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Merhaba,

Bir yýlý daha geride býraktýk…

Bu yýl da kentlerimizin geliþimi/ dönüþümü ve mesleðimiz açýsýndan oldukça hareketli geçti. Bir yandan saltanata 
dönüþen iktidarlarýn kentler üzerine kurduðu rant baskýsý, diðer yandan yaþam savaþýna dönüþen kent hayatý, 
bireylerin yaþam alanlarýný daraltmaya ve kent mekanlarýnýn özgün niteliklerini aþýndýrmaya devam diyor. 

Dünyanýn baþka ülkeleri ve bölgeleri gibi Türkiye de son yýllarda yaþanan ekonomik sýkýntýlardan fazlasýyla nasibini 
aldý. Asgari ücretin açlýk sýnýrýnýn altýna inmesi, her gün artan iþsizlik ve gizli iþsizlik rakamlarý, bireylerin sosyal 
sigorta haklarýnýn kýsýtlanmasý, saðlýðýn özelleþtirilmesi, eðitim hakkýnýn giderek yükselen üniversite harçlarý 
aracýlýðýyla engellenmesi, kent mekâný üzerinden gerçekleþtirilen sosyal ayrýþma ve yerinden edilmeler artýk 
toplumun kanýksadýðý ve gündelik hayatýn parçasý haline gelen sorunlar olarak karþýmýzda duruyor. 

Diðer yandan toplumun her bireyinin kaliteli ve saðlýklý çevrelerde yaþamasý, çalýþmasý, sosyalleþmesi, kültürel ve 
sanatsal ihtiyaçlarýný gidermesi hedeflerini temel alan mimarlýk mesleði de böylesi zor bir süreçte kendini var etmeye 
çalýþýyor. Çalýþma koþullarý gün geçtikçe aðýrlaþan mimarlar ister büro sahibi, ister ücretli çalýþan olsun, mesleðin 
icrasý sýrasýnda hem sürekli deðiþen yasal düzenlemelerin baskýsý hem de uygulamada yaþanan sýkýntýlarla mücadele 
ediyor. Bu ortamda, geçtiðimiz yýlýn son günlerinde, Ýmar Kanunu ve Yapý Denetimi Kanunu gibi mesleðimize þekil 
veren yasalarýn yeniden düzenlenmek istemesi, meslek odalarýnýn gelirlerini –ve bu yolla etkinliklerini– 
sýnýrlandýrmaya yönelik bazý tasarýlarýn Meclis Komisyonlarýnda tartýþýlmasý þüphesiz bir tesadüf deðildir. 

Ýþte Mimarlar Odasý Ankara Þubesi 2010 çalýþmalarýnýn çerçevesini bu sorunlarýn yoðunluðu içinde, kendini “taraf” 
olarak konumlandýrdýðý bir noktaya referansla kurdu. Hem kente, hem de mesleðe dair mücadelesini üyelerinin 
gönüllü katkýlarý ile yeni fikirler üreterek, stratejiler geliþtirerek ve pratik eylemler hayata geçirerek yürüttü. 

Yeni bir yýl, yeni umutlar demektir… 

Her þeye raðmen umut çok uzaðýmýzda deðil. Her birimizde tek tek var olan ve birbirine deðdikçe çoðalan yaratma 
gücü ve arzusu, kýsacasý dünyayý dönüþtürmenin, “sýcaðý serinliðe ve karanlýðý aydýnlýða çevirmenin” bilgisi, 
umudumuz. Geleceði oluþturacak her yeni günün bir önceki günden daha güzel geçmesi ve yeni yýlýn tüm insanlýða 
ve ülkeye barýþ ve mutluluk getirmesi umuduyla gelin 2011'de hep birlikte taraf olalým, hep birlikte mücadeleye 
devam edelim.

TMMOB Mimarlar Odasý Ankara Þubesi 
41. Dönem Yönetim Kurulu 

TMMOB Mimarlar Odasý Ankara Þubesi Adýna
Sahibi ve Yazý Ýþleri Müdürü

Fatih Söyler

TMMOB Mimarlar Odasý Ankara Þubesi Bülteni
Ayda bir yayýmlanmaktadýr.

6000 adet basýlmýþtýr. Üyelere ücretsiz daðýtýlýr.

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

Baský
...

Baský Tarihi: Ocak 2011
Konur Sokak No: 4/3 Kýzýlay, ANKARA
T: 312 417 86 65 F: 312 417 18 04

e-posta: info@mimarlarodasiankara.org
www.mimarlarodasiankara.org

Yayýn Kurulu
Ebru Aksoy, Esin Bölükbaþ, Özgecan Canarslan,

Sermin Çakýcý , Özge Göncü, Orçun Köken, Arif Þentek,
Y.Yeþim Uysal, Fadime Yýlmaz. 

Yayýna Hazýrlayan
Y. Yeþim Uysal

Grafik Tasarým
Hatice Erbay
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6 yýlý aþkýn süredir devam eden, 
Cumhuriyet dönemine dair mimari 
envanterin belgelenmesi, bu envanterin 
toplumun farklý kesimlerine tanýtýlarak 
kültürel miras konusunda bilinç 
oluþturulmasý hedefleri ile düzenlenen 
ve Türkiye'de pek çok kentte benzer 
yaklaþýmlarla etkinlikler düzenlemesi ve 
arþiv oluþturulmasý konusunda örnek 
olan Bina Kimlikleri ve Envanteri Projesi 
41. dönem programý kapsamýnda 
söyleþilerine devam ediyor.

Bina Kimlikleri Söyleþilerinin sekizincisi 
Tü rk iye 'de  uygu lanan  modern  
mimarlýðýn sivil örneklerinden biri olan 
“96'lar Apartmanýný” kendisine konu 
ediniyor. Oturum Baþkanlýðýný ODTÜ 
Mimarlýk Fakültesi, Mimarlýk Bölümü 
öðretim üyelerinden Doç. Dr. Elvan Altan 
Ergut'un yürüteceði söyleþide Yeditepe 
Üniversitesi Mühendislik ve Mimarlýk 
fakültesinde öðretim görevlisi olarak 
çalýþmakta olan proje müellifi M. Arman 
Güran ve Y. Mimar Zeynep Çiðdem Uysal 
konuk olarak katýlacaklar. 24 Þubat 
2011 Perþembe günü saat:18.30'da 
düzenlenecek etkinlik TMMOB Mimarlar 
Odasý Toplantý Salonunda (Konur Sokak 
4/5) gerçekleþecek. 

4
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Bina Kimlikleri Söyleþisi 8
96'lar Apartmaný
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Çocuk ve Mimarlýk Çalýþmalarý, mimarlýðýn 
toplumla buluþmasý, çocuk kültürü ile mimarlýk 
kültürünün paylaþýlmasý ve çocuklarýn yapýlý 
çevre farkýndalýklarýnýn geliþtirilmesi hedefiyle 
2002 yýlýnda bu yana Mimarlar Odasý Ankara Þubesi 
tarafýndan yürütülmektedir. Geleceðin kentlerinin 
þekillendirilmesinde tasarýmýn, tasarlamanýn deðerini 
ve önemini kavramýþ, eleþtirel ve yaratýcý düþünce 
sistemini geliþtirebilmiþ nesillerin var olmasýný 
destekleyecek içerikle yürütülen çalýþmalarla iki yüzü 
aþkýn okulda binlerce öðrenciye ulaþýlmýþtýr.

Çocuklarýn kente sorgulayan gözle bakmasýný, yerel ve 
evrensel mimarlýk kültürüyle tanýþmasýný, yaþadýklarý 
kentte söz hakký sahibi olmasýný saðlayan Çocuk ve 
Mimarlýk çalýþmalarýnda yer almak isteyenler 23 Aralýk 
2010 günü Mimarlar Odasý'nda yapýlan toplantýda bir 
araya geldi. Üyeler ve mimarlýk öðrencilerinin 
katýlýmýyla gerçekleþtirilen toplantýda önceki dönem 
çalýþmalarýndan bahsedildi ve 2011-2012 dönemi için 
hedeflenen yeni projeler anlatýldý. 

13-17 yaþ grubu ile yapým süreçleri üzerine uygulamalý 
atölyeler yapýlmasýný amaçlayan “YAPIyoruz Projesi” ile 
okullarýn 4. sýnýflarý ile yürütülecek “Yürüyoruz, 
Oynuyoruz, Biliyoruz Projesi” Çalýþma Grubu 
Koordinatörü Tezcan Karakuþ Candan tarafýndan 
toplantýda sunulan yeni dönem projeleri arasýndaydý. 

2011 yýlýnýn mobilizasyon dönemi olacaðý, okul 
tatillerinde yaz kampý yapýlmasýnýn planlandýðý,  
Mart–Haziran Dönemi ile Eylül-Þubat Döneminde, 
her ay sabit bir mekânda atölye çalýþmalarýnýn 
yapýlacaðý ve özellikli yapýlarýn gezileceði, 
YAPIyoruz Projesi ile 13–17 yaþ grubu ile yapým 
süreçleri üzerine uygulamalý atölyelerin 
düzenleneceði aktarýldý.

Çalýþmalar hakkýnda bilgi edinmek, öneride bulunmak 
veya çalýþma grubuna katýlmak için Mimarlar Odasý 
Ankara Þubesi'ne baþvurabilirsiniz 

Ayrýntýlý bilgi için: 0312. 417 86 65 / 120 Sinem Yýldýrým

Kentler Ýçin
Toplumsal Bir Gelecek Projesi:
2011 Çocuk ve Mimarlýk
Çalýþmalarý Baþladý
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Mimarlar Odasý Ankara Þubesi Öðrenci Komisyonu 
2011–2012 etkinliklerine Cengiz Bektaþ Söyleþisi ile 
baþladý. 14 Ocak 2011 tarihinde Alman Kültür 
Merkezi'nde “Geleneðe Eklenmek” baþlýðý altýnda 
gerçekleþtirilen söyleþiye çok sayýda mimarlýk 
öðrencisinin yaný sýra mimarlar da katýldý. 

“Gelenek” kelimesinin “gelmek”ten türediðini ve 
bugüne gelmeyen bir þeyin gelenek olamayacaðýný 
söyleyen Bektaþ, eklenmenin ancak geleceði çaðdaþ bir 
þekilde düþünmekle mümkün olacaðýný belirtti ve 
tasarýmýn kullanýcýdan baðýmsýz ele alýndýðý 
günümüzde, insan-doða odaklý projelerinden örnekler 
sundu. 

Etkinlik söyleþi ardýndan verilen kokteylle sona erdi. 

Öðrenci Komisyonu Söyleþileri:
Geleneðe Eklenmek-
Cengiz Bektaþ

TMMOB Mimarlar Odasý Ankara Þubesi 25 Aralýk 2010 tarihinde 55. yýlýný doldurdu. Bu 55 yýlda toplumsal 
muhalefetin önemli unsurlarýndan biri haline gelen Mimarlar Odasý Ankara Þubesi, kuruluþunun 55. yýlýný 
kokteyl ile kutladý. 55. yýl ve Yýlbaþý kutlamalarýnýn bir arada yapýldýðý etkinlik, gece boyunca canlý müzik 
eþliðinde devam etti.  

TMMOB Mimarlar Odasý Ankara Þubesi olarak TMMOB ve Mimarlar Odasý örgütlenmesini sahiplenen, yýllara 
yayýlan katkýlarý ile Oda politikalarý ve eylemlerini þekillendiren üyelerimize teþekkür ederiz.

55. Yýl Kutlamasý 

Mimarlar Odasý tarafýndan üyelerimizin bazý üyelik 
iþlemlerinin internet üzerinden yapabilecekleri uygulama 
01 Ocak 2011 tarihinde baþlatýlmýþtýr.

 Üyelerimiz bu iþlemlerle sistem üzerinden;

Kendi bilgilerini görme (iletiþim, mali konular,eðitim,proje 
vb) 

-Ýletiþim bilgilerini deðiþtirme gibi taleplerde bulunabilme,

-Ödeme iþlemleri (aidat vs.) 

-E-eðitim programlarýna katýlabilme, 

 gibi iþlemleri yapabileceklerdir.

 Bu hizmetlerden faydalanabilmek için, üyelerimizin ekte 
yer alan sözleþmeyi ve e-posta hesabý sözleþmesini 
doldurarak Þubemize teslim etmeleri gerekmektedir.

 Mimarlar Odasý tarafýndan online üyelik iþlemleri ve oda 
e-mail adresi için gerekli bi lgi ler tarafýnýza 
gönderilecektir.

 Bilgilerinize sunarýz.

http://www.mimarlarodasiankara.org/download/webuyel
iksoz.doc

TMMOB Mimarlar Odasý 

WEB Üzerinden Üye Ýþlemleri
Baþlamýþtýr
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AOÇ arazisi nedeniyle daha önce de yargý 
duvarýna çarpan Belediye tekrar yargý önünde

TMMOB Mimarlar Odasý Ankara Þubesi, Þehir 
Plancýlarý Odasý Ankara Þubesi, Peyzaj Mimarlarý 
Odasý, Çevre Mühendisleri Odasý, Ziraat 
Mühendisleri Odasý ve Ankara Barosu Ankara 
Büyükþehir Belediyesi'nin Atatürk Orman Çiftliði ile ilgili 
Meclis kararlarýný yargýya taþýdý. Odalar, Ankara 
Büyükþehir Belediyesi'nin Atatürk Orman Çiftliði 
arazisinde uygulamaya koymak istediði planýn 
anayasaya aykýrý olduðu gerekçesiyle tekrar gündeme 
getirdiler. 2006'dan bu yana Atatürk Orman Çiftliði 
arazisi üzerinde planlarýndan vazgeçmeyen Ankara 
Büyükþehir Belediyesi'nin aldýðý kararlar birçok kez 
yargýdan döndü. Yýllardýr Atatürk Orman Çiftliði 
arazisinin yapýlaþmaya açýlmamasý için mücadele eden 
odalar bir kere daha arazinin 1. derece doðal sit alaný 
olduðunu hatýrlatarak dava açtýlar. 

Meslek örgütleri ve Ankara Barosu Ankara Büyükþehir 
Belediye Meclisinin 13.08.2010 gün ve 2494 sayýlý 
kararýyla onaylanan "1/10.000 ölçekli Atatürk 
Orman Çiftliði Alanlarý Nazým Ýmar Planý ve I. 
Derece Doðal ve Tarihi Sit Alaný Koruma Amaçlý 
Nazým Ýmar Planý"nýn ve eki olarak onaylanan 
“1/10.000 ölçekli Ulaþým Þemasý” ile “1/1000 
ölçekli Ulaþým (Yol-Kavþak vb.) Uygulama 
Projesi”nin öncelikle yürütmesinin durdurulmasý ve 
iptali istemiyle, Ankara Büyükþehir Belediye Meclisi 
tarafýndan kabul edilen planlarýn ve eklerinin dayanaðý 
olan 5524 sayýlý yasanýn Anayasa'ya aykýrý olmasý 
sebebiyle yürürlüðünün durdurulmasý ve Anayasa 
Mahkemesine gönderilmesi için yargýya gitti.

KENT VE ÜLKE GÜNDEMÝ

Odalardan Gökçek'e Dava 

Danýþtay, Ankara Büyükþehir Belediyesi'nin 
Ulustaki yýkým çalýþmalarýný durdurdu.

Danýþtay, Ankara Büyükþehir Belediyesi'nin eski bir 
yerleþim yeri ve tarihi yapýlarýn merkezi olan Ankara'nýn 
Ulus semtinde yaptýðý yýkýmlar için aldýðý Kültür ve 
Tabiat Varlýklarýný Koruma Yüksek Kurulu'nun ilke 
kararýnýn yürütmesini durdurdu. Þehir Plancýlarý Odasý 
ilke kararýnýn iptal edilmesi için Danýþtay'da dava açtý. 

Danýþtay 6. Dairesi Ankara Büyükþehir Belediyesi 
tarafýndan aldýrýlan ilke kararýný yasaya aykýrý buldu. 
Kültür ve Tabiat Varlýklarý Koruma Kanunu'nda "koruma 
amaçlý imar planýnýn yapýlmadýðý hallerde kentsel sit 
alanlarý yapýlaþmaya açýlamaz" hükmü yer almasýna 
raðmen Büyükþehir Belediyesi tarafýndan Ulus 
Bentderesi ve Hacý Bayram Veli gibi bazý tarihi binalarýn 
da olduðu alanlarda yýkýmlar yapýldý. Danýþtay, Kültür ve 
Tabiat Varlýklarý Koruma Kanunu'na dayanarak, koruma 
amaçlý imar planý yoksa kentsel sit alanlarý yapýlaþmaya 
açýlamaz diyerek, Ankara Büyükþehir Belediyesi'nin 
Ulus'taki yýkýmlarýna “DUR” dedi. Koruma amaçlý imar 
planý yapýlýncaya kadar, Koruma Bölge Kurulu 
tarafýndan üç ay içinde geçiþ dönemi koruma esaslarý ve 
kullanma þartlarýnýn belirleneceði ve iki yýl içinde 
koruma amaçlý imar planý yapýlmadýðý takdirde, geçiþ 
dönemi esaslarý ve kullanma þartlarýnýn uygulanmasýnýn 
da durdurulacaðýný belirtti.

Danýþtay Belediye'ye  
“Dur” Dedi  



1990-91 / Zonguldak BÜYÜK MADENCÝ GREVÝ ve YÜRÜYÜÞÜ'nün 20. Yýlý nedeniyle TMMOB Maden Mühendisleri 
Odasý tarafýndan 08 Ocak 2011 tarihinde Ankara'da Ýnþaat Mühendisleri Odasý Teoman ÖZTÜRK Salonunda 
düzenlenen Anma ve Kutlama Etkinlikleri, TMMOB Maden Mühendisleri Odasý Yönetim Kurulu Baþkaný Mehmet 
TORUN, TMMOB Yönetim Kurulu Baþkaný Mehmet SOÐANCI ve Genel Maden-Ýþ Sendikasý Baþkaný Ramis 
MUSLU'nun açýlýþ konuþmalarý ile baþladý.

Etkinlik süresince fotoðraflarýn da sergilendiði, Zonguldak BÜYÜK MADENCÝ GREVÝ ve YÜRÜYÜÞÜ'nü konu alan kýsa 
bir tanýtým filminden sonra, yöneticiliðini TMMOB Maden Mühendisleri Odasý Baþkaný Mehmet TORUN'un yaptýðý, 
Genel Maden-Ýþ Sendikasý Baþkaný Ramis MUSLU, Sabri TOPÇU, Prof. Dr. Ahmet MAKAL ve Yrd. Doç. Dr. Attila 
AYTEKÝN'in katýldýðý bir panel düzenlendi.

