çalýþmalarda etkin görevler 
üstlenerek "Toplumcu Mimarlar Derneði" ve kamu 
kesiminde çalýþan mimar ve þehir plancýlarýnýn örgütlenmesi 
amacýyla kurulan "Plan Yapý Ýþ Sendikasý" gibi oluþumlarda 
yer aldý.

1966 yýlýnda Mimarlar Odasý Ýstanbul Þubesi Yönetim 
Kurulu üyeliðine seçilen Demirtaþ Ceyhun, 1967 yýlýndan, 
1970 yýlýna kadar üç dönem sekreter üyelik görevini 
sürdürdü. Bu yýllarda özellikle “Boðaz Köprüsü”, “Özel 
Yüksek Okullar”, “Kent Topraklarý” gibi konularda Mimarlar 
Odasý'nda verilen mücadelenin kamuoyuna duyurulmasýnda 
etkin oldu. 1968 yýlýnda yayýnlanan Yaðma Edilen Türkiye 
adlý kitabýnda ise, kamu yararýna aykýrý kentleþme sürecine 
iliþkin özellikle Ýstanbul'dan somut örneklere yer vermiþtir.

1969-70 yýllarý arasýnda Mimarlar Odasý Yayýn Komitesinde 
komite sekreteri olarak görev alan Demirtaþ Ceyhun 
MÝMARLIK dergisinde meslek topluluðu dýþýnda da ilgiyle 
izlenen bir yayýn politikasýný gerçekleþtirdi. 1971 yýlýnda 
Oda Merkez Yönetim Kurulu üyeliðine seçildi, ancak 
29.09.1971 günü bu görevden istifa etti. 

1970 sonrasýnda araþtýrma, derleme, gazetecilik, roman ve 
hikaye yazarlýðý alanlarýnda yoðunlaþan Demirtaþ Ceyhun, 
bu yýllarda Yazarlar Sendikasý yönetiminde görev aldý, 12 
Mart ve 12 Eylül dönemlerinde iþkence ve baskýlara karþý 
yürütülen direniþ hareketlerinde etkin oldu ve son günlerine 
kadar yazýn ve siyaset ortamýnda muhalif kimliðini 
sürdürdü. 

Kendisini sevgi ve saygýyla anýyoruz. 

Meslektaþýmýz Günöz Ceyhun'a, ailesine ve dostlarýna 
baþsaðlýðý diliyoruz.

“Demirtaþ Ceyhun, hem hikâyeleri hem de incelemeleri 
ile edebiyatta ve edebiyat dýþý çalýþmalarda önemli izler 
býrakmýþ bir yazar. Toplumsal gerçekçilik baþlýðý altýnda 
yazdýklarý, baþkalarýna benzemeyen bir özellik 
kazanmasýný saðladý. “Tanrýgillerden Biri”, “Sansaryan 
Haný” kitaplarýný hiç kuþkusuz unutmayacaðýz, bütün 
kuþaklar onu okuyacak. Bunun dýþýnda kültürel 
kimliðimiz hakkýnda yazdýklarý da baþvuru kitaplarý 
içinde önemli yere sahiptir. “Ah Þu Biz 'Karabýyýklý' 
Türkler”, “Ah Þu Biz Göçebeler” gibi kitaplarý her 
okunduðunda yeniden üzerinde düþünülecek 
kitaplardýr. Biz hem iyi bir yazarýmýzý hem de iyi bir 
araþtýrmacýmýzý kaybettik.”  

Doðan Hýzlan,  Gazetesi

“Demirtaþ Ceyhun'un kiþiliðinde Türkiye çok özgün bir 
evladýný yitirdi.O, on dokuzuncu yüzyýl ortalarýndan 
günümüze kadar sürüp gelen Türk aydýnlanmasýnýn en 
ipik, en özgün, en ilginç temsilcilerinden biridir. 
Mesleði mimarlýktý. Ama roman yazarý oldu. Bununla da 
yetinmedi; tarihe, toplumbilime merak saldý ve bu 
alanlarda da özgün, önemli yapýtlar verdi. Köþe yazýlarý, 
denemeler, edebiyat eleþtirileri yazdý. 1960'lý yýllardan 
bugünlere, devrimci, toplumcu kimliðiyle siyasetin de 
içinde, tam ortasýnda oldu. Hem de hiçbir kiþisel çýkar 
gözetmeksizin ve hiçbir kiþisel beklentisi olmaksýzýn. 
Bunlar, namuslu, onurlu, yurtsever, toplumcu Türk 
yazarýnýn ve aydýnýnýn da ortak özellikleridir...”  