Öðle saatlerinde verilen kuru katýk molasýndan sonra, "Yüzbin Kiþiydiler" isimli belgesel film gösterisi yapýldý. Sözün 
katýlýmcýlara verildiði "Serbest Kürsü" ile devam eden etkinlik, Fahri BOZBAÞ tarafýndan sergilenen "Göçük 
Mehmetle Yeni Sondaj" adlý tiyatro gösterisi ve ses sanatçýsý Ahu SAÐLAM müzik dinletisiyle sona erdi.

8

1990-91/Zonguldak
Büyük Madenci Grevi ve Yürüyüþü
20.YIL Anma ve Kutlama Etkinlikleri

KENT VE ÜLKE GÜNDEMÝ
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TMMOB Mimarlar Odasý Ankara Þubesi 2006 yýlýnda 
talihsiz bir giriþim sonucu, gece yarýsý operasyonuyla, 
Cumhuriyetin önemli endüstri miraslarýndan birisi 
Maltepe Havagazý binasýnýn yýkýlmasýnýn ardýndan 
endüstri mirasýnýn korunmasýna dair bir dizi çalýþma 
baþlatmýþtý. Bu çalýþmalar öncelikle Ankara Þube 
coðrafyasýndan baþlayan endüstri mirasý rotasýnýn 
çýkartýlmasý ve endüstri mirasýný tanýtýcý sergi, yayýn, 
etkinlik yoluyla endüstri mirasýna dair bir farkýndalýk 
oluþturmasýný hedeflemiþti. 

Bir yýl sonra, 2007'de Ankara Þube coðrafyasý içinde yer 
alan Zonguldak kentinde, merkezde bulunan Lavuar 
alanýnýn yýkýlacaðýna dair söylentilerin dolaþmasý 
üzerine Zonguldak Temsilciliði ve Ankara Þubesi ortak 
çalýþmalar yürüterek, sonrasýnda büyük bir kýsmý 
yýkýlan Lavuar Alanýna dair bir projelendirme süreci 
baþlattý. Tamamýnýn yýkýlarak, yerine alýþveriþ merkezi 
yapýlmasý planlanan Zonguldak Lavuar Alanýna dair 
oluþturulan bu projelendirme süreci yerel bir harekete 
dönüþerek meyvelerini vermeye baþlamýþ, Temsilcilik 
ve Þube'nin birlikte yürüttüðü “Öðrenci Fikir Yarýþmasý” 
yerel örgütlenmelerin bir arada olduðu katýlýmcý bir 
modelle yeniden projelendirme ve uygulama sürecine 
evrilebilmiþtir. “Zonguldak Lavuar Koruma Alaný ve 
Çevresi Koruma, Planlama, Kentsel Tasarým ve Peyzaj 
Düzenleme Proje Yarýþmasý” bu çalýþmalarýn sonucunda 
ortaya çýkmýþtýr. 

Zonguldak Lavuar Koruma Alaný ve
Çevresi Proje Yarýþmasýný Tartýþýyoruz

Bu çerçevede “Zonguldak Lavuar Koruma Alaný ve 
Çevresi Koruma, Planlama, Kentsel Tasarým ve 
Peyzaj Düzenleme Proje Yarýþmasý”ný tartýþmak ve 
arka planýný ortaya çýkarmak amacýyla Mimarlar 
Derneði 1927 ve Mimarlar Odasý Ankara Þubesi bir 
ortak etkinlik düzenlemektedir. 22 Þubat 2011 
tarihinde Çaðdaþ Sanatlar Merkezinde  
gerçekleþtirilecek Panel sonrasý açýlacak Yarýþmanýn 
Proje Sergisi 28 Þubat 2011 tarihine kadar açýk kalacak. 
Oturum baþkanlýðýný Lale Özgenel'in yaptýðý Panel 22 
Þubat 2011 Salý günü saat: 18.30'da gerçekleþtirilecek. 
Panel'e ayrýca Baran Ýdil, Haluk Zelef, Gül Köksal ve 
Turhan Demirtaþ konuþmacý olarak katýlacaklar. 
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Zonguldak'ýn endüstri mirasýna mimarlar sahip 
çýktý. 

Lavuar Alaný Projesi Zonguldak'ý zengin-
leþtirecek.

Zonguldak; kömürle doðmuþ, kömürle kimlik 
kazanmýþ, Cumhuriyetimizin ilk vilayeti ve ilk 
endüstri kentidir.

UNESCO Anýtlar ve Sitler Kurulu, ICAMOS, 2006 yýlýný 
Endüstri mirasý yýlý ilan etiðinde, Mimarlar Odasý Ankara 
Þube Yönetim Kurulunun çaðrýsýyla, Þubeye baðlý 16 ilin 
Temsilcilikleri ve Þubenin tüm yöneticileriyle birlikte 
Zonguldak'ta, geniþ katýlýmlý bir yönetim kurulu 
toplantýsý yapmýþtýk. Endüstri Mirasý da gündem 
maddesiydi.

Zonguldak'ýn, kömürle doðmuþ, kömürle kimlik 
kazanmýþ, Cumhuriyetimizin ilk vilayeti ve ilk endüstri 
kenti olmasý ve bu kimliðinin parçasý endüstri yapýlarýnýn 
her geçen gün bir bir yok edildiðini gözlemlenmesi 

üzerine, mimarlar olarak; kentin simgesi olabilecek, 
endüstri kenti kimliðini ve kültürünü yansýtacak, 
gelecek nesillere aktararak yaþatacak bir endüstri 
yapýsýný restore edilerek kullanýlmasý doðrultusunda 
uygun bir yapý bulabilmek için inceleme ve 
deðerlendirme çalýþmalarý yaptýk. 

Ýki gün süren çalýþmalarýmýz sonunda; kent içindeki 
konumu, yapý alaný büyüklüðü, içinde sosyal ve kültürel 
çeþitli birimlerin yapýlabilirliði vs. gibi yönleriyle oldukça 
uygun olduðunu gördüðümüz, hizmet dýþý býrakýlmýþ, 
atýl durumdaki Lavuar tesisinin endüstri mirasý olarak 
tescili için Kültür ve Turizm Bakanlýðý Karabük Kültür ve 
Tabiat Varlýklarý Koruma Bölge Kuruluna baþvuruda 
bulunduk.

Zonguldak Lavuarý, 1955 yýlýnda yapýmýna baþlanýp 
1957 yýlýnda hizmete açýlan, taþ kömürünü yýkayarak, 
yüzdürme sistemiyle yabancý maddelerden ayýran, 
cevher zenginleþtirme iþlevi gören bir tesisti. Tesis 
yaklaþýk 30.000 m2'lik bir alanda, ana binasý yaklaþýk 
12.000 m2 taban alanlý ve yüksekliði 24 metreye 
ulaþan, Tüvenan Kömür Silolarý, Kriblaj Ünitesi, Kömür 
Yýkama Üniteleri, Flotasyon Ünitesi, Atýk Nakil 
Sistemleri, Kömür Stoklama ve Yükleme sisteminden 
oluþan görkemli bir tesisti.

Kurul üyelerinin Zonguldak'a geliþlerine, tesisi görüp 
tescil kararlarýný alýþlarýna kadar geçen süre içinde, 
Lavuar tesisinin neredeyse tamamý çok hýzlý bir þekilde 
söküldü, yýkýldý, “enkaz” yýðýný haline getirildi.

Enkazdan “Defineye”: Zonguldak Lavuari Süreci
Turhan Demirtaþ
TMMOB Mimarlar Odasý Ankara Þubesi 
Zonguldak Temsilcilik Baþkaný

KENT VE ÜLKE GÜNDEMÝ
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Yýkýmdan geriye kalan yapýlardan; ocaklardan kazýldýðý 
þekliyle demiryolundan vagonlarla getirilen tüvenan 
dediðimiz taþ, kömür, v.s. karýþýmýnýn tesiste iþlem 
görmesi için ilk döküldüðü yer olan silolar ve oradan 
bantlarla nakledilen ve kýrma ve elekleme (kömürü 
çaplarýna göre ayýrma) iþleminin yapýldýðý kriblaj 
binasý ve kömür yýkama suyundaki çok küçük taþ 
parçalarýný çökerterek suyu geri kazandýran üç adet 
dekantasyon kuleleri, kurul tarafýndan endüstri 
yapýsý olarak tescil edildi, tescilli alan sýnýrlarý belirlendi 
ve koruma kararý alýndý.

Ankara Þube yöneticilerinin Zonguldak'ta yaptýklarý ilk 
Yönetim Kurulu toplantýsý ve ilk teknik gezilerinin 
sonrasý, Endüstri mirasý konusundaki eksiklikleri ve 
belirsizlikleri ortaya koymak amacýyla Mimarlar Odasý 
Genel Merkezince Zonguldak'ta akademik bir atölye 
çalýþmasý yapýlmasý kararý alýndý. Bu amaçla kente gelen 
akademisyenlerle birlikte 6-7 Nisan 2007 tarihlerinde, 
endüstri mirasý konulu çalýþmalar yapýldý ve bu 
çalýþmalar Mimarlar Odasý tarafýndan, Korumada Yeni  
Kavramlar “ ENDÜSTRÝ MÝRASI” adýyla kitap 
halinde yayýnlandý.

Ankara Þubenin ve Zonguldak Temsilciliðinin bu 
çalýþmalarý ve giriþimleri, Lavuar alanýn satýþýný büyük 

bir iþtahla bekleyen paylaþýmcýlarý çok rahatsýz etti. Zira 
önceki imar planlarýnda kamu kurumu, Lavuar tesisi 
alaný olarak görünen alan, plan deðiþikliði ile ticaret 
alanýna çevrilmiþ ve satýþa çýkarýlmasý planlanmýþtý. O 
düþüncenin bir an önce uygulanmasý adýna da Lavuarýn 
sökümüne baþlanmýþtý.
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Koruma Kurulu'na baþvurumuzdan itibaren, dönemin 
Belediye Baþkaný, Enerji Bakaný, TBMM Baþkaný ile yerin 
satýþýný bekleyenler ve iþbirlikçileri, mimarlarý kentin 
önünü týkamakla, hatta ihanetle suçlamaya baþladýlar.

Lavuar tesisinin ayakta kalan bazý yapýlarýyla, alanýn bir 
kýsmý tescil edilmiþti ama düzenlemeleri yapacak kurum 
ve kuruluþlar çok uzun bir süre hiçbir çalýþma 
yapmayýnca iþ yine mimarlara düþtü.

Kamuoyunu bilgilendirmek, uygulamalarý yapacak 
kurum ve kuruluþlara fikir vermek, yol göstermek, ufuk 
açmak için Mimarlar Odasý Ankara Þube öncülüðünde, 
Maden ve Makine Mühendisleri Zonguldak Þubeleri ile 
birlikte, Mimarlýk Fakülteleri öðrencilerinin katýlacaðý 
“Kent Düþleri 3” Proje/Fikir yarýþmasý açýldý. Maden 
ocaklarýnda hayatýný kaybeden maden iþçileri anýsýna 
düzenlediðimiz yarýþmamýzý 24 Mart 2008 yýlýnda 
baþlattýk.

Çeþitli üniversitelerden öðrenciler Zonguldak'a geldiler, 
Lavuar alanýný ve Zonguldak'ýn çeþitli endüstri yapýlarýný 
incelediler, iki gün misafirimiz oldular.

26 Haziran 2008 de sonuçlanan yarýþmanýn sunumlarý 
ve jüri deðerlendirmeleri Ankara Milli Kütüphane 
Salonunda, Kolokyum ve Ödül Töreni de Zonguldak'ta 
yapýldý. Ödül alan projelerin sergisi ve çok büyük ilgi 
gördü. 

29 Mart yerel yönetim seçimleri öncesinde, Zonguldak 
Kültür ve Eðitim Vakfý ZOKEV, 15 Mart 2009'da Mimarlar 

Odasý Ankara Þubesini de davet ettiði ve Þube 
Baþkanýna Çalýþtay yürütücülüðü görevini verdiði 
Lavuar Çalýþtayýný düzenledi. Çalýþtaya Mimarlar 
Odasýndan Sayýn Emre Mardan da özel çaðrýlý olarak 
katýldý ve atölye çalýþmasý ile katkýlar verdi. Çalýþtayda 
oluþturulan atölyelerden “Lavuar Alanýnýn 
Projelendirilmesine Ýliþkin Planlama Ýlkeleri ve 
Mimari Yaklaþým Komisyonunun Raporu” çok 
büyük ilgi gördü. Çalýþtayýn tartýþmalar bölümünde, 
siyasi partilerin Belediye Baþkan adaylarý da görüþlerini 
açýkladýlar.

Adaylardan Sayýn Ýsmail EÞREF, seçim çalýþmalarýna 
baþlamadan önce temsilciliðimizden Proje Fikir 
yarýþmamýzýn projelerinin tanýtýldýðý kitapçýðý ve diðer 
dokümanlarý istemiþti. Çalýþtayda, projeleri incelediðini 
ve seçildiði takdirde, Lavuar alanýný ve endüstri mirasý 
olarak tescil edilen yapýlarý bir an önce halkýn hizmetine 
açmak için tüm gücüyle çalýþacaðýný ifade etti. Ve 15 
gün sonraki seçimlerde de Belediye Baþkaný seçildi. 

Yine o yýl, yeniden yapýlandýrýlan Kent Konseyi Genel 
Kurul toplantýsýnda Lavuar Alaný gündeme alýndý ve 
Temsilciliðimizin de içinde olduðu” Lavuar Alaný 
Çalýþma Gurubu “oluþturuldu.

Temsilcilik olarak, görüþlerimizi aktardýk:

- Ulusal ölçekte kentsel tasarým projesi yarýþmasý 
açýlmalýdýr.

- Zonguldak kömürle doðmuþ, kömürle kimliðini 

KENT VE ÜLKE GÜNDEMÝ



13



14

SÝSAG Grevi

kazanmýþ, Cumhuriyetimizin Ýlk Vilayeti ve Ýlk Endüstri 
Kentidir. Lavuar alanýnda yapýlacak tasarýmlarda ve 
düzenlemelerde bunlar mutlaka vurgulanmalýdýr.

- Zonguldak, ülkemizde, kent meydaný olmayan belki de 
tek ildir. Revizyon imar ve kentsel tasarým planlarýnda, 
alanýn kentin meydaný olma, gerektiðinde toplantý, 
miting, fuar, sergi alaný gibi kullanýlabilme özelliðini de 
taþýmasý saðlanmalýdýr.

- Alanda yoðun yapýlaþma olmamalýdýr. 

- Koruma altýna alýnarak tescillenen, yer altýndaki, silo 
altý olarak adlandýrýlan mevcut yer, Zonguldak'ýn 
kültürünü, kimliðini, kömürün serüvenini anlatan, 
müze, tiyatro, söyleþi, dinleti salonlarý, kitap satýþ 
yerleri, sanatçýlar çarþýsý, el sanatlarý atölyeleri v.s. gibi 
sosyal ve kültürel amaç ve etkinlikler için kullanýlmalýdýr.

- Korunan yapýlar ve onlarýn bodrumlarý hariç, zemin altý 
kotlarda, otopark, minibüs durak ve depolama yerleri, 
v.s yapýlabilir. Bu takdirde, trafiðin de ne þekilde 
çözümleneceðini gösteren ulaþým planýnýn da, mutlaka 
yapýlmasý þartý getirilmelidir. 

-  Þartnameye projelerin Koruma Kurulunun onayýndan 
geçirilme þartý konulmalýdýr.

- Þartnamede, alanýn, þurasýnda þu þekilde þu olsun, 
binanýn þurasý þöyle olsun, kuleler þu þekilde yapýlsýn v.s 
gibi ayrýntýlara girmenin, yarýþmacý ekiplerin 
yaratýcýlýklarýný ve özgür tasarýmlarýný engelleyebileceði 
göz ardý edilmemelidir.  

Önerilerimiz oldu.

Temsilciliðimizin baþýndan beri savunduðu,”ulusal 
ölçekte tek dereceli proje yarýþmasý açýlmasý” 
önerisi ve projelerde kesinlikle olmasýný gerekli 
gördüðümüz hususlar Kent Konseyi Genel Kurulunda 
da kabul edildi.

“Kent Düþleri 3” Proje / Fikir yarýþmamýz,  ZOKEV 
Çalýþtayýnýn ve Zonguldak Lavuar Koruma Alaný ve 
Çevresi Proje Yarýþmasý þartnamesinin alt yapýsýný 
oluþturdu.

Zonguldak Valisi Sayýn Erdal ATA'nýn ve Belediye 
Baþkaný Sayýn Ýsmail Eþref 'in konuya sahip 
çýkmalarýyla yeniden ivme kazanan süreçte, Zonguldak 
Belediyesince düzenlenen “Zonguldak Lavuar 
Koruma Alaný ve Çevresi Koruma, Planlama, 
Kentsel Tasarým, Mimarlýk ve Peyzaj Düzenleme 
Proje Yarýþmasý”, 30.03.2010 tarihinde baþladý ve 
24.06.2010 tarihinde sonuçlandý.

Þartname hazýrlýðýndan, sonuçlarýn ilanýna kadar, her 
yönüyle lekesiz, gölgesiz çok güzel bir yarýþma oldu. 
Birinciliði kazanan projede; Zonguldak'ýn endüstri kenti 
kimliðini ve kültürünü tam olarak yansýtmadýðý, 
nesillere aktaramayacaðý gibi endiþe ve tereddütlerimiz 
olsa da, artýk var gücümüzle, projeyi  biran önce hayata 
geçirmeye çalýþacaðýz.

Bitirirken, “enkazdan define” çýkarmamýza vesile 
olan ve bizlere her türlü desteklerini verenlere, 
teþekkürlerimizi borç biliriz. 

KENT VE ÜLKE GÜNDEMÝ
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Teoman Öztürk

Avrupa Mimarlar Konseyi (ACE), 20. kuruluþ yýlýný, 
geçtiðimiz yýlsonunda 3–4 Aralýk günleri Brüksel'de 
kutladý. Yýldönümü dolayýsýyla Avrupa Parlamentosunda 
özel bir konferans da düzenlendi. Öncelikle, bu 
etkinlikler hakkýndaki bilgileri, ACE'nin kendi 
kaynaklarýndan çok daha ayrýntýlý olarak Mimarlar Odasý 
web sitesinden öðrenmenin mümkün olduðunu 
belirtmek ve bunu saðlayan görevli meslektaþlarýmýzý 
kutlamak gerekir. Sýnýrlý bir çevre içinde kalýyor gibi 
görünse de, Mimarlar Odasý yurtdýþý iliþkiler kapsamýnda 
Brüksel'de olan bitenleri çok yakýndan izleyebiliyor (1). 

Mimarlar Odasý ve Ace 

ACE'ye katýlmak üzere ilk baþvuruyu Mimarlar Odasý 
1990 baþlarýnda, ACE'nin ilk kuruluþ yýllarýnda yapmýþtý. 
Türkiye AB üyesi olmadýðý için, “gözlemci” üye olarak 
katýlabiliyorduk. Böyle bir statünün tanýnmasý, belki 
biraz da bizim fazlaca takip etmememizden olacak, bir 
on yýllýk süre aldý. On yýl önce ACE'ye katýldýðýmýzda, AB 
karþýtý bir söylemle böyle bir üyeliðe karþý çýkanlar 
olmuþtu. Ama Brüksel'de tartýþýlanlarý sadece izlemenin 
bile bizim için önemli bir yarar saðladýðýný, geçen on yýl 
içinde Mimarlar Odasý çevresinde geliþtirilen yeni 
söylem ve eylemler sanýrým kanýtlýyor. 

On yýl önce ACE'ye Mimarlar Odasý delegesi olarak giden 
ve iliþkilerin geliþtirilmesine önemli katkýlarý olan Sevgili 
Günhan Danýþman hocamýzýn ardýndan bugün, Deniz 
Ýncedayý, Ali Cengizkan ve Tuðçe Taðmat bu iliþkileri 
baþarýlý bir þekilde sürdürüyorlar. Kuþkusuz, gittikçe 
daha ayrýntýlý bir hal alan AB “muktesebatý”ný kavramak, 
Avrupa politikalarý baðlamýnda ACE'nin çalýþmalarýna 

dâhil olmak kolay bir iþ deðil. Ama denize girmeden 
yüzme öðrenilemiyor. 

Baþkanýn MSF Konuþmasý ve Ace'nin Ýki Temel 
Ýþlevi 

Ekim ayýnda Mimarlýðýn Sosyal Foruma katýlmak üzere 
Ankara'ya gelen ACE Baþkaný Selma Harrington'un 
Forum'daki konuþmasý, ACE'nin niteliði ve konumuna 
iliþkin önemli ipuçlarý veriyor. “Diplomatik” bir dille 
yaptýðý, Türkçe olarak “merhaba” ile baþladýðý ve 
sonunda “teþekkür ederim” diyerek bitirdiði 
konuþmasýnda ACE Baþkaný, ACE'nin baþlýca iki temel 
iþlevi olduðunu vurguluyordu. Birincisi, ACE'nin farklý 
ülkelerden mimarlýkla ilgili, farklý görüþ, bilgi ve 
deneyimlerin karþýlýklý aktarýldýðý bir “platform” olmasý. 
Ýkinci iþlev ise, AB yasama çalýþmalarýnýn izlenmesi, 
deðerlendirilmesi, bu yasama sürecine gerektiðinde 
“müdahil olma” diye özetlenebiliyor. AB'nin çýkardýðý 
yasalar, belki þu an için bizi doðrudan fazlaca 
etkilemiyor, ama AB üyesi ülkeler açýsýndan gündelik 
yaþamýn bir parçasý ve dolayýsýyla önemli. 

Brüksel'de son düzenlenen 20. yýl programý ve özellikle 
Avrupa Parlamentosunda yapýlan konferansýn, daha 
çok ACE'nin “AB yasama süreci” ile ilintili iþlevlerine 
iliþkin konularý kapsadýðý anlaþýlýyor.  Konferansta; 
“Mesleki Yeterliliklerin Tanýnmasý”, “Ýç Pazarlarda 
Hizmetler”, “Kamu Ýhaleleri”, “Binalarda Enerji 
Verimliliði” ve “Ýnþaat Malzemeleri” konularýndaki 
mevzuat üzerinde durulmuþ. ACE'nin “platform” olma 
özelliði, 2000 yýlýnda bir “að örgütü” olarak kurulan 
Avrupa Mimarlýk Politikalarý Forumu'na (EFAP) 

20. Yýlýnda Avrupa Mimarlar Konseyi:
Avrupa'da Mimarlar ve Politika 

Arif Þentek
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doðru kayýyor diyebiliriz. Mimarlar Odasý ile birlikte 
Bayýndýrlýk Bakanlýðý görevlilerinin de katýldýðý EFAP 
çalýþmalarý,  “mimarlýk politikalarý”na yönelik zengin bir 
bilgi ve deneyim birikimini yansýtýyor (2).  

Neoliberal Politikalar Karþýsýnda Mimarlar 

Avrupa Mimarlar Konseyinin iki yýl önce, 10 Nisan 
2008'de Brüksel'de düzenlediði “Gelecek Ýçin 
Tasarým: Pazar ve Yaþam Kalitesi” baþlýklý 
konferans, Konseyin “platform” iþlevini yansýtan ve 
üzerinde aðýrlýkla durulmasý gereken bir etkinlik. ACE 
tarafýndan hazýrlanan ve konferanstaki konuþmalarý çok 
iyi özetleyen bir kitabýn Türkçe çevirisi bu yýl Mimarlar 
Odasý tarafýndan yayýnlandý(3). ACE'nin bu 
konferansýnda dile getirilen görüþlerin önemli bir 
bölümü, ülkemiz mimarlýk gündemindeki çoðu konuya 
ýþýk tutabilecek nitelikte. Örneðin bazý konuþmalar, 
Mimarlýðýn Sosyal Forumu tartýþmalarýna çok yakýn 
paralellikler taþýyor.  

2008'de, ekonomik krizin aðýrlýðýný duyurduðu bir 
ortamda yapýlan bu ACE konferansýnda, serbest piyasa 
koþullarýný öngören neoliberal politikalarýn getirdiði 
ekonomik, politik ve toplumsal engellere karþýn, 
k e n t l e r d e k i  y a þ a m  k o þ u l l a r ý n ý n  n a s ý l  
geliþtirilebileceðinin, mimarlarýn toplum yararýna 
iþlevleri nasýl yerine getirebileceklerinin tartýþýlmasý 
amaçlanmýþ. Konferansta, AB görevlisi bürokratlarýn 
suya sabuna dokunmayan “resmi” konuþmalarýnýn yaný 
sýra, özellikle meslekten gelenlerin ve akademisyenlerin 
toplumsal içerikli “radikal” denilebilecek çýkýþlarý dikkati 
çekiyor. 

ÝÞLERÝ PÝYASANIN GÝDÝÞÝNE BIRAKAMAYIZ

ACE'nin o tarihteki baþkaný Juhani Katainen kitaptaki 
sunuþunda, iþleri piyasanýn gidiþatýna býrakan liberal 
inanç ve eðilimlerin ciddi bir þekilde zayýfladýðýný, 
günümüzde artýk kamu yararýný her þeyin önünde gören 
ve kentlerde yaþayanlarý tüm politikalarýn merkezine 
koyan tutumlarýn gerekliliðini belirtiyor. 

Harvard Üniversitesinden Richard Parker, 
konferanstaki konuþmasýnda “...ticari deðil, gerçek 
anlamda güzeli yaratacak ortak yeteneklerimiz, 
çaðýmýzýn belirleyici iki kurumu olan piyasa ve 
demokrasi ile engellenmekte, çeliþmektedir... Bu 
çeliþkinin boyutlarý giderek büyümektedir...”  diyerek 
radikal önlemlerin gerekliliði üzerinde duruyor.  
Galbraith'in 50 yýl önce dile getirdiði “özel refah – 
kamusal sefalet” çekiþmesi yorumuna deðinen Parker, 
getirilen iyi niyetli önerilerin gerçekleþmesinin, iktidar 

gücü, çýkarlar ve geleneklerden oluþan bir üçlünün 
egemen olduðu sistematik düzensizlik ortamýnda 
engellendiðini söylüyor.

YOKSULLUK YERYÜZÜNDEN SÖKÜLÜP ATILMALI

Ekoloji profesörü ve “su hakký” konusundaki radikal 
çýkýþlarýyla tanýnan Riccardo Petrella konferansta özetle 
þu görüþleri dile getirmiþ: “Kentlerimizde yaþayanlar, 
kentlerin birkaç güçlü çýkar grubu tarafýndan, sadece 
ekonomik ve finansal açýdan deðil, siyasal, kültürel, dini 
veya etnik açýdan, uluslararasý, hatta dünya çapýnda 
etkili oligarþiler tarafýndan 'inþa' edildiðine ve bu 
durumun 'normal', hatta kaçýnýlmaz olduðuna 
inandýrýlmýþlardýr... (Oysa kentler) herkes için ve 
herkesin sorumluluðu altýnda olan ortak varlýklardýr. 
Bunlar, büyük bankalarýn ve spekülatif fonlarýn topraða 
yönelik açgözlü rekabetine konu olmamalýdýr. Hepimiz 
için temel ilke... 21. yüzyýla dönüp baktýðýmýzda, her 
insanýn onurunun korunduðu, yoksul luðun 
yeryüzünden sökülüp atýldýðý kentler görebilmektir.”

Bu görüþlerin, AB'nin ve ülkelerin politikalarý, özelde 
“mimarlýk politikalarý” ve “tasarým”ýn geleceði üzerinde 
ne ölçüde etkili olabileceði kuþkusuz tartýþýlabilir. Ancak 
söylenilenler, mimarýn toplumsal sorumluluðunun ve 
mimarlýk – politika iliþkilerinin öneminin yeniden 
vurgulanmasý açýsýndan önemli. Bir dönemler 
bireyselliðe dayanan, piyasanýn baþýboþluðuna 
býrakýlan politikalarýn çýkar yol olmadýðý, özellikle son 
kriz ortamýnda açýkça görüldü. Konferansta dile 
getirilenler, mimarlarýn politik yaklaþýmlarýnda, daha da 
genelinde kent ve yapýlý çevre politikalarýnda, yeniden, 
günümüz koþullarýný dikkate alan bir “sol” yönelime 
duyulan ihtiyacýn belirgin izlerini taþýyor. 

(1) ACE'nin 20. yýl kutlamalarýna iliþkin, Mimarlar Odasý web 
sitesindeki ayrýntý haberin dýþýnda youtube'da da hoþ bir  “slide 
s h o w ” v a r :  h t t p : / / w w w . y o u t u b e . c o m /  
watch?v=5_nBGQ_g2tM

(2) Avrupa Mimarlýk Politikalarý Forumu EFAP'ýn 18-20 Kasým 
2010'da Brüksel'de yapýlan son toplantýsýna iliþkin haber için 
bakýnýz: Mimarlýk Haberler, Sayý 137 (Aralýk 2010-Ocak 
2011), s.11. Odanýn web sitesinden de EFAP hakkýnda ayrýntýlý 
bilgilere ulaþabilirsiniz. 

(3) Gelecek Ýçin Tasarým: Pazar ve Yaþam Kalitesi – 
Konferans Bildirileri, çeviren Arif Þentek, Mimarlar Odasý 
yayýný, 2010, Ankara 
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“…Ýki adalý, iki koylu ve beþ tepeli Amasra yarýmadasý, 
Karadeniz'in sanki “seni ben yetiþtirdim” diyerek ana 
karadan koparýp almak istediði üzüm salkýmý gibidir. O 
yarýmada ve adalar mý denize doðru uzanýr, yoksa o ismi 
kara deniz mi karaya sýðýnmak ister ve girer topraðýn 
baðrýna anlayamazsýnýz. Ýþte bu tutkulu sarmaþ dolaþ 
oluþun, deniz ile karanýn çocuðudur Amasra…” diye 
anlatýr bir Amasra tutkunu yaþadýðý yeri. Batý 
Karadeniz'de, o ismi kara denizin kýyýcýðýnda denize 
doðru uzanmýþ bir yarýmadadýr Amasra. Yakýn zamanýn 
el deðmemiþ cenneti; günümüzünse alternatif turizm 
mekânlarýndan biri olan bu küçük ilçe, Bartýn iline baðlý 
ve yaklaþýk 7000 nüfuslu bir liman kentidir aslýnda. 
Daha çok bir sahil kasabasý olarak kabul edilmesi ve 
deniz ile iç içe bir hayatýn hüküm sürüyor gibi 
görünmesine raðmen, Amasra halkýnýn büyük bir 
bölümünün hayatýnda bölgeden çýkartýlan kömürün ve 
maden ocaklarýnýn büyük etkisi vardýr. 

Kiminin babasý, kiminin dedesi, akrabasý, komþusu kara 
elmasa ulaþabilmek için madeni iþ yeri bellemiþ; yerin 
metrelerce altýndaki karanlýðý ekmek kapýsý yapmýþtýr. 
Fakat ülkedeki serbest piyasa iliþkilerinin ve 
özelleþtirmelerin hýz kazandýðý 90'lý yýllar, Amasra ve 
bölgedeki madencilik faaliyetleri için de yýkýcý sonuçlara 
sebep olmuþtur. Ýþçi alýmýnýn durdurulmasý, ocaklarýn 
özelleþtirilmesi, TTK'ya ait tesislerin kapatýlmasý vs. 
sonucunda 1984 yýlýnda 4500 maden iþçisi bulunan 
Amasra'nýn iþçi sayýsý günümüzde 800'e kadar 
düþmüþtür. Sonuçta bölge ekonomik olarak balýkçýlýða 
ve turizme daha çok yönelmiþ; fakat bu alanlardaki 
imkânlarýn kýsýtlýlýðý sebebiyle baþta bölge gençleri 
olmak üzere Amasra halký iþsizlik sorunuyla karþý 
karþýya kalmýþtýr. Ve 90'larda baþlayan ocaklarýn 
tasfiyesi süreci 2005 yýlýnda Amasra'daki taþkömürü 
sahalarýnýn bir kýsmýnýn özelleþtirilmesi ve HATTAT 
A.Þ.'ye baðlý HEMA adlý bir þirkete satýlmasýyla 

Yaðmur Dönmez
Bartýn Platformu

Amastris* Ýsyanda!

*Amasra ilçesine adýný veren Pers prensesi Amastris. 



sonlanmýþtýr. Rant saðlama isteði ve yandaþlara peþkeþ 
süreci sadece bununla kalmamýþ, Amasra'nýn topraðýný, 
denizini, ormanýný ve Amasra halkýný yavaþ yavaþ 
zehirleyecek olan çevre talaný da bu noktada 
baþlamýþtýr.

Amasra halkýnýn yaklaþýk 5 yýldýr içerisinde bulunduðu 
bu süreç, günümüzde Karadeniz ve ülkenin diðer birçok 
bölgesinde sürdürülen çevre talanlarýndan çok da farklý 
deðildir aslýnda. Ýlk olarak kömür çýkartma amacýyla 
bölgeye geldiðini söyleyen þirket, TTK'ya baðlý bir kýsým 
kömür sahasýnýn iþletme hakkýný alarak faaliyetlerine 
baþlamýþtýr. HATTAT A.Þ. bölgeden taþ kömürü 
çýkaracaðýný, bunu en makul fiyatlarla ülke sanayisine 
sunacaðýný, ayrýca maden çýkarýlan yerlerin yakýnlarýnda 
TERMÝK SANTRALLER kurarak bölge halký için istihdam 
yaratacaðýný iddia etmiþtir. Dayý, amca, hemþeri“-cýlýk/-
cilikleriyle” bölgeyi kendisine mesken edinen þirket, 4 yýl 
boyunca hiçbir þekilde kömür çýkarma iþine giriþmemiþ; 
bu yýllar süresince, Amasra ve civarýnýn asýl olarak tarým, 
balýkçýlýk ve turizm bölgesi olarak kabul edildiði Çevre 
Düzeni Planý'nýn deðiþtirilip, planda bölgenin sanayi 
alaný olarak anýlmasý için çeþitli sosyal ve siyasal(!) 
faaliyetler yürütmüþtür. Ýþin “istihdam yaratma” boyutu 
ise bambaþka nitelikler taþýmaktadýr. Þirketin 
faaliyetlerine baþlamasýyla Amasra sokaklarýnda 
görülen Çinli sayýsý her ne alametse bir anda artmýþtýr! 
Þirket, beslediði ve beslendiði sistemin en vazgeçilmez 
özelliklerinden birini kullanarak uzak doðunun ucuz 
emek gücünü bölgeye taþýmýþtýr.

Mevcut durumun kýsa zamana kadar bu þekilde 
seyretmesi, bölge halkýný umutsuzluða deðil, bütün 
Karadeniz'de olduðu gibi “yaþadýðý yere sahip çýkma” 
bilinci sayesinde direniþ stratejileri geliþtirmeye itmiþtir. 
24.11.2010 tarihinde Bartýn'da yapýlan ÇED Halký 
Bilgilendirme Toplantýsý yaklaþýk 2000 kiþinin 
protestosuna sahne olarak yaptýrýlmamýþtýr. Yine ertesi 
gün ayný amaçla yapýlan diðer toplantý da benzer þekilde 
iptal ettirilmiþtir. Bununla yetinmeyen Amasralý ve 
Bartýnlýlar, 29 Kasým 2010 tarihinde Çevre ve Orman 
Bakanlýðý'nda bölgenin neredeyse bütün oluþumlarýnýn 
bileþeni olduðu Bartýn Platformu ve HEMA Temsilcilerinin 
katýlýmýyla gerçekleþtirilen Kapsam Belirleme 
Toplantýsý'na, dýþarýdan da olsa müdahil olabilmek için 
yaþlý-genç, kadýn-erkek, çoluk-çocuk yaklaþýk 800 kiþi 
Ankara'ya gelmiþler; Termik Santrale karþý seslerini 
yükseltmiþlerdir. Bakanlýk önü öyle samimi manzaralara 
sahne olmuþtur ki, hep birlikte yaratýlan toplumsal 
hareket meyvesini vermiþ; hazýrlanan ÇED Raporu iptal 
edilmiþtir. Verilen örgütlü mücadelenin kazanýmla 
sonuçlanmasý Amasra ve Bartýn'da adeta bir bayram 
havasý estirmiþtir. 

Fakat ne yazýk ki her þey þu an için bitmiþ sayýlmaz… 
Milyar dolarlýk bir þirketin yapmýþ olduðu bütün o 
masraflarý kat ve kat karlarla yerine koymadan bölgeyi 
terk etmesi kendileri açýsýndan çok da akýl karý bir þey 
olmasa gerek. Bu durum, daha geçtiðimiz günlerde 
Enerji Bakaný Taner Yýldýz'ýn bizzat HEMA tarafýndan 
Amasra'ya davet edilmesi ve kimsenin haberi olmadan 
bölgeye gelerek þirketin kullanmakta olduðu sahayý 
ziyaret etmesinden ve sonrasýnda yapmýþ olduðu 
açýklamalardan anlaþýlmaktadýr. Ama ne olursa olsun 
Amasra halký BÝRLÝKTE olunduðu vakit, neleri 
baþarabileceðini artýk anlamýþtýr. Ýlk baþlarda yavaþ 
yavaþ olmasýna raðmen gün geçtikçe daha da çoðalarak 
balýkçýsýyla, köylüsüyle, sendikalarýyla, sivil toplum 
örgütleriyle, esnafýyla, kadýnlarý, gençleri ve 
çocuklarýyla örgütlenmenin ve birlikte mücadele 
edebilmenin farkýna varmýþlardýr. Rant uðruna 
Karadeniz'i birilerine peþkeþ çekip HES çöplüðüne 
çeviren, derelerini kurutan, denizini doldurup halký 
ondan ayýran, nükleer santrallerle ölüm bölgeleri 
yaratmayý planlayan, termik santraller kurup havasýný, 
suyunu, topraðýný ve de insanýný zehirlemeye çalýþanlar 
bilmeliler ki artýk Prenses Amastris'in memleketi 
Amasra ÝSYANDADIR!!!
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Sizce, Türkiye, dünyadaki su kaynaklarý açýsýndan 
nasýl bir konumda bulunuyor?