Ataol Behramoðlu, Cumhuriyet Gazetesi, 

“Çok çalýþkandý. Köklü bir Adana ailesinden geliyordu. 
Mimarlýk eðitimi almýþtý. Yollar, köprüler, barajlarýn 
yükselmeye baþladýðý, Doðu Anadolu'daki yoksul, 
eðitimsiz, çaresiz köylülerin batý Anadolu'daki 
fabrikalara iþçi olmak için iç göçü patlattýðý ve yeni 
þehir zenginlerinin Hazine'den beslenip, gümrük 
duvarlarý arkasýnda korunarak sermaye yapmaya 
baþladýðý 1950'li yýllarda tercihini “Ýktidar partisi 
yandaþý müteahhit” olmaktan yana yapsaydý, bugün 
Türkiye'nin en büyük holdinginin adý “Demirtaþ 
Holding” olurdu... Halktan yana olmayý seçti”  

Necati Doðru, Vatan Gazetesi, 2 Aðustos 2009

“Sýcak bir dost, deðerli fikir adamý ve yazar  Demirtaþ 
Ceyhun dün sessizce ayrýldý aramýzdan... Demirtaþ'ýn 
zatürre olduðunu duyunca “nazar deðdi” demiþtik... 75 
yaþýndaki delikanlý taþ çatlasa 60'ýndan fazla 
göstermezdi, o anýt gibi halinde, dinmeyen neþesinde 
hiç eksilme olmazdý. Birkaç haftada yataktan 
doðrulmasýný bekliyorduk. Umulmayaný yaptý, dönmedi 
geri... Ülkede olup bitenleri görünce yaþama þevkinin 
giderek kýrýldýðýný söyledi dün bir ortak dostumuz. Esas 
sebep zatürre deðil bu olmalýydý...

Bir Demirtaþ daha gelmez bu ülkeye... Adana öksüz, 
Beyoðlu öksüz, okurlarý öksüz, dostlarý öksüz kaldý...”

Melih Aþýk, Milliyet Gazetesi, 30 Temmuz 2009

Cumhuriyet , 31 Temmuz 2009

1 Aðustos 2009

DEMIRTAS CEYHUN’U KAYBETTÝK

gösterdi geleceðin geleceðini:

sisler ülkesinde

bir nefer

sýrtladý

dahi yorgun düþenleri

bazýlarý

esen yele kapýldý,

akýl edemedi elele tutuþmayý

savruldular oraya buraya

bazýlarý

arsýz, hayasýzdýlar.

kadir kýymet bilmezdiler.

vefasýzdýlar.

unutmak kolaydý

bir dönemeçte, umarsýz,

düþünmediler: her askerin ayaðý

denk gelir, yaðmur yaðar, sel akar, saplanýr balçýða

aman, dediler, bulaþmasýn bize.

yazýklar olsun size.

inanmýyorum, hikayenize.

Fatih Söyler

Teoman Öztürk
4 Nisan 1940-11 Temmuz 1994
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Kayýt Ödentisi 315,00
Üye ödentisi 63.638,50
Mesleki denetim 330.078,00
Bilirkiþilik 463,50
SMHB 5.220,00
Belge Satýþlarý 13.620,00
Mahkeme Ýcra 588,00
Hizmet 515,50
Yayýn 70,00
Bilgisayar MBÇK 4.020,00

Gelirler Toplamý 418.528,50
,

Yönetici yolluklarý 754,00
Temsil 11.281,69
Konferans sempozyum 19.980,89
Kurullar 5.684,20
Komiteler 13,00
Personel ücretleri 89.203,91
Personel Sosyal Güvenlik 18.079,33
Personel Sosyal Yardým 21.519,59
MBÇK/bilgisayar 6.605,85
Hizmet alýmlarý 1.874,50
Personel Yolluklarý 774,50
Demirbaþ bakým onarým 312,40
PTT 11.892,89
Kýrtasiye 2.989,44
Yayýn Satýn Alma 655,70
Basýlý Kaðýt 400,00
Harçlar 257,50
Bina iþletme 12.304,84
Hukuki giderler 4.580,76
Yayýn giderleri 10.587,62
Oda Ýþtirakleri 823,00
Demirbaþ Alýmlarý 867,29

Giderler Toplamý 221.442,90

Kasa (15.07.2009) 1.679,54 Merkez Borçlarý (15.07.2009) 199.617,00

Banka(YTL ve DÖVÝZve ÇEK) 212.209,19 Piyasa Borçlarý (15.07.2009) 3.887,84
Hazýr deðerler(Kredi Kartlarý) 176.921,46 Toplam 203.504,84

Altbirimlerden Alacaklar 280.000,00
BORÇ-ALACAK FARKI 467.305,35

Toplam 670.810,19 GELÝR-GÝDER FARKI 197.085,60

15.05.2008/15.07.2009 TARÝHLERÝ ARASI GELÝR - GÝDER DURUMUDUR
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ALTINDAÐ BEYPAZARI ÇANKAYA ÇUBUK ETÝMESGUT GÖLBAÞI KAZAN KEÇÝÖREN MAMAK POLATLI YENÝMAHALLE DÝÐER TOPLAM
50 8 62 39 131 9 17 97 110 38 100 22 683

15.05.2009 ÝLE 15.07.2009 ARASI MESLEKÝ DENETÝME GELEN PROJELERÝN BELEDÝYELERE GÖRE DAÐILIMI