Türkiye, zannedildiði üzere su zengini bir ülke deðil. 
Birleþmiþ Milletlerin hesaplamalarýna göre kiþi baþýna 
yýlda 10.000 m3'ten fazla su düþen ülkeler su zengini 
sayýlýyor. 1960'larda 28 milyon nüfusuyla kiþi baþýna 
düþen kullanýlabilir su miktarý 4000 m3 ile su zengini 
olarak tanýmlanan Türkiye'de günümüzde kiþi baþýna 
düþen kullanýlabilir su miktarý yýllýk 1450 m3. WWF 
(Dünya Doðayý Koruma Vakfý) Türkiye'nin verilerine 
göre bu rakam Irak'ta ortalama 2020 m3, Asya'da 3000 
m3, Batý Avrupa'da 5000 m3, Afrika'da 7000 m3, Güney 
Amerika'da 23000 m3. Dünya ortalamasý ise 7600 m3. 
TÜÝK'in hesaplamalarýna göre 2030 yýlýna kadar Türkiye 
nüfusunun 100 milyona ulaþmasý bekleniyor. Bu 
durumda kiþi baþýna kullanýlabilir su miktarý 1000 m3'e 
düþecek yani Türkiye su sýkýntýsý çeken bir ülke 
konumuna gelecek. 

HES'ler doða üzerinde nasýl bir etkiye sahip?

 HES'lerin doðaya yönelik çok çeþitli olumsuz etkileri var. 
En temel etkilerini sayacak olursak… Öncelikle 
akarsuyun doðal akýþýnýn bozulmasý ve suyun borulara 
hapsedilmesi sudaki oksijenin miktarýnýn azalmasýna 
neden oluyor. Bununla, mikroorganizmalardan balýklara 

kadar bu oksijene ihtiyacý olan sudaki canlýlarýn 
yaþamýný tehlike altýnda kalýyor. Suyun borulara hapsi 
etraftaki aðaçlarýn, hayvanlarýn, tüm canlýlarýn bu suya 
ulaþamamasýna neden olduðu için onlarýn da 
hayatlarýnda ciddi bir tehdit oluþturuyor. HES'ler suyu 
yataktan yok etmesi ve suyun olduðu yerlerde de beton 
yapýlarla geçiþlerine izin vermemesi nedeniyle balýklarýn 
yaþamýna son veriyor. Akarsularýn akýþýna müdahale 
edilmesi deltalara da büyük zarar veriyor çünkü 
deltalara can veren akarsularýn taþýdýðý tortular ve besin 
maddeleri. Deltalarýn erimesiyle deniz tarafýndan tuzlu 
suyun akarsu yataðýndan iç kýsýmlara ilerleme riski 
ortaya çýkýyor. Hem HES inþaatlarý hem de tüm HES 
inþaatý olan yerlerde oluþturulan taþ ocaklarý nedeniyle 
büyük oranda aðaç katliamý yapýlýyor. Ýnþaat sýrasýnda 
dinamit kullanýmý yer altý kaynaklarýnýn yok olmasýna 
neden oluyor. Santral sýrasýnda ortaya çýkan hafriyat 
atýklarý büyük çevresel kirlilik yaratýyor. Türkiye'de atýk 
sularýn arýtýlma oraný düþük. Bu yüzden sularý alýnmýþ 
akarsu yataklarý atýk su akarý haline geliyor ki, bu hem 
insanlar, hem de tüm doðal hayat için büyük tehlike 
anlamýna geliyor. Suyun yataðýndan alýnmasý yer altý 
sularýnýn da beslenememesine neden oluyor. Bu 
bahsettiðim sonuçlarý bugün birçok bitirilmiþ HES 
projesinde görmek mümkün. Ama en çarpýcý örnekler 
Ordu'daki Melet ýrmaðý, Rize Güneysu'daki Gürgen 
deresi gibi HES nedeniyle tamamen kurumuþ dereler. 

SÖYLEÞÝ

Mahmut Hamsici Ýle Hes'ler Üzerine
Röportaj: Eylem Ekin
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HES'lere karþý Anadolu insanýnýn duruþu nasýl? Bu 
konuda örgütlü bir mücadele verilebiliyor mu?

HES'lerle ilgili baþlarda bir þaþkýnlýk dönemi ancak bu 
çabuk atlatýldý. Hayata geçirilen HES'lerin neden olduðu 
tahribat da ortaya çýkýnca Anadolu'nun dört yanýnda 
HES'lere karþý mücadele eden yörelerin sayýsý artmaya 
baþladý. Mücadele edenler Baþbakan Erdoðan'ýn 
tabiriyle “çevreci tipler” deðil doðrudan HES yapýlmak 
istenen vadilerde yaþayan insanlar. 

Bu hareketler baþlarda kendiliðinden yerel hareketler 
olarak ortaya çýkarken artýk birbirleriyle çok daha fazla 
iletiþime geçiyor ve ortak mücadeleyi zorluyor. Örneðin 
bugün Karadeniz bölgesinde mücadeleyi sýrtlayan yerel 
inisiyatifler, dernekler, örgütler bir araya gelerek 
oluþturduklarý Derelerin Kardeþliði Platformu çatýsý 
altýnda çalýþmalarýný yürütüyor. Tunceli'de verilen 
mücadele bugün bütün bir kent halkýný seferber etmiþ 
durumda. Son olarak aylardýr derelerinin kaynaðýnda 
nöbet tutan Muðla Yuvarlakçaylý köylüler zafer 
kazandýlar. Bunlarýn dýþýnda Anadolu'nun dört yanýnda 
irili ufaklý direniþler sürüyor, örgütlenen yörelere sürekli 
yenileri ekleniyor. Mücadele veren yörelerin sayýsý ve 

mücadelelerdeki kararlýlýk arttýkça hükümet ve þirketler 
de daha fazla arýzlaþýyor. Hükümetin yalan ve baskýlarý 
ile þirketlerin vadide yaþayanlara para verme, yollarýný 
yapma, çocuklarýna burs verme gibi vaatleri hiç etkisiz 
deðil. Bunlardan dolayý iþbirliðine gidip mücadeleyi 
býrakanlar da oluyor ancak onlarýn sayýsý çok az.   
 
Türkiye'de HES ulusal siyaseti hak ettiði oranda 
etkileyebildi mi? Gündemde hak ettiði yeri 
alabildi mi?

Kamuoyunun konuya dair duyarlýlýðý bence oldukça iyi. 
Öyle ki Türkiye'nin en ünlü þarkýcýlarýndan biri, Tarkan 
bu konuda insanlarý mücadele etmeye çaðýrýp Çevre ve 
Orman Bakaný'yla polemiðe giriyor. Semih Kaplanoðlu 
Berlin Film Festivali'nde Altýn Ayý ödülünü alýrken 
Karadeniz'deki HES sorunuyla ilgili mesajlar veriyor. 
Türkiye'nin en ünlü yazarlarýndan biri HES'lerle ilgili bir 
tartýþma üzerine yazdýðý makaledeki ifadeleri nedeniyle 
týrnak içinde gazetesini terk etmek zorunda kalýyor. 
Büyük televizyon kanallarý, gazeteler dahi HES'lerle ilgili 
geliþmeleri sürekli izleyicilerine, okurlarýna duyuruyor. 
Ama tabii ki bu duyarlýlýðýn artmasý gerekiyor. Öte 
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yandan meseleye sadece HES'lerin doðaya yönelik 
olumsuz etkileri açýsýndan deðil suyun ve su 
havzalarýnýn ticarileþtirilmesi açýsýndan da bakan bir 
anlayýþýn kamuoyunda daha fazla hakim olmasý 
gerekiyor. 

Tüm tepkilere raðmen AKP'nin HES'ler 
konusundaki ýsrarý neye dayanýyor?

AKP bu süreci bir yandan küresel sermayenin ve 
uluslararasý emperyalist örgütlerin bir yandan da yerli 
sermayenin çýkarlarý doðrultusunda yürütüyor. 
Dolayýsýyla halkýn deðil bu saydýðým odaklarýn çýkarlarý 
için çalýþan bir hükümetin bu konuda ýsrarcý olmasý 
doðal. Burada bahsettiðim yerli HES'çi þirketlerin 
önemli bölümünün Anadolu merkezli geleneksel 
sermaye deðil irili, ufaklý yandaþ sermaye olduðunun 
altýný çizmek gerekiyor. Ancak AKP bu süreçte kendi 
tabanýndan da büyük tepki görüyor. Kendi ayaðýna 
kurþun sýktýðýný anladýðýnda yeni stratejiler geliþtirmeye 
baþlayacaðýný düþünüyorum. 

HES'lerin esas odaðýnýn elektrik üretiminden çok 

suyun özelleþtirilmesi olduðu ifade ediliyor. Bu, 
dünya üzerinde yeni bir metalaþtýrma sürecinin 
ve biçiminin iþareti olarak düþünülebilir mi?

Kapitalizmin 1970'lerde yaþadýðý krizin ardýndan 
kendine yeni sermaye birikim alanlarý belirlediðini,  
bunun üzerine doðanýn ve onun parçasý olarak su 
varlýklarýný metalaþtýrýlmasý çabalarýna giriþildiðini 
biliyoruz. Özellikle 1990'lý yýllarda BM, DTÖ gibi 
örgütlerin de araçsallaþtýrýlmasýyla suyun küresel çapta 
ticarileþtirilmesi yolunda önemli adýmlar atýldý. Bu 
amaçla devletlerin, küresel kurumlarýn ve þirketlerin 
ortaklýðýyla Dünya Su Konseyi gibi örgütler kuruldu. 
Hem kentsel hem de kýrsal alanda su varlýklarý ve su 
hizmetlerinin piyasalaþtýrýlmasý için 1990'lardan 
itibaren önemli adýmlar atýldý. Bütün bu politikalarý 
yaþama geçirmek de yerel hükümetlere kaldý. 
Türkiye'de de AKP hükümeti kurulduðundan bu yana bu 
küresel projenin Türkiye'deki temsilcisi oldu. 
Dolayýsýyla doðanýn ve suyun ticarileþtirilmesi bugün 
küresel çapta kapitalist sistemin hedeflerinden. Bu 
anlamda tam anlamýyla 'küresel' düþünen AKP de bu 
sürecin Türkiye ayaðýný örüyor. 



 YASTA DEÐÝL ÝSYANDAYIZ KADINA YÖNELÝK ÞÝDDETE 
KARÞI SOKAKLARDAYIZ

Dominik Cumhuriyetinde diktatörlük karþýtý siyasi 
çalýþmalar yürüten Mirabel Kardeþlerin tecavüz edilerek 
katledilmelerinin ardýndan tam 50 yýl geçti. 25 Kasým 
1960'da yaþanan bu vahþet karþýsýnda Latin Amerikalý 
ve Karaipli kadýnlar, tepkilerini günlerce sürdürdü ve 
sonuçta onlarýn verdiði bu mücadele, "kadýna yönelik 
þiddetle Mücadelenin" simgesi haline geldi. 25 Kasým, 
1981 yýlýnda Kadýna Yönelik Þiddete Karþý Uluslararasý 
Mücadele ve Dayanýþma günü olarak kabul edilmiþ, 
dünyanýn bütün kadýnlarý için bir mücadele günü 
olmuþtur. 

Mirabel Kardeþlerden bu yana biz kadýnlarýn yaþamýnda 
deðiþen bir þey yok. Her gün ortalama 3 kadýnýn 
öldürüldüðü, kadýn cinayetlerinin önceki yýllara oranla 
yüzde 1400 artýþ gösterdiði bir ülkede yaþýyoruz biz. 
Yaþadýklarýmýzý ve yaþayabileceklerimizi anlamak için 
çok deðil geçen aya bakmak yeterli. Nejla YILDIZ'ý 
kaybetmemizin üzerinden bir ay bile geçmedi henüz. 
Ankara Adliyesinde görev yapmakta olan Nejla YILDIZ'ý 
21 Ekim günü bir otobüs duraðýnda buldu ölüm. 
Defalarca tehdit edilen, bu konuda Savcýða suç 
duyurusunda bulunan Nejla katiliyle baþ baþa býrakýldý. 
Ne yazýk ki Nejla'nýn baþýna gelenleri her gün onlarca 
kadýn yaþýyor. En yakýnýndaki erkekler kadýnlarýn canýný 
alýyor, tehdit ediyor, þiddet uyguluyor. Ve her seferinde 
görüyoruz ki kimse buna dur demiyor.

Tecavüz sanýklarý artýk bir iki ay cezaevinde yattýktan 
sonra tahliye ediliyor bu ülkede. Tecavüz maðdurlarýný 
Ýstanbul Adli Týp Kurumu'na gönderme ýsrarý, geçtiðimiz 
ay Sincan Aðýr Ceza Mahkemesi'nin sanýklarý tecavüze 
iliþkin net kanýtlar olmasýna raðmen tahliye etmesiyle 
sonuçlandý. Tecavüzcüler aramýzda elini kolunu 
sallayarak geziyor.

ERKEK MEDYA ARTIK YETER

Tecavüzün bir parodiye, gülmece unsuruna 
dönüþtürüldüðü bir medya izlettiriliyor bizlere. Bir 
televizyon dizisi ile tecavüz meþrulaþtýrýlmaya, 
olaðanlaþtýrýlmaya çalýþtýrýlýyor, arkasýndan bu da 
yetmiyor tecavüz kahkahalarla gülünebilecek bir 
olaymýþ gibi sunuluyor. Üçüncü sayfa haberleri “çýlgýn 
aþýk” gibi baþlýklarla verilmeye devam ederken, medya 
kadýna yönelik þiddet, tecavüz ve cinayetleri 
haberleþtirme þekliyle biz kadýnlara bir kez daha þiddet 
uyguluyor. Medyadaki bu cinsiyetçi yaklaþýma artýk 
dayanamýyoruz ve bu tutuma teslim olmayacaðýmýzý bir 
kez daha söylüyoruz.

CÝNSEL YÖNELÝM AYRIMCILIÐINA SON VERÝLSÝN

2010 yýlýnda da eþcinsel, biseksüel, trans bireylere 
yönelik saldýrýlar devam etti. Yaþanan cinayetler sonrasý 
kolluk kuvvetleri soruþturma aþamasýnda isteksiz 
davranmýþ, zanlýlarýn yakalanmasý sonrasý kovuþturma 
evresinde adli birimler "aðýr tahrik" indirimleri ile 
zanlýlarý ödüllendirmiþtir.

BARIÞ VE ÖZGÜRLÜK ÝSTÝYORUZ

Bugün basýn açýklamamýza cezaevlerinde olduðu için 
katýlamayacak yüzlerce arkadaþýmýz var. Sadece barýþ 
istedikleri için, düþüncelerini açýkladýklarý için, 
sendikalar ve siyasi partilerde demokrasi mücadelesi 
verdiði için dört duvara hapsedilen bütün kadýnlara 
özgürlük istiyoruz. 19 Aralýk 2000'de yapýlan cezaevi 
operasyonlarýnda diri diri yakýlan Bayrampaþa 
Cezaevindeki tutuklu kadýnlarýn görüntülerini dünmüþ 
gibi hatýrlarken, sorumlular hakkýnda 10 yýl aradan 
sonra açýlan davada asýl sorumlularýn yargýlanmasýný 
beklediðimizi ifade ediyoruz. Ülkemizde barýþ istemenin 
suç olmadýðý günler görmek istiyoruz. Ancak buna 
tahammül edilmediðini de görüyoruz. 9 Kasýmda 
Hakkâri ve Ýstanbul'dan baþlatýlan KESK Kadýn 
Sekreterliði, ÝHD ve Ankara Barýþ Ýçin Kadýn Giriþimi'nin 
organize ettiði yürüyüþe yapýlan saldýrýyý buradan bir 
kez daha hatýrlatmak istiyoruz. Barýþ isteyen, kimliði, 
bedeni ve emeðine özgürlük isteyen kadýnlar 
karþýlarýnda yine polisi bulmuþ, yine gözaltýlar yaþamýþ 
ve 12 Kasým günü Ankara'ya ulaþtýklarýnda da 
yürümelerine izin verilmemiþtir. Buradan bu saldýrýyý bir 
kez daha protesto ediyor, biz kadýnlarý bu þekilde 
susturamayacaklarýný söylüyoruz.

Savaþa ayrýlan bütçe her geçen gün arttýrýlmakta iken 
en son Lizbon'da toplanan savaþ örgütü NATO'nun 100 
milyar dolarlýk füze kalkaný projesine bir çýrpýda onay 
verildiðini görmekteyiz. Türkiye'nin payýna yaklaþýk 8 
milyar dolar gibi rakamýn düþtüðü ve AKP Hükümetin de 
onay verdiði bu savaþ projesine karþý kadýnlarýn Barýþ 
talebini daha güçlü haykýrmasý zorunluluktur.

ÇOCUKLARIMIZIN GÜVENDE OLDUÐU BÝR ÜLKE 
ÝSTÝYORUZ

Çocuklarýmýz da artýk güvende deðil. 2010 yýlýnda 
yaþanan çocuk tacizi ve tecavüz olaylarý kanýmýzý 
dondurdu. Mardin, Siirt, Van-Erciþ, Ovacýk'ta 
yaþananlar hele de Siirt'te onlarca erkeðin tecavüzüne 
uðrayan kýz çocuklarý hala hatýrýmýzda. Mardin'deki N.Ç. 
davasýnda sanýklara verilen ödül gibi cezayý tanýmlamak 
için isyan sözcüðü bile yetersiz kalýyor.

ADALET ÝSTÝYORUZ

Kadýna yönelik þiddet ve kadýn cinayeti davalarýnda 
haksýz tahrik indirimleri uygulanmaya devam ediyor, 
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Türkiye Ýstatistik Kurumu (TÜÝK) 2002 yýlýndan beri hane halký bütçe araþtýrmasý yapýyor. TÜÝK 2009 yýlý 
araþtýrmalarýný da açýkladý. 2009 yýlýnda da kira ve konut baþý çekti. Bölgelere ayrýlarak yapýlan araþtýrma verileri kira 
ve konut harcamalarý arttý. Türkiye genelinde, tüketim harcamalarý daðýlýmýna göre yýllar içerisinde bölgelere 
ayrýlmýþ araþtýrma sonuçlarýnda kira harcamalarýnda artýþ görülüyor. En fazla harcamanýn yine konut ve kira 
harcamalarý olduðu ortaya çýkýyor. Ankara için de durum deðiþmiyor. Anakara'da hanehalký tüketim harcamalarýna 
göre 2007-2009 yýllarý içerisinde en fazla harcama yine konut, kira ve gýda ilk sýrayý alýyor. % 13,7 ile ulaþtýrma, % 
5,3 ile Mobilya,ev aletleri ve bakým hizmetleri, %4,6 ile Haberleþme, %2.9 ile eðlence ve kültür izlerken saðlýk ve 
eðitime ayrýlan tüketim harcamalarý düþüyor. Eðitim %3 iken saðlýk %1,4 olarak kaydediliyor. Araþtýrma sonuçlarýna 
göre, bölgesel olarak eðitim harcamalarýna en düþük payý ayýran bölge Güneydoðu Anadolu bölgesi, saðlýkta ise en 
düþük payý Kuzeydoðu Anadolu bölgesi ayýrýyor. 

En Fazla Harcama Konutta 

 

Ýstanbul 100,0 18,9 3,4 4,4 33,8 5,2 2,4 11,9 4,2 2,5 2,8 6,2 4,3

Batý Marmara 100,0 22,8 5,0 5,6 27,7 5,9 2,6 13,0 4,5 2,2 1,5 5,6 3,7

Ege 100,0 23,8 4,9 5,6 28,0 6,0 2,1 12,4 4,3 2,6 1,7 4,7 3,8

Doðu Marmara 100,0 22,2 4,4 5,1 29,0 6,1 2,0 13,7 4,5 2,7 1,5 5,0 3,9

Batý Anadolu 100,0 20,4 3,9 5,1 31,1 5,6 1,5 14,2 4,5 2,7 2,7 4,6 3,6

Akdeniz 100,0 24,5 3,6 5,6 25,1 6,4 2,0 15,0 4,4 2,6 2,3 4,3 4,2

Orta Anadolu 100,0 26,1 5,0 6,0 27,0 6,1 1,6 13,6 4,4 2,1 1,5 3,1 3,4

Batý Karadeniz 100,0 27,1 4,4 5,5 25,3 7,0 1,7 12,3 4,4 2,4 1,7 3,8 4,4

Doðu Karadeniz 100,0 26,8 3,5 6,1 24,0 7,2 3,0 12,4 5,1 2,3 1,5 3,0 5,2

Kuzeydoðu 
Anadolu

100,0 29,2 5,1 6,5 22,8 6,8 1,5 12,9 4,4 1,9 1,6 2,5 4,7

Ortadoðu Anadolu 100,0 27,1 3,8 7,8 22,5 7,0 1,8 12,9 4,1 1,9 1,5 4,1 5,5

Güneydoðu 
Anadolu

100,0 33,1 4,2 7,7 22,8 6,1 1,7 11,2 4,0 1,5 1,1 2,2 4,4
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DOCOMOMO_Türkiye Çalýþma Grubu'nun “Türkiye 
Mimarlýðýnda Modernizmin Yerel Açýlýmlarý” konulu 
etkinlikler dizisinin altýncýsý 2–4 Aralýk 2010 
tarihlerinde Anadolu Üniversitesi Mühendislik-
Mimarlýk Fakültesi Mimarlýk Bölümü'nün ev 
sahipliðinde Eskiþehir'de düzenlendi. Bu toplantýya, 
erken 20. yüzyýldan yaklaþýk 1970'lerin baþýna kadar 
devam eden süreçte üretilmiþ olan modern mimarlýk 
örneklerini görsel ve yazýlý belgelerle tanýtan veya 
yorumlayan poster sunuþlarý katýldý. Sunulan 
yapýyý/yapý grubunu/yerleþimi tanýtan posterler 
etkinlik boyunca sergilenerek, ayrýca katýlýmcýlar 
hazýrladýklarý yapýyý tanýtan kýsa bir sözlü sunuþlar 
yapýldý. Davetli konuþmacýlarýn sunuþlarýnýn ve bir 
tartýþma oturumunun da yer aldýðý etkinlikle, 20. 
yüzyýl Türkiye mimarlýðýnýn bugüne kadar 
belgelenememiþ olan örneklerine, özellikle de Ankara, 
Ýstanbul ve Ýzmir gibi büyük kentler dýþýndaki üretime 
dikkat çekmesi ve oluþacak yeni bakýþ açýlarýyla dönem 
mimarlýðýnýn yeniden yorumlanacaðý bir tartýþma 
ortamý yaratýlmasý amaçlanmaktadýr. 

Kamunun dikkatini 20. yüzyýlda öne çýkan 
Modernizm'e çekmek ve “modern mimarlýk, tasarým ve 
þehir plancýlýðý ürünlerini belgelemek ve korumak” 
amacýyla 1990 yýlýnda oluþturulan uluslararasý bir 
kuruluþ olan DOCOMOMO (DOcumentation and 
COnservation of Buildings, Sites and Neighborhoods of 
the MOdern MOvement) bünyesinde oluþan Türkiye 
Çalýþma Grubu 2002 yýlýnda kurulmuþ ve böylece 
Türkiye'deki modern mimarlýk örneklerinin 
belgelenmesi ve korunmasý amaçlý bir giriþim 
baþlatýlmýþtýr. Üniversitelerin, Mimarlar Odasý'nýn ve 
çeþitli mimarlýk yayýn organlarýnýn da benzer 
g i r iþ imler in in son y ý l larda h ýz  kazandýð ý  
gözlenmektedir. Var olan literatürün sýnýrlarýný aþmayý 
hedefleyen geniþ kapsamlý bir belgeleme çalýþmasý, 
dönem mimarlýðýnýn daha iyi anlaþýlmasý ve korunmasý 
yönünde etkin rol oynayacaktýr. 

Docomomo-Türkiye Ulusal Çalýþma Grubu Poster Sunuþlarý
Türkiye Mimarlýðýnda Modernizmin Yerel Açýlýmlarý VI
2-4 Aralýk 2010
Anadolu Üniversitesi, Mühendislik- Mimarlýk Fakültesi,
Mimarlýk Bölümü Eskiþehir

DOCOMOMO_Türkiye Ulusal Çalýþma Grubu, ilk kez 
2004 yýlýnda ODTÜ Mimarlýk Fakültesi ev 
sahipliðinde gerçekleþtirilen “Türkiye Mimarlýðýnda 
Modernizmin Yerel Açýlýmlarý” baþlýklý Poster Sunuþlarý 
ile bu tür geniþ katýlýmlý bir çalýþmayý baþlatmayý 
hedeflemiþtir. Bu etkinliðin ikincisi, 2005 yýlýnda Ýzmir 
Mimarlar Odasý'nýn desteðiyle Ahmet Piriþtina Kent 
Arþivi ve Müzesi'nde, üçüncüsü 2007 yýlýnda Erciyes 
Üniversitesi'nin ev sahipliðinde Kayseri'de, dördüncüsü 
2008 yýlýnda Uludað Üniversitesi'nin ev sahipliðinde 
Bursa'da, beþincisi de 2009 yýlýnda Dicle Üniversitesi'nin 
ev sahipliðinde Diyarbakýr'da yapýlmýþtýr. 

Yoðun bir katýlýmla süreklilik kazanan Poster Sunuþlarý 
ile DOCOMOMO giriþiminin hedeflediði belgeleme ve 
tescil çalýþmasýnýn yaygýnlaþtýrýlmasýnýn yaný sýra, 
giriþimin ülkemizdeki modern mimarlýk mirasýna dikkat 
çekmek amacýnýn duyurulmasý ve geniþ çevrelerce 
paylaþýlmasý yönünde de önemli geliþme saðlanacaðý 
umulmaktadýr. Düzenlenen bu toplantýlarda sunulan 
ürünlerden seçilenlerin, gezici bir sergi düzenlenerek, 
mimarlýk okullarý ve Mimarlar Odasý Þubeleri baþta 
olmak üzere, çeþitli kurumlarda sergilenmesi ve katýlan 
tüm ürünlerin de bir katalog ve CD hazýrlanarak 
derlenmesi planlanmaktadýr. 

Düzenleme Kurulu
Sevin AKSOYLU, Anadolu Üniversitesi
Elvan ALTAN ERGUT, Orta Doðu Teknik Üniversitesi, 
DOCOMOMO Ankara Temsilcisi  
Nilüfer BATURAYOÐLU YÖNEY, Ýstanbul Teknik 
Üniversitesi, DOCOMOMO Sekreteri 
Hatice Günseli DEMÝRKOL, Anadolu Üniversitesi
Ýnci GÜLDOÐAN, Anadolu Üniversitesi
Güler KOCA, Anadolu Üniversitesi
Firuzan Melike SÜMERTAÞ, Anadolu Üniversitesi
Ebru OMAY POLAT, Yýldýz Teknik Üniversitesi, 
DOCOMOMO Eþ-Baþkaný 
Nuray ÖZASLAN, Anadolu Üniversitesi
Deniz ÖZKUT, Anadolu Üniversitesi
Yýldýz SALMAN, Ýstanbul Teknik Üniversitesi, 
DOCOMOMO Eþ-Baþkaný 
Osman TUTAL, Anadolu Üniversitesi
Berna ÜSTÜN, Anadolu Üniversitesi
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Haydarpaþa Gar, Liman ve Kýyý Alanýný; 
“Pazarlanacak Mal” Olarak 
Küresel Emlak Tacirlerinin 
Hizmetine Sunmak Ýsteyenlerin 
Her Türlü Giriþimi 
Boþa Çýkartýlacaktýr!

Dünya mirasý Ýstanbul'un Haydarpaþa Gar ve Liman çevresini, her 
türlü yasa ve yönetmeliði, bilimsel ve etik kuralý hiçe sayarak, “önce 
Manhattan, sonra da Venedik yapacaðýz” deyip, küresel emlak 
tacirlerinin kullanýmýna sunmaya çalýþanlarýn her türlü yöntem ve 
oyunlarý; duyarlý bilim, meslek insanlarýmýz, kurum ve kuruluþlarýmýz 
ve halkýmýzýn kararlý tavýrlarý ve yoðun çabalarý sonucunda; 2004 
yýlýndan bugüne deðin engellenebilmiþtir.

Tarihi kentsel bellek deðerini ve iþlevini ortadan kaldýrmak için 
yapýlanlara inat 2010 Kültür Baþkenti Ýstanbul'un simgesi olarak 
seçilen Haydarpaþa Garýnýn çatýsýndan Ýstanbul'un semalarýna 
yükselerek hepimizin yüreðini yakan baðnazlýk, cehalet, cüret, ihmal 
ve suiistimal kokan alevler; toplumsal duyarlýlýk, kararlýlýk ve 
dayanýþmaya her zamankinden çok daha fazla ihtiyacýmýz olduðunu 
anlatan sessiz ve acý bir imdat çýðlýðý olmuþtur.

Zira, ne yazýktýr ki; baþta Ýstanbul olmak üzere ülkemizin doðal, 
kültürel, tarihi ve toplumsal deðerleri üzerindeki küresel rant 
sermayesinin aracýsý olan iktidarýn sýnýr tanýmayan baský ve tehditleri 
yoðunlaþarak ve boyut deðiþtirerek devam etmektedir.
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Bugün sadece ormanlarýmýz, derelerimiz, tarým ve 
yaþam alanlarýmýz, tarihi ve kültürel deðerlerimiz akla, 
bilime, tekniðe, hukuka uygun olmayan ve meþruiyeti 
bulunmayan kararlar ve uygulamalarla büyük bir hýzla 
yok edilmekle kalmamakta; bugünden tasarlamakla 
yükümlü olduðumuz ortak geleceðimiz de ipotek altýna 
alýnarak kentsel dayanýþma simgemiz Haydarpaþa Garý 
gibi karanlýða gömülmeye çalýþýlmaktadýr. 

Ancak bu kirli karanlýktan medet umanlar çok iyi 
bilmelidirler ki bu ülkenin onurlu yurttaþlarý, emekçileri, 
aydýnlarý, sanatçýlarý, bilim ve meslek insanlarý, duyarlý 
kurum ve kuruluþlarý yaratýlmaya çalýþýlan bu dumanlý 
ortamý aydýnlatacak duyarlýlýða, kararlýlýða, bilgiye ve 
dayanýþma gücüne sahiptir.

Tüm bu nedenler ile ülkemize, Ýstanbul'a ve topluma 
daha fazla zarar vermeden, halkýn bilgisinden, mesleki 
ve bilimsel kurum ve kurullarýn denetiminden kaçýrýlmak 
amacýyla durmadan deðiþtirilen küresel yaðma yasa 
tasarýlarý, plan ve projelerinden derhal vaz-
geçilmelidir.

Gebze- Halkalý arasý Marmaray projesi kapsamýnda; 
Ulusal Demiryollarý, çalýþanlarý ile beraber Ýstanbul 
dýþýna atýlmaya ve bu güzergah þehir içi ulaþýma 
terkedilmeye çalýþýlmaktadýr. Marmaray projesinin ilk 
gününden bu yana bu güzergahýn doðru olmadýðýný ve 
tüp baðlantýsýnýn demiryolu güzergahý haricinde 
Anadoluray gibi þehir içi metro güzergahlarý ile 
birleþtirilmesini ýsrarla vurgulamýþtýk. Buna raðmen 
proje sürdürülmekteydi. Yine proje kapsamýnda 
Haydarpaþa Gar ve Liman alaný geri dönülmez bir 
þekilde hem demiryolu hemde þehiriçi ulaþýmýndan 
koparýlmaya çalýþýlmaktaydý. 

Yangýn sonrasýnda Haydarpaþa'ya trenlerin 
getirilmemesi, Çalýþanlarýn iþyerlerine sokulmamasý, 
Haydarpaþa'ya vapur seferlerinin uðratýlmamasý gibi 
konular yukarýladaki þüpheleri doðrulamakta ve 
Ulaþýmda bu yolu kullanan halka Haydarpaþa 
unutturulmaya çalýþýlýyor. Haydarpaþa gar ve liman alaný 
üzerinde oynanan oyunlarýn hayata geçirilmesi için 

Haydarpaþanýn yanmasýný kullanýlacaðýný düþünmek 
bile ürkütücüdür.

Tarihi, kültürel ve stratejik varlýðýmýz Haydarpaþa Gar, 
Liman Ve Geri Sahasýnýn; bütün deðerleri ve iþlevi ile 
birlikte korunup, toplumun eþit ve koþulsuz kullanýmýna 
açýk olarak gelecek kuþaklara aktarýlabilmesi için 
öncelikle; yangýn nedeni ile oluþan hasar, tarihi eserin 
layýk olduðu özenle, evrensel koruma kurallarý ve 
hukuku ýþýðýnda onarýlmalýdýr.

Bu yangýn ve onarým, yýllardýr savaþ dâhil olmak üzere 
bütün olumsuz koþullara raðmen bugüne kadar 
hizmetini durdurmamýþ olan Haydarpaþa Garýnýn 
hizmet dýþý býrakýlmasý ve insansýzlaþtýrýlmasý için 
bahane olarak kullanýlmamalý, onarým süresince gerekli 
iklimsel, teknik ve güvenlik tedbirleri alýnarak 
Haydarpaþa Gar ve Vapur Ýskelesi biran önce halkýn 
hizmetine sunulmalýdýr.

Haydarpaþa Garý'nýn yangýn zararlarýndan arýndýrýlmasý 
için yapýlacak kurutma, temizlik ve onarým iþlemlerinin 
bilimsel bir yaklaþýmla ve uzmanlarýn denetiminde 
yapýlmasý ve onarým temizlik yöntemlerin doðru 
saptanabilmesi için yangýn sonrasý tespitlerin ilgili 
uzman kurullarýnýn ve meslek odalarýn gözetiminde 
gerçekleþtirilmesi çok büyük bir önem taþýmaktadýr. 
Ancak yangýn sonrasý gerek sendika temsilcilerinin 
gerek meslek kuruluþlarýnýn yazýlý ve sözlü taleplerine 
raðmen mesleki ve teknik inceleme izni verilmemesi bu 
konuda var olan kaygýlarý daha da arttýrmaktadýr.

Sadece ülkemizin duyarlý bilim, teknik ve meslek 
insanlarý, meslek odalarý, sendikalarý sivil toplum 
örgütleri, Koruma Kurullarý ve yurttaþlarý tarafýndan 
deðil; Dünya Mimarlýk Örgütü UIA ve UNESCO/ÝCOMOS 
tarafýndan da koruma ve izleme altýna alýnmýþ bulunan 
Haydarpaþa Gar Binasýndaki ihmal ve suiistimal 
zincirinin sorumluluðundan; ehliyetsiz ve yandaþ 
taþeronlarýn emrinde güvencesiz çalýþtýrýlan iki 
emekçinin sýrtýna yüklenilerek kaçýlamaz.

Deprem, yangýn, sel, yoksulluk dâhil olmak üzere, her 
türlü toplumsal ve doðal afetin yaðma projelerinin 
meþrulaþtýrýlmasý için araç ve bahane olarak kullanýldýðý 
neo liberal sistemin Haydarpaþa Garý da böylesi bir 
meþrulaþtýrma operasyonuna kurban ettiði konusunda 
kamuoyunda oluþan kuþkularýn giderilmesi için bütün 
yasal ve mesleki haklarýmýz saklý kalmak kaydýyla 
aþaðýdaki sorularýmýza derhal ve açýkça yanýt 
verilmesini istiyoruz. 

Kamuoyuna saygý ile duyurulur.

Yanýt bekleyen öncelikli sorularýmýz 

1. Mimari ve inþai nitelikleri ile yaþayan dünya endüstri 
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mirasýnýn nadide örneklerinden biri olan Haydarpaþa 
Garýnýn çatýsýný tamamen tahrip eden ve bu önemli 
kamusal yapýda ciddi hasarlar oluþturan yangýnýn saat 
14.30 da çýktýðý Ýstanbul halkýnýn tanýklýðý ile tespit 
edilmiþ iken yangýn baþlama saati niçin 15.30 olarak 
açýklanmýþtýr? Bu açýklama yangýna yapýlan yetersiz ve 
geç müdahalenin bir mazereti olarak mý kulla-
nýlmaktadýr? 

2. 17 Aðustos 1999 depreminden 11 yýl geçmiþ 
olmasýna, raðmen her gün on binlerce kiþinin kullandýðý 
lojistik ve stratejik önem taþýyan bu nedenle de her 
türlü afet sýrasý ve sonrasýnda iþlevini devam ettirmek 
durumda olan Haydarpaþa Garýnda neden bugüne 
kadar deprem, yangýn gibi durumlar için acil durum 
önleme ve müdahale yöntemlerine yönelik her hangi bir 
tedbir alýnmamýþtýr? (Yangýn tüplerinin dahi yangýn 
sonrasýnda liman müdürlüðünden getirildiði bilgimiz 
dâhilindedir.)

3. Haydarpaþa Garý gibi dünyanýn dikkat odaðýnda 
bulunan 1 derece tarihi eserde, Anayasa'nýn Kültür ve 
Tabiat Varlýklarýnýn Korunmasý ilgili hükümlerini, Kurul 
Kararlarýný, Türk Ceza Kanunu hiçe sayýlarak ve hiç bir 
proje ve izne tabii olmadan yapýlan tadilatlar nedeni ile 
yaklaþýk bir ay önce de yangýn riski yaþanmýþken her 
hangi bir önlem alýnmamasýnda ki ýsrarýn arkasýnda 
hangi nedenler ve sorumlular bulunmaktadýr? Bir ay 
önce çatýda meydana gelen yangýn ve müdahale 
sonucunda oluþan hasarlar neden resmi olarak kayýt 
altýna alýnmamýþtýr?

4. TMMOB Mimarlar Odasý Ýstanbul Büyükkent Þubesi 
ve Birleþik Taþýmacýlýk Çalýþanlarý Sendikasý tarafýndan 
04.Aðustos 2006 tarihinde yapýlan suç duyurusu ile rant 
projelerinizin reklamý için ülke kaynaklarýný boþa 
harcayarak binlerce dolar ödediðiniz yabancý proje 
yönetim firmasýna ofis alaný açmak için kaçak olarak 
yapýlan tadilat ve yýkýmlar ile ilgili dava hala sürerken; 
ilgililer tarafýndan gösterilen aymazlýk ölçüsündeki 
tedbirsizlik cesareti ve cüreti nereden kaynak-
lanmaktadýr?

5. Devlet dairelerinde mesai saatleri dýþýnda kimse 
çalýþmaz iken, Haydarpaþa Garý'nda özelliklede 
yangýndan bir gün önce mesai bitimi itibarý ile gece 
yarýsý 1.30 a kadar binada kimler çalýþmýþtýr? Tadilat 
niçin mesai saatleri dýþýnda sürdürülmektedir? Kimler 
talimat vermiþtir? Kurum adýna yetkili kontrol elemaný 
bulunuyormuydu?

6. Kameralarýn sokaklardan evimize kadar girdiði 
günümüzde her gün on binlerce kiþinin gelip geçtiði 
Haydarpaþa Garý içinde ve çevresinde kamera 
olmamasýnýn sorumlularý kimlerdir?

7. Kadýköy Belediyesi açýklamalarýnda da anlaþýldýðý gibi 
Ýstanbul V Numaralý Kültür ve Tabiat Varlýklarýný Koruma 
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7 Aralýk 2004 

ÝBB APK Daire Baþkaný “Ýstanbul 
Belediyesi Ýçin Gelecek Senaryolarý” 
toplantýsýnda belediye yetkililerine 
“Haydarpaþa Manhattan Olacak” 
haberleri ile ilgili soruya; “Böyle bir 
projenin gündemlerinde olmadýðý ve 
basýnda çýkan haberlere itibar 
edilmemesi gerektiði” yanýtý verildi. 

Mart 2005 

Belediye Baþkaný Kadir Topbaþ, 
Uluslar arasý Cannes Emlak Fuarýnda 
Ýstanbul'u görücüye çýkardýklarýný ilan 
etti. Görücüye çýkarýlan 20 Vizyon 
Projesi arasýnda; Dubai, Çamlýca, 
Karayollarý Kuleleri, Küçükçekmece, 
Yedikule ve Haydarpaþa Gar ve 
Liman Alaný Dönüþüm Projesi de 
vardý. 

6 Nisan 2005

TMMOB Mimarlar Odasý Ýstanbul 
Þubesi ile Birleþik Taþýmacýlýk 
Çalýþanlarý Sendikasý 1 No'lu 
Þubesi'nin yaptýðý toplantýda; 
kamuoyundan gizlenen proje 
hakkýnda geniþ bir kampanya 
baþlatýlmasý için iþbirliði yapýlmasý 
kararlaþtýrýldý. 

27 Nisan 2005

Sosyal güvenlik deðiþikliklerini de 
içeren Cumhurbaþkanýnýn meclise 
iade ettiði 5335 sayýlý “Torba Yasa”, 
Resmi Gazete'de yayýmlanarak 
yürürlüðe girdi, 32. maddesiyle de 
Haydarpaþa Gar ve Liman alanýndaki 
taþýnmazlarýn satýþ, devir, plan ve 
projelendirme yetkisi DDY Genel 
Müdürlüðü'ne devredildi. 

13 Mayýs 2005

Sivil toplým örgütlerinin katýlýmýyla 
yapýlan basýn toplantýsýnda kamu 
oyundan gizlenen imar planý ile 
1.000.000 m2'lik alaný kapsayan 7 
gökdelenli Haydarpaþa projesi “ilk 
kez” kamuoyunun bilgisine sunuldu. 
Ve ayný toplantýda “Toplum, Kent ve 
Çevre için Haydarpaþa Dayanýþmasý” 
oluþturuldu. 

Dünya mirasý Ýstanbul'un doðal, tarihi ve kültürel 
zenginliði ve deðerlerini kýsa süreli çýkarlar uðruna 
talan edilmesinin sadece bu duruma izin vermeyecek 
onlarýn dayanýþmasý ile engellenebileceðini biliyoruz. O 
nedenle Haydarpaþa'dayýz…

Ve iþte dayanýþmamýzýn öyküsü

Haydarpaþa Dayanýþmasý

Haydarpaþa Güncesi
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21 Haziran 2005

Dünya mirasý Ýstanbul'un doðal, tarihi ve kültürel 
zenginliðine sahip çýkarak ve bu deðerlerin küresel 
þirketlerin çýkarlarý uðruna talan edilmesine göz 
yummayacak olan Ýstanbullular 21 Haziran Salý günü 
Haydarpaþa'da buluþtu. 

Son derece sýcak bir iþ günü olmasýna raðmen; 70'i 
aþkýn kurumun çaðrýcý olduðu basýn açýklamasýna 
yaklaþýk iki bin kiþi katýldý. 

Haydarpaþa Limaný ve demiryolu emekçilerinin öðle 
tatillerinde katýldýklarý basýn açýklamasýna, çok sayýda 
sanatçýmýz ve sivil toplum kuruluþu temsilcilerinin yaný 
sýra, sevgili meslektaþlarýmýzdan Nejat Yavaþoðullarý, 
Ezginin Günlüðü, Baba Zula ve Ozan Yücel Erzen 
ezgileriyle destek verdiler. 

Saat 12'den saat 14.30'a kadar süren toplantýya 
katýlanlar, bugünün bir baþlangýç olduðunu, bizi 
yönetenlerin; limanlarýmýzý, garlarýmýzý, 
meydanlarýmýzý ve kentlerimizi küresel sermayeye 
peþkeþ çeken projelerinden vazgeçirinceye dek 
mücadeleye devam edecekleri konusundaki 
kararlýlýklarýný, hep bir aðýzdan seslendirdiler. 

Bu sesleniþe Ýstanbul'un en önemli ve korunulasý 
simgelerinden biri olan ve bugünlerde tüm 
deðerlerimizle birlikte yok edilme tehlikesiyle karþý 
karþýya olan þehir hatlarý vapurlarýmýz da düdükleriyle 
katýldýlar. 

TMMOB Mimarlar Odasý Ankara Þubesi'nce Ýstanbul'da 
yapýlan etkinliðe destek amacýyla Konur Sokak'ta 
“Garlar” sergisi açýlarak imza kampanyasý baþlatýldý. 

12 Temmuz 2005

Liman-Ýþ TCDD'ye devredilen Haydarpaþa Limaný'nýn 
TCDD Ana Sözleþmesi ve Taþýnmaz Mallar Ýhale 
Yönetmeliði'nde yapýlan deðiþiklikle getirilen “yapýmlý 
kiralama” yöntemiyle, özelleþtirme ve kamu ihale 
mevzuatýna tabi olmaksýzýn 99 yýllýðýna 
devredilmesinin önünü açan ve bu konudaki tüm 
yetkileri TCDD genel Müdürü ve Yönetim Kurulu 
kararýna býrakan 13.12.2005 tarihli Yönetmeliðin iptali 
ve yürütmesinin durdurulmasý için Danýþtay'a 
baþvuruldu. 

13 Temmuz 2005

Baþbakan Recep Tayyip Erdoðan, ABD gezisi dönüþü 
yaptýðý açýklamada projede ýsrarlý olduklarýný ve 
Haydarpaþa Lisesi binasýný da aldýklarýnda projenin 
daha da iyi olacaðýný; Haydarpaþa ve Galata-port 

projesi ile Ýstanbul'un çehresini deðiþtirmeye kararlý 
olduklarýný bildirdi. 

13 Temmuz 2005

Yedi Gökdelenli Projenin 17 Eylül 2004 tarih ve 5234 
ve 27 Nisan 2005 tarihli 5335 sayýlý yasadan aylar 
önce ve ihale safhasýna gelmeden kesinlikle gizli 
tutulmasý kaydýyla 1,5 yýl önce yapýlan bir anlaþmaya 
göre hazýrlandýðý açýklandý. 

24 Aðustos 2005

Ulaþtýrma Bakanlýðýnýn; Marmaray nedeniyle 
Haydarpaþa Garý'nýn 2009 yýlýnda kapatýlacaðý ve bu 
alana dünya ticaret ve turizm merkezi yapýlacaðý 
açýklamasý üzerine; Haydarpaþa Dayanýþmasý adýna 
BTS; Ýzmit, Gebze ve Pendik Ýstasyonlarý ve banliyö 
trenlerinde “Artýk Bu Trene Binemeyeceksiniz!” 
bildirisini daðýttý. 

9 Eylül 2005

Liman-Ýþ Sendikasý; TCDD Ana Sözleþmesi ve 
Taþýnmaz Mallar Ýhale Yönetmeliði deðiþikliði ve 
YPK'nýn TCDD'nin ana statüsünü deðiþtiren kararýna 
karþý dava açtý. Danýþtay 10. Dairesi, deðiþikliði 
Anayasa'nýn 37, 38, 161 ve 162. maddelerine de 
aykýrý bularak konuyu iptal istemi ile Anayasa 
Mahkemesi'ne iletti. Anayasa Mahkemesi Yönetmelik 
vbe YPK kararýnýn yürütmesini durdurduç.

10 Ekim 2005

TCDD Genel Müdürlüðü tarafýndan; 1.000.000 m2 
proje alanýnýn; yapýlacak kýyý dolgularý ile 1.300.00 
m2'ye yükseltildiði açýklandý. 

26 Kasým 2005

Altunizade Petrol-Ýþ Genel Merkez binasýnda TMMOB 
Mimarlar Odasý Ýstanbul Büyükkent Þubesi ve Birleþik 



Taþýmacýlýk Çalýþanlarý Sendikasý Ýstanbul 1 No'lu 
Þubesi tarafýndan “Küreselleþen Ýstanbul ve 
Haydarpaþa” Panel ve Forumu gerçekleþtirildi. Bu 
etkinlik kitaplaþtýrýldý. 

26 Nisan 2006

Ýstanbul 5 No'lu Kültür ve Tabiat Varlýklarýný Koruma 
Bölge Kurulu; Haydarpaþa Garý Çevresini “Tarihi ve 
Kentsel Sit Alaný” ilan ederek, Dünya Mirasý 
Ýstanbul'un kültür, tarih ve endüstri mirasýný 
korumaya alan tarihi önemdeki 85 No'lu kararýný aldý. 

4 Haziran 2006

“Vapurlarýmýzý Vermiyoruz Kampanyasý” ve “Kent, 
Toplum ve Çevre Ýçin Haydarpaþa Dayanýþmasý” 
tarafýndan düzenlenen “Vapur Buluþmasý” etkinliði 
Kadýköy meydanýnda gerçekleþtirildi. Kadýköy ve 
Haydarpaþa iskelelerine yanaþan emektar þehir 
hatlarý vapurlarýnýn düdükleri ile selamladýklarý 
etkinlik coþku ile sona erdi. 

12 Haziran 2006

Gar Binasý'nýn 3. katýna bir proje firmasýnýn 
yerleþtirilmek istenmesi üzerine Mimarlar Odasý 
Ýstanbul Büyükkent Þubesi ve BTS tarafýnda  
Haydarpaþa gar Binasý önünde basýn açýklamasý 
yaptý. 

21 Haziran 2006

Kültür Bakanlýðý 26.04.2006 tarihli 85 No'lu tarihi 
kararý tekrar görüþülmek üzere Ýstanbul 5 No'lu 
Kültür ve tabiat Varlýklarýný Koruma Kurulu'na geri 
gönderdi. Ancak Kurul, kararýnýn doðru olduðuna ve 
deðiþtirilmesine gerek olmadýðýna karar verdi. 

27 Temmuz 2006

1. derece tarihi eser olan Gar Binasýnda izinsiz ve 

ruhsatsýz inþaat faaliyeti baþladý. Binaya zarar verici 
nitelikte yürütülen bu izinsiz inþaat faaliyeti; 
Mimarlar Odasý Ýstanbul Büyükkent Þubesi ve BTS 
tarafýndan Koruma Kuruluna iletildi. Ayrýca Kadýköy 
Cumhuriyet Savcýlýðý'na suç duyurusunda bulunuldu. 

9 Aðustos 2006 

Mimarlar Odasý Ýstanbul Büyükkent Þubesi ve 
BTS'nin talebi üzerine Haydarpaþa Gar Binasý'nda, 
bilirkiþi incelemesi yapýldý. Ve yapýlan inþaat 
faaliyetinin onarým amacýný aþtýðý tespit edildi. 

13 Eylül 2006

Haydarpaþa Gar binasýnýn 3. katýnda yapýlan izinsiz 
inþaat ile ilgili olarak; Ýstanbul 5 No'lu Kültür ve 
Tabiat Varlýklarýný Koruma Bölge Kurulu 13.09.2006 
gün ve 242 sayýlý kararýnda, “..yapýlan 
uygulamalarýn bakým ve basit onarýmý aþtýðýnýn 
görüldüðüne, bu nedenle uygulamanýn 
durdurulmasýna…” hükmetmiþtir. 

23-26 Eylül 2006

Haydarpaþa Buluþmasý; Haydarpaþa Garýnda 
Haydarpaþa Dayanýþmasý olarak düzenlenen 4 
günlük etkinlik boyunca söyleþi, tiyatro, sinema 
gösterimi, konserler gerçekleþtirildi. Etkinlik 
sonunda TBMM'ye sunulmak üzere hazýrlanan soru 
önergesi CHP Ýstanbul Milletvekili Berhan Þimþek'e 
teslim edildi. Berhan Þimþek ise soru önergesini 
sözlü olarak TBMM'de kürsüde okumuþtur.

10 Temmuz 2007

Haydarpaþa Gar ve çevresindeki 1 milyon m2 alaný 
“kentsel dönüþüme (yaðmaya)” açmak isteyen 
TCDD, bu kararýn iptali için Ýstanbul 1. Ýdare 
Mahkemesine 25.06.2007 tarih ve 2007/1294 esas 
sayýlý dosyasý ile dava açmýþtýr. Bunun üzerine 
Haydarpaþa Dayanýþmasý basýn açýklamasý yaparak 
tepkisini dile getirmiþtir. Bu daba karþýsýnda 
Mimarlar Odasý müdahillik baþvurusunda 
bulunmuþtur. 

11 Temmuz 2007

TCDD Yönetimi tarafýndan Kurul kararlarýna karþý 
açýlan dava hakkýndaki görüþlerimiz basýna ve 
kamuoyuna duyuruldu. 

30 Ocak 2008

Mimarlar Odasýnýn müdahil olduðu, TCDD'nin Kurul 
kararýnýn iptali amacýyla açtýðý dava 30 Ocak 
2008'de yargý tarafýndan reddedilmiþtir. TCDD kararý 
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temyiz etmiþ, ancak bu talebi Danýþtay tarafýndan 
reddedilmiþtir. 

16 Temmuz 2008

ÝBB tarafýndan “1/5000 Ölçekli Haydarpaþa Gar, 
Liman ve Geri Sahasý K.A.N.Ý.P. ve 1/1000 ölçekli 
Haydarpaþa Gar, Liman ve Geri Sahasý K.A.U.Ý.P.'na 
yönelik analitik etütler, Danýþmanlýk ve 3 boyutlu 
kent modelleme hizmet alým iþi” adý altýnda bir 
ihale yapýlmýþtýr.

Ýhale ile ayný tarihte, bizlerin de içinde bulunduðu 
yaklaþýk 100 kurum, kuruluþ temsilcileri ve kiþi, 
deneyimli akademisyenlerin moderatörlüðünde, 
“ortak akýl üretmeyi amaçlayan katýlýmlý bir 
planlama yöntemini” denemek ve Haydarpaþa'nýn 
geleceðini birlikte tasarlamak amacý ile tanýmlanan 
bir “Arama Konferansý Toplantýsý”na davet edilmiþtir. 

30 Temmuz 2008

Toplantýdaki sorularýmýzýn yanýtý, Ýstanbul 
Büyükþehir Belediyesinin 30 Temmuz 2008 
tarihinde “henüz toplantý bitmeden” yayýmladýðý 
ilginç basýn bülteni ile gelmiþtir. Ýlginçtir, zira 5234 
sayýlý yasaya göre Bayýndýrlýk ve Ýskân Bakanlýðý 
tarafýndan onaylanarak yürürlülüðe gireceði hükme 
baðlanan protokol gereði arama toplantýlarýný 
düzenleyen ÝBB, deklare ettiði basýn bülteniyle, 
“1/5000 ve 1/1000 ölçekli Haydarpaþa Gar, Liman 
ve Geri Sahasý Koruma Amaçlý Nazým Ýmar 
Planýnýn” Ýstanbul Büyükþehir Belediyesi'nin 
þirketlerinden BÝMTAÞ tarafýndan hazýrlanacaðýný, 
planýn 3 boyutlu maketinin hazýrlanacaðýný, 
Haydarpaþa ve Çevresi ile ilgili planýnýn Ýstanbul'da 
hazýrlanan ilk “3 boyutlu imar planý” olacaðýný, 
planlama hukuk literatüründe herhangi bir yeri 
bulunmayan bu “üç boyutlu imar planlarýnýn” 
Koruma Kurulu'nun onayýnýn ardýndan “Özelleþtirme 
Ýdaresi Baþkanlýðý”nýn onayýyla yürürlüðe gireceðini 
bildirmiþtir. 

16 Ekim 2009 

ÝBB Þehir Planlama Müdürlüðü'nün 1/5000 Ölçekli 
Haydarpaþa Gar, Liman ve Geri Sahasý ile Kadýköy 
Meydaný ve Çevresi Koruma Amaçlý Nazým Ýmar 
Planý çalýþmasý tamamlanarak karar alýnmak üzere 
ilgili Anýtlar Kuruluna sunulmadan Büyükþehir 
Belediye Meclisine iletilmiþtir. 

18 Aralýk 2009

1/5000 ölçekli Haydarpaþa Gar, Liman ve Geri 
Sahasý ile Kadýköy Meydaný ve Çevresi K.A.N.Ý. 

Planý teklifi Ýstanbul Büyükþehir Belediye Meclisinin 8 
Aralýk 2009 tarihli toplantýsýnda aynen ve oy çokluðu 
ile kabul edilmiþtir. Ancak söz konusu plan bir yýlý 
aþkýn süredir askýya çýkartýlmamýþtýr. 

28 Aralýk 2009

27 Temmuz 2006 tarihinde yapýlan suç duyurusuyla 
ilgili 28.12.2009 gününde dava açýlmýþtýr. Fakat 
anýlan davada, Ulaþtýrma Bakanlýðý'nýn 10.07.2007 
tarihli soruþturma izni verilmemesi kararý nedeniyle 
kamu görevlileri ile ilgili dava açýlamamýþtýr. 

1 Haziran 2010 

Kadýköy 7. Asliye Ceza Mahkemesi'nde 2010/6 
dosyalý 01.06.2010 tarihli durulmasýnda dava 
TMMOB Mimarlar Odasý'nýn þikayeti sonucu açýlmýþ 
olmasýna karþýn Mimarlar Odasý davaya müdahil 
olarak kabul edilmemiþtir. Ayný günlü duruþmada 
25.06.2010 günü Haydarpaþa Garýnda keþif 
yapýlmasýna karar verilmiþtir. 

25 Haziran 2010

25.06.2010 tarihinde düzenlenen bir tutanakla 
“havanýn yaðýþlý, hakimin izinde olmasý” nedeniyle 
keþif ve bilirkiþi incelemesi ertelenmiþtir. 

24 Kasým 2010 

24.11.2010 günlü duruþmada keþif ve bilirkiþi 
incelemesinin 13.12.2010 günü yapýlmasýna karar 
verilmiþtir. 

28 Kasým 2010 14.30

Tarihi Haydarpaþa Garý çatýsýnda 28 Kasým 
2010 günü saat 14:30'da yangýn çýkmýþ ve 
Haydarpaþa Garý'nýn her iki tarihi saati de 
15:17'de durmuþtur. 





AKP Hükümeti, demokrasi havariliðini kimselere býrakmazken uyguladýðý þiddet politikalarýný her 
geçen gün artýrmaktadýr. Farklý hiçbir sese tahammülü olmayan AKP, baskýcý politikalarýný askeri 
darbe günlerini de aratacak þekilde üniversitelere sivil polis karakollarý kurdurmaya, ortaöðretim 
kurumlarýnda müdür yardýmcýlarýný istihbarat toplamak üzere 'irtibat görevlisi' olarak 
görevlendirmeye kadar vardýrmýþtýr.

Son olarak, taleplerini dile getirmek için Anayasa'nýn 34. maddesinde belirtilen protesto haklarýný 
kullanan öðrencilere uygulanan þiddet akýllara durgunluk verecek boyutlara ulaþmýþ, bir kadýn 
öðrenci aldýðý darbeler sonucu bebeðini düþürmüþtür.

Son yaþananlar bir kez daha göstermiþtir ki; AKP'nin demokrasi ve insan haklarý anlayýþý 
üniversitelere türbanýn sokulmasýndan ibarettir.

Biz biliyoruz: Öðrencilerin özerk, parasýz ve bilimsel üniversite istemleri “AKP'nin ileri demokrasi 
anlayýþý”na sýðmaz, bu talepler sopalanmayý, gaz bombalarýna hedef olmayý gerektirir.

Görülmektedir ki, AKP'nin þiddet politikalarýyla Türkiye, hýzla hukuk devleti olmaktan çýkýp polis 
devleti olmaya doðru yol almaktadýr.

Bilimin ve aklýn ýþýðýna inanmýþ, kendi sorunlarýna duyarlý gençliði susturmak bir toplumun 
yararýna olabilir mi? Siyasal iktidar ve toplumun tüm kesimleri bu sorunun yanýtýný çok iyi 
düþünmelidir.

TMMOB ve TTB bugüne kadar olduðu gibi bundan sonra da öðrencilerin bilimsel, özerk, 
demokratik üniversite mücadelelerinin yanýnda olacaktýr.

Mehmet Soðancý TMMOB Yönetim Kurulu Baþkaný
Eriþ Bilaloðlu TTB Merkez Konseyi Baþkaný 

TMMOB ve TTB
Üniversite Öðrencilerinin Yanýndadýr 

10 Aralýk 2010 

BASIN AÇIKLAMASI
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TMMOB Mimarlar Odasý Ankara Þubesi 
tarafýndan 25 Kasým 2010 tarihinde 
Toplantý Salonu'nda Mimarlýk ve Güzel 
Sanatlar Fakültelerinin öðrencilerinin 
katýldýðý bir tanýþma etkinliði düzenlendi.

1. sýnýf öðrencilerinin Mimarlar Odasýný 
tanýmasýný ve öðrenim gördükleri 
üniversitelerin dýþýndaki öðrencilerle 
iletiþime geçip eðitim deneyimlerini 
paylaþabilmelerini amaçladýðýmýz etkinlik 
Mimarlar Odasý Ankara Þubesi Öðrenci 
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Mimarlýk Öðrencileri
Tanýþma Kokteyli

Komisyonunun öðrencilere hoþ 
geldiniz demesi ve Þube'de 
yürüttükleri faaliyetleri aktarmasý ile 
baþladý. Her hafta pazartesi günleri 
saat:18.30'da Mimarlar Odasý Ankara 
Þubesinde toplanan öðrenciler daha 
önce yürütmüþ olduklarý yaz okulu, 
dergi çalýþmalarý, atölye çalýþmalarý, 
film gösterimleri, panel ve kurultaylar 
hakkýnda bilgi verdiler.

41. Dönem Yönetim Kurulu'ndan 2. 
Baþkan Hazeli Akgöl'ün öðrenciler ve 
Oda arasýndaki diyaloga yönelik 
konuþmasýnýn ardýndan soru-cevap 
bölümü ile öðrencilerin Odada 
yürüteceði çalýþmalar tartýþýldý. 
Özellikle 2006 yýlýndan itibaren 
diplomalardan “mimar” unvanýnýn 
kaldýrýlmasý üzerine sorularý olan 
katýlýmcýlar konuþmalarýn ardýndan 
baþlayan kokteylle birlikte Oda 
temsilcileriyle bol bol sohbet etme 
fýrsatý buldular.

Gazi Üniversitesi, ODTÜ ve Atýlým 
Üniversitesi'nin Mimarlýk, Ýç Mimarlýk, 
Þehir Bölge Planlama bölümlerinden 
100'ü aþkýn öðrencinin katýldýðý 
etkinlik, TMMOB Mimarlar Odasý 
Ankara Þubesi bünyesinde 
yürütülecek 2011 öðrenci 
çalýþmalarýnýn bir baþlangýcý olarak 
deðerlendirilebilir. 

EÐÝTÝM



ODTÜ MÝMARLIK ÖÐRENCÝLERÝ

Geçen yýl ODTÜ Mimarlýk Fakültesi öðrencileri arasýnda 
yapýlan bir anketin sonuçlarý ve bu sonuçlara iliþkin 
deðerlendirmeler, Mimarlar Odasý Ankara Þubesi 
tarafýndan bir kitap halinde yayýnlandý (1). Anket, Þube 
çalýþmalarýna katýlan öðrencilerle birlikte hazýrlanmýþ, 
internet yoluyla fakültedeki öðrencilere iletilerek 
yanýtlarý toplanmýþtý. Anket sonuçlarýný Arif Þentek 
derledi ve yorumladý. Anketle ilgili teknik çalýþmalarý 
Esin Bölükbaþ yürüttü. 

ODTÜ Mimarlýk Fakültesine 2009 sonu itibariyle toplam 
582 lisans, lisansüstü ve doktora öðrencisi kayýtlýydý. 
Ankete alýnan yanýtlarýn sayýsý ise 98–100 dolayýnda, 
dolayýsýyla anket sonuçlarý güvenilir bir oraný yansýtýyor 
(2). 

Ankette, öðrencilerin yaþam koþullarý; barýnma, parasal 
harcamalar gibi maddi olanaklarý ve krizden etkilenme 
düzeylerine iliþkin ayrýntýlý belirlemeler yer alýyor. 
Öðrencilere, aldýklarý eðitimin yeterliliði konusundaki 
görüþleri de soruldu ve alýnan yanýtlar TMMOB üyeleri 

arasýnda yapýlan bir anketin (3) sonuçlarýyla 
karþý laþt ýr ý ld ý .  Ayrýca öðrenci ler in Oda'dan 
beklediklerine iliþkin sorulara verdikleri yanýtlarý da 
kitapta bulabilirsiniz. 

MADDÝ OLANAKLAR, BARINMA KOÞULLARI VE 
GÝDERLER 

Öðrencilerin barýnma koþullarý, yaptýklarý harcamalar ve 
bu harcamalarý nasýl karþýladýklarýna iliþkin yanýtlarýný, 
genel çizgileriyle özetleyerek þu belirlemeleri 
yapabiliriz:  

-Öðrencilerin dörtte biri devlet yurtlarýnda kalýyor, diðer 
dörtte üçlük bölümü barýnma ihtiyacýný kendi olanaklarý 
ile karþýlýyor.

-Öðrencilerin yaklaþýk üçte biri aylýk 500 TL'nin altýnda 
bir para ile giderlerini karþýlamaya çalýþýyor, yarýsýnýn 
aylýk eðitim gideri 500 ila 750 TL arasýnda. 

-Burs alan öðrencilerin oraný üçte bir, diðer üçte ikilik 
bölümün giderlerini bütünüyle aileleri karþýlýyor. 

-Her 10 öðrenciden 9'unun giderlerini bütünüyle veya 
kýsmen ailesi karþýlýyor.

-Giderlerini karþýlamak üzere çalýþan öðrenci yok 
denebilecek kadar az. 

EKONOMÝK KRÝZDEN ETKÝLENME

Ankette öðrencilere, yaþanmakta olan ekonomik 
krizden ne ölçüde etkilendiklerini belirleyecek sorular 
yöneltildi. Bu sorulara alýnan yanýtlardan özetle þu 
sonuçlara varýlabiliyor:

-Öðrencilerin dörtte üçü ekonomik sýkýntýlardan 
etkileniyor, özellikle ders dýþý kitap, dergi, sinema, 
tiyatro vb. kültür ve sanat amaçlý giderler ile ders kitabý 
ve ders malzemeleri için yapýlacak giderleri 
karþýlamakta zorlanýyorlar. 

-Artan giderler karþýsýnda öðrencilerin yarýya yakýný 
kendilerini, harcamalarýnda kýsýntý yapmak zorunda 
hissediyor.

-Öðrenciler öncelikle ders dýþý kültür ve sanat amaçlý 
giderlerde ve yiyecek – beslenme giderlerinde kýsýntý 
yapmayý düþünüyor. 

Bir Anket Çalýþmasý
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EÐÝTÝM PARASIZ OLMALI VEYA YETERLÝ BURS 
SAÐLANMALI

Ankette öðrencilere, eðitimin giderek daha “paralý” hale 
gelmesini nasýl karþýladýklarý da belirlenmeye çalýþýldý. 
“Üniversite eðitiminin paralý olmasý konusunda ne 
düþünüyorsunuz” sorusuna alýnan yanýtlardan þöyle bir 
sonuç çýkýyor: Öðrencilerin yarýya yakýný üniversite 
eðitiminin devletin görev alaný içinde olduðu ve parasýz 
olmasý gerektiði görüþünde; diðer öðrenciler üniversite 
eðitiminin paralý olabileceði ancak ihtiyacý olanlara 
mutlaka burs saðlanmasý gerektiðini ve bugünkü 
burslarýn yüksek olduðunu düþünüyor.

Maddi olanaklarýn yetersizliði karþýsýnda ne önlemler 
almayý düþündükleri sorusuna yanýt olarak,  
öðrencilerin beþte biri ek iþ yapmaya, dörtte biri ek burs 
veya kredi almaya çalýþacaklarýný söylüyor. Alýnan 
yanýtlarda, artan giderler karþýsýnda ailelerinden daha 
fazla para istemeyi düþünen öðrencilerin sayýsýnýn çok 
sýnýrlý olduðu görülüyor. Öðrencilerin genellikle 
ekonomik yönden ailelerine daha fazla baðýmlý olmayý 
istemedikleri anlaþýlýyor.

OKULDA EDÝNÝLEN BÝLGÝLER YETERLÝ MÝ? 

Ankette yer alan bir grup soru, öðrencilerin almakta 
olduklarý eðitimin yeterli olup olmadýðý konusundaki 
görüþlerini belirlemeye yönelik. Bu sorular, bir 
karþýlaþtýrma olanaðý vermesi düþünülerek, daha önce 
yapýlan TMMOB Üye Profili araþtýrmasýndaki sorulara 
benzer alt baþlýklarda düzenlenmiþti. Öðrencilerin bu 
bölümdeki yanýtlarýndan, okuldaki eðitimi þöyle 
deðerlendikleri görülüyor:  

-Öðrencilerin yarýsý okulda edindikleri teorik bilgileri 
mesleði uygulamalarý için yeterli buluyor, geri kalan 
bölümü ise kýsmen eksik olduðu görüþünde.

-Öðrencilerin üçte biri okulda uygulamaya yönelik 
edinilen bilgilerin mesleði uygulamalarý için yeterli 
olduðunu, yarýya yakýný ise kýsmen eksik olduðunu 
düþünüyor. 

-Ýþletme yönetimi konusunda edinilen bilgiler ise, 
öðrencilerin üçte biri tarafýndan mesleði uygulamalarý 
için bütünüyle yetersiz, yarýya yakýný tarafýndan da 
kýsmen eksik bulunuyor.

-Öðrencilerin üçte ikisi yabancý dil bilgilerinin meslek 
yaþamlarý için yeterli olduðu görüþünde, dört biri ise 
kýsmen eksik buluyor. Kuþkusuz burada, ODTÜ'de eðitim 
dilinin Ýngilizce olduðu dikkate alýnmalý. 

-Bilgisayar ile toplum ve insan konularýnda edindikleri 
bilgiler için, her 10 öðrenciden 4'ü mesleði uygulama 
için yeterli, 4'ü ise kýsmen eksik olduðunu belirtiyor. 

ÖÐRENCÝLERÝN VE MESLEÐÝ UYGULAYANLARIN 
GÖRÜÞLERÝ 

Anket çalýþmasýnda, okulda edinilen bilgilerin meslek 
pratiði için yeterliliði veya eksikliði konusunda ODTÜ 
mimarlýk öðrencilerin görüþleri ile mesleði 
uygulamakta olan mimar ve mühendislerin TMMOB 
anketinde yer alan görüþleri karþýlaþtýrýlarak verildi. 
Böyle bir karþýlaþtýrmada özetle þu deðerlendirmeler 
yapýlabiliyor:

-Teorik bilgilerin yeterliði görüþü öðrencilerde aðýrlýk 
kazanýyor.-

Uygulamaya yönelik bilgilerin eksikliðini mesleði 
uygulamakta olan mimar ve mühendisler tarafýndan 
daha aðýrlýklý olarak hissediliyor.

-Ýþletme yönetimine iliþkin bilgilerin yeterliliði veya 
eksikliði konusunda görüþler, öðrenciler ile mimar ve 
mühendisler arasýnda benzeri daðýlým gösteriyor.-
Yabancý dil ve bilgisayara iliþkin bilgilerinin yeterli 
olduðunu düþünen öðrenciler, mimar ve mühendislere 
göre açýk bir farkla öndeler.

-Toplum ve insana iliþkin bilgilerin yeterliði konusunda 
öðrenciler ile mimar ve mühendislerin görüþlerinde 
kýsmý paralellikler bulunduðu ancak öðrencilerin bu 
konuda daha iyimser olduðu anlaþýlýyor.

OKUL BÝTÝNCE NE OLACAK? YURT DIÞINA GÝTME 
EÐÝLÝMÝ YÜKSEK 

Ankette, öðrencilerin eðitimlerini tamamladýklarý ne 
yapacaklarý, girecekleri mesleði uygulama alanýný nasýl 
gördükleri de sorulmuþ. Bu konudaki sorulara alýnan 
yanýtlardan özetle þu sonuçlara varýlabiliyor:

-Öðrencilerin beþte dördü, eðitimlerini yurt dýþýnda 
sürdürme ve/veya okulu bitirdikten sonra yurt dýþýnda 
çalýþma eðilimindeler. 

-Öðrencilerin beþte dördü, okulu bitirdikten sonra 
tasarým / proje alanýnda çalýþmayý düþünüyor, kamu 
kesiminde çalýþmayý düþünenler ise yok denecek kadar 
az.

-Öðrenciler genellikle meslek yaþamýnda iþ bulma ve 
kendi iþini kurma olanaklarý konusunda karamsar, 
mesleði uygulamakta olan mimar ve mühendisler ise 
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bu konuda nispeten daha iyimser deðerlendirmeler 
yapýyor.  

-Öðrencilerin yarýdan çoðu, mimarlýk mesleðinin 
bugünkü durumunu deðerlendirirken iyimser bir 
yaklaþým gösteriyor.

-Ancak, her 10 öðrenciden 9'u meslekte kendilerini 
bekleyen istihdam / iþ bulma olanaklarýnýn yetersiz 
olduðu kanýsýnda.

ÖÐRENCÝLERÝN ODADAN BEKLEDÝKLERÝ 

Ankete katýlan öðrencilerin yaklaþýk beþte biri “Mimarlar 
Odasý Öðrenci Üyesi”, yarýsýndan fazlasý ise bu konuda 
bilgi sahibi olmadýðýný belirtiyor. Anket sorularýna 
verdikleri yanýtlarda, öðrencilerin beþte dördü, 
görmekte olduklarý eðitimin eksiklerinin tamam-
lanmasý, eðitime yardýmcý olunmasý ve meslek 
yaþamýna hazýrlanmalarý konularýnda Mimarlar 
Odasýndan destek beklediklerini belirtiyor. Öðrencilerin, 
Mimarlar Odasýndan beklentilerinin ne olduðuna iliþkin 
soruya verdikleri yanýtlarýn daðýlýmý þöyle: 

-Öðrencilerin yüzde 9'u Odadan “bir beklentisi 
olmadýðýný” belirtmiþ.

-Yüzde 30'u Odanýn “eðitim sorunlarýyla ilgilenmesini”,

-Yüzde 38'i “mezuniyetten sonra karþýlaþacaklarý 
sorunlara iliþkin bilgi ve beceri kazandýrmasýný”,

-Yü zde  46 ' s ý “ oku l  eð i t im i n i n  e k s i k l e r i n i  
tamamlamalarýna yardýmcý olmasýný”,

-Yüzde 41'i “eðitimde kullanacaklarý yayýn vb. 
malzemeye ulaþýmlarýný kolaylaþtýrmasýný” istemiþ,

-Yüzde 8'i “bir düþüncesi olmadýðýný” belirtmiþ,

-Yüzde 5'i soruyu yanýtsýz býrakmýþ.  

Yanýtlardan, Odadan bir “beklentisi olmadýðýný” 
söyleyen yüzde 9'luk kesime, bu konuda bir “düþüncesi 
olmayan” yüzde 8'i ve soruyu yanýtsýz býrakan yüzde 5'i 
eklemeyle oluþacak yüzde 22'lük bir grubun dýþýnda 
kalan yüzde 78'lik büyük bir bölümün Mimarlar 
Odasýndan beklentilerinin olduðu anlaþýlýyor. 
Beklentilerin genel olarak, okulda verilen eðitimin 
dýþýndaki eksikliklerin giderilmesine ve meslek 
yaþamýna hazýrlanmaya yönelik olduðu görülüyor.

NELER YAPILABÝLÝR? 

Yukarýda özetlenen anket sonuçlarý ve deðer-

lendirmeler, Oda yönetimleri kadar, mimarlýk okullarý 
yöneticileri ve öðretim üyelerine de yararlý olacak 
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SELMA HARRINGTON

(Avrupa Mimarlar Konseyi Baþkaný)

Sevgili ev sahipleri, etkinliðin düzenleyicileri, baþkanlar 
ve deðerli konuklar;

Bugün burada sizinle birlikte olmak benim için bir 
keyiftir. Sizleri “merhaba” diyerek selamlamaya 
çalýþacaðým. Konukseverliðiniz için teþekkür ederim ve 
Avrupa Mimarlar Konseyi'ne bu sunuþu yapma fýrsatýný 
verdiðiniz için teþekkür ederim. Konsey'de özel bir 
gözlemci üyeliði bulunan Türkiye Mimarlar Odasý ile 
verimli bir iliþkimiz var. Mimarlar Odasý geçen iki yýl 
içinde bize -umuyorum gelecekte de devam eder- çok 
etk in b ir  katk ý  sunmuþtur.  Bu sabah da 
konuþmacýlarýnýzdan çok tutkulu bir girizgâh dinliyorum. 
Doðrusu, duyduklarýmdan çok fazla cesaretlendim. 
Umuyorum, ACE'de (Architects' Council of Europe) 
yaptýðýmýz çalýþmalar bu forumda temel bulan fikirlerin 
kanalize olabileceði baþka bir platforma olanak tanýr. 
Çok anlamlý ve yapýcý bir þekilde birlikte çalýþma 
olanaðýmýz olacaktýr. Þimdi, size biraz ACE'den 
bahsetmeme izin verin. 

Bu sene 20. yýlýmýzý kutluyoruz. Avrupa çapýnda 32 
ülkeden üye kuruluþu temsil ediyoruz. 47 adet 
profesyonel veya  düzenleyici özel organdan oluþan ve 
bize oldukça anlamlý bir etkileþim saðlayan ilginç bir 
karýþýma sahibiz. Bu tür bir üyelik ile, sanýyorum, 
Avrupa'da 480,000 aktif mimarý temsil ediyoruz.

Dolayýsýyla, bu hem büyük hem de küçük bir sayýdýr. Bu 
sayý muhtemelen nüfusun %1'inden daha azdýr. Ama þu 
da bir gerçek ki, bir platform olarak varlýðýmýzý 
sürdürüyoruz ve Avrupa'da 20 yýldýr devam eden büyük 
deðiþimi çoðaltýyoruz. Jeopolitik baðlamýn deðiþtiði bir 
büyük deðiþimi çoðaltýyoruz ve biliyoruz ki bu deðiþime 
da i r  b i l g i y i  üye  ku ru luþ l a r ým ý z  a ras ýnda  
paylaþabileceðimiz bir yerimiz var. Burada size 
göstermeye çalýþtýðým þeyin ardýnda ACE'nin gerçekten 
çalýþan ve politik olan bir yapýsý vardýr.

ACE'de profesyonel bir ofisimiz ve sekreteryamýz var. Bu 
ofis ve ekip, icra kurulunda temsil edilen farklý çalýþma 
gruplarýnýn genel meclislerinde / kongrelerinde çalýþan 
gönüllülerden gelen büyük bilgi girdisi i le 

karþýlaþtýrýldýðýnda görece küçük bir kaynaktýr. Bu 
nedenle iþi yönetebilmek için onu mesleðimizin ve 
uzmanlýðýmýzýn özel konularýyla ilgili tematik alanlara 
böldük. Peki, biz kimiz ve ne yapýyoruz? Esasýnda, biz bir 
platformuz. Bu, aramýzdaki bilgi alýþveriþini saðlayan ve 
iletiþimi kolaylaþtýran bir platformdur. Birincil amacýmýz 
birbirimizi bilgilendirmektir. Üyelerimiz Avrupa çapýnda 
geliþmelerde pay sahibidirler. Avrupa düzeyinde 
mevzuatýn ulusal düzeyde yansýmalarýný karþýlamak ve 
uyarlamak için katkýda bulunurlar. Bu toplumu ve 
mesleðimizi büyük ölçüde etkilemektedir.

Söz konusu politikalara yanýt veren bir platform olarak, 
görece sýnýrlý kaynaklarýmýzla politika ile birlikte eylem 
planlarý ve araçlarý geliþtiriyoruz. Dolayýsýyla, ACE'nin 
kilit odaðý, direktiflere ve yasa koyucunun önerdiði 
düzenlemelere karþýlýk vermek ve bu amaçla ileriye 
dönük önleyici çalýþmalar yapmaktýr. Mesleðimizi 
etkileyen alanlar büyük ölçüde mesleki kalifikasyon / 
profesyonel kalite direktifi ile tüketiciyi korumaya 
yönelik hizmetler ve rekabet direktifi alanlarý olarak öne 
çýkmaktadýr. Bunlara, binalarda ve ilgili malzemenin 
temininde enerji verimliliði gibi alanlarý da eklemek 
gerekir. Bu konular, biz mimarlarýn pek çok zaman 
anlamak ve yanýt vermek için hakkýnda yeterince 
donanýmlý olmadýðýmýz temel yasal konulardýr. 

Önceki konuþmacýnýn söyledikleri Avrupa ve Dünya 
ölçeðinde uygar toplumlarýn bir parçasý olarak kendimizi 
içinde bulduðumuz durumu anlamaya çalýþan ve 
çoktandýr baþlamýþ olan daha geniþ kapsamlý bir 
konuþma ve tartýþmaya dairdi. Kendimizi büyük bir 
deðiþimin içinde buluyoruz. Bu deðiþimi anlamak için 
çaba harcýyoruz ve ACE'nin misyonuna geri dönüyoruz. 
Buradan mimarlýðýn misyonunun ne olduðuna ve bu 
misyon içinde profesyoneller olarak bizim rolümüzün ne 
olduðuna bakýyoruz. Rol derken kastettiðim mimarlýk 
içerisinde bireysel pratiklerimizdir. Bu pratikte, 
zemindeki iþleyiþ biçimimizi deðiþtiren büyük bir 
karmaþýklýk içerisinde uðraþ veriyoruz. Bu durum bizi, 
yine zeminde uygulayýcýlar / pratisyenler olarak 
çalýþabiliyor olmamýz için daha çok savunuculuk yapmak 
üzere farklý düzeylerde eyleme zorluyor. Burada 
önerdiklerimi, isterseniz, felsefi hatta ideolojik sorular 
olarak görebilirsiniz.

Mimarlýðýn Sosyal Forumu Açýlýþ Konuþmalarý 
Çeviri: Ali Fuat Sütlü
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Önceki konuþmacýlarýn küreselleþmenin düþünceler 
üzerindeki etkisinden, Dünya küreselleþme ve 
liberalizmin veya ölçeðinde ilan edilmiþ politikalarla 
baðlantý halinde olan liberal politikalarýn yürüyüþü ve 
zaferinin toplumlarýmýz üzerinde hasar verici etkisinden 
söz ettiklerini duyduk. Bu arada, hareketlilik büyük 
ölçüde teþvik ediliyor, Dünya'nýn demokratikleþmesinin 
bir parçasý olarak görülüyor ve eþit fýrsatlar yarattýðý 
iddia ediliyor. Fakat küresel hareketliliðin toplumlarýmýz 
üzerinde öngörülemeyen geniþ ölçekli sonuçlarý vardýr. 
Bunun uç örneklerinden biri bir kaç yýl önce tüm 
yeryüzünde 80 milyon mültecinin hareketliliði 
düzeyinde ortaya çýktý veya düzeyi daha önce söz 
ettiðiniz 1 milyon aç insandýr belki.

Buradan hareketle, yasa koyucularýn Avrupa 2020 
Vizyonu kapsamýnda önerdikleri dokümanlar üzerinden 
okumak bizi “esnek güvence” (flexicurity) kavramýna 
götürüyor. Kullandýðým bu çift anlamlý tezat sözcük, bir 
yandan bu hareketliliðin nasýl olup bittiðini ve ayný 
zamanda nasýl olur da bir sosyal güvenlik saðladýðýný 
anlamaya ve karþýlýk vermeye çalýþýr. Bunlar anlamak 
zorunda olduðumuz sorulardýr; böylece bütüncül / 
kapsamlý önerilerle geri dönebiliriz. Bu süreçte, 
toplumsal bir rolümüz ve toplumsal bir etkimiz olmasýna 
yönelik tutkumuzla mesleðimiz bir erozyona tanýklýk 
etmektedir. Bu, sanýyorum bir savaþ; bu kalplerimiz ve 
zihinlerimiz için bir savaþ. Neye karþý savaþtýðýmýzý ve 
neyi baþarmaya çalýþtýðýmýzý iyi anlamak zorundayýz. 
Bunun gibi ve diðer benzer platformlar üzerinden ortak 
amaç l a r ý n  ve  a r d ý ndan  ö ze l  e y l em l e r i n  
formülasyonunda yasa koyucularla ve diðer 
inisiyatiflerle diyalog süreçlerine olanak saðlayabiliriz.

Bu, elbette, bizi kendi profilimize, temel bilgimize vs. 
bakmaya zorlar. Mimarlýk hizmetlerinin kýsmen 
marjinalleþmesi, biz profesyonellerin dünyanýn farklý 
yerlerinde hýzlý yatýrým sermayesinin ayartmalarýyla 
baþtan çýkmýþ olmamýz gerçeðinden kaynaklanýyor 
muhtemelen. Ayný zamanda, teknoloji de bizim çalýþma 
biçimimizi deðiþtirdi. Bu, kimliði de etkileyen bir faktör 
oldu. Bilgisayar teknolojisi ile bile olsa iþimizin 
çýktýlarýnýn eþsizliði ve kentlerimizin yapý bilgi yönetim 
araçlarýnda kiþiselleþmiþ kimlik duygusunu arama 
talepleri kayboluyor. Bu böylece uzayýp gidiyor. ACE 
çalýþmalarýndaki tartýþmalarda çokça gerçekleþen bir 
þeyi, düþünce için gýdayý öneriyorum.

Özel olarak mimarlýðýn tematik alanýnýn çalýþmasý 
içinde, yaþam kalitesi ACE çalýþmalarýnýn güçlü bir 
parçasýdýr ve geliþtirilmeye devam etmektedir. Bu 
kapsamda, muhtemelen bu tür forumlarýn bulgularýyla 
baðlantý halinde gelecekte ACE'nin somut eylemleri 
geliþtirilecektir.

ACE'nin mevcut çalýþmalarýna geri dönersek, 20. 
yýldönümünde olduðumuz þu an, kurum olarak içinden 
geçtiðimiz dönüþümde bir araþtýrma ve çalýþmalarýmýzý 
önceliklendirme sürecindeyiz. Mimarlýðýn biçimlenmesi 
alanýnda ortak platformlar için mücadelede geçmiþteki 
eylemler oldukça baþarýlý olmuþtur. Bugün üzerinde 
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uzlaþtýðýmýz ortak anlayýþ eðitim sürecine müdahil 
olmuþ ve kayýt konusuna gelmiþtir. 

Ortak platformumuzun üzerinde uzlaþtýðý ve “5+2” 
olarak adlandýrdýðýmýz kampanyanýn lobi gücü olarak 
çalýþýyoruz. Formül, 5 yýllýk bir mimarlýk eðitimini takip 
eden 2 yýllýk bir mesleki pratik sürecinden sonra 
üyeliðine izin veren sistemin teþvik edilmesidir. Avrupa 
Birliði ülkelerinde olgunlaþan yönergenin uygulanmasýný 
ve eðitsel süreç üzerindeki etkisini izliyoruz. Pratikte 
ACE alanda çalýþan / pratik yapan mimara ve düzenleme 
esaslarýna karþýlýk veren üye kuruluþlara yardým ediyor. 
Mimarlýk çalýþmalarý kapsamý üzerine bilginin umut 
ediyorum ki sonuçta bir en iyi uygulamalar rehberine 
dönüþüp tüm üye kuruluþlarýmýza daðýtýlacak olan ortak 
bir platform geliþtirmeye çalýþýyoruz. Deðiþen dünyaya 
karþýlýk vermek üzere yeni fýrsatlar ve yönlerin 
geliþtirilmesi gerekiyor. Ayrýca, önemli bir baþlýk da hem 
özel sektörde hem de kamu sektöründe rastlanan, 
mimari iþin yatýrým, sermaye ve iþletilmesi biçimleriyle 
doðrudan baðlarý olan satýnalma alanýndaki 
savunuculuktur.

Kamu sektöründe kentlerimiz ve bölgelerimiz üzerinde 
etkisi olan çok büyük bir dýþ sermaye kaynaðý 
kullanýmýna tanýklýk ediyoruz. Fonlarýmýzýn muhtemelen 
karýþmýþ olduðunu görmekten dolayý üzgünüm. Avrupa 
Birliði dgMarket (Global Ýhale ve Tedarik Portalý) 
sorumlusu olan delege baþarmak zorunda olduðu 4 
düzey hareketlilikten söz ediyordu. Bu Avrupa Birliði'nin 
þu an geçerli olan küresel düþünme biçiminin bir parçasý 
olarak benimsediði jargondur. Belki de neo-liberal 
olarak etiketlenebilir. Delege þu dört hareketlilikten 
bahsediyor: mallarýn, hizmetlerin, insanlarýn ve 
sermayenin dolaþýmý. Son zamanlarda mimarlýk 
ekiplerinin karþýlaþtýðý çeliþik durumlardan bir budur; 
ancak fark edilmesi gereken çýplak gerçeklik þu ki 
insanlar her þeyin merkezindedir. Ekonominin içinde 
yaþadýðýmýza inanmayý býrakmalýyýz; toplumun içinde 
yaþýyoruz.

Bu eylemlerimizin çevresindeki genel nitelikte bir 
sýnýrdýr ve böyle de olmalýdýr. Önceden andýðým esnek 
güvenlik (flexicurity) fikirleri dolaþým kavramýna tepkide 
ve onunla birlikte yaþama konusunda iþe yarayabilir. 
Diðer bir alan da her þeyin liberalizasyonu 
düzenlemesini geri çevirme veya önleme savaþýnda çok 
etkin olmaya çalýþtýðýmýz iç pazardaki hizmetlerin 
düzenlenmesi alanýdýr. ACE temel olarak bir platform – 
umuyorum  sizin platformunuzdur – ve burada yeni 
zorluklarý karþýlamanýn yaný sýra sürekli mesleki 
geliþimimiz için ortak araçlar geliþtirmeyi umuyoruz. Bu 
rehberler üye kuruluþlara önerilir. Daha büyük bir 

dünyanýn bir parçasýyýz. UIA gibi ortaklar ve kardeþ 
kuruluþlarla birlikte çalýþýyoruz ve pek çok iþimiz bu 
ortaklýklara baðlý. Mimari Politikalar için Avrupa Forumu 
(European Forum for Architectural Policies) gibi farklý 
aðlarý teþvik ediyoruz.

Ulusal düzeyde mimari politikalarýn benimsenmesini 
teþvik ediyoruz. Ben bunun üzerine bazý çalýþmalar 
yapýyorum. Esasýnda, pratiðin icracýlarý olarak 
sürdürülebilir çevrenin gerçekleþtirilmesinde öncü rolü 
iddiasýnýn hakkýný verebilmek için kendi becerilerimizi 
geliþtirmemiz gerektiðinin farkýndayýz. Sürdürülebilirlik 
derken sadece ener j iden söz etmiyoruz.  
Sürdürülebilirlik, sürdürülebilir toplumlar demektir. 
Burasý, bizim sesimizin duyulmasý gereken yerdir. Diðer 
büyük bir alan da mevcut ve uygun olan fonlarýn 
aranmasýdýr; pek çok iþimizin dolaylý olarak yenilikçi 
olup uygulamalý araþtýrma öðeleri içerdiðini gösterecek 
þekilde nitelikli yoldan eriþim konusunda uzman deðiliz. 
Bunu AB içerisindeki farklý platformlarda eriþilebilir 
kaynaklara uyarlamak mümkündür. Bugün 
konuþtuðumuz pek çok konuyu potansiyel olarak 
irdeleyebilirdik. Meslek olarak yeniden baðlanmak 
ülkeden ülkeye farklýlýk gösterebilir. Kentleþmeyle 
yeniden baðlanmak ve stratejik özel planlama 
konumuyla baðlanmak söz konusu olduðunda büyük 
kararlarýn verildiði süreçlerde mesleðimiz erken 
aþamada müdahil olabilir. Bunu ancak birlikte 
çalýþýrsak, nerede olduðumuza ve eylemimizi nereye ve 
nasýl yönlendireceðimize dair bir anlayýþ geliþtirirsek 
baþarabiliriz, 

“Teþekkür” ederim.

LOUISSE COX
(UIA, Uluslararasý Mimarlar Birliði Baþkaný)

Herkese günaydýn. Nasýlsýnýz? Teþekkür ederim 
Baþkan. Mimarlar Odasý Ankara Þubesi'nin ve Genel 
Merkez'in beni buraya nutuk çekmek için 
çaðýrmadýklarýna eminim. Deðerli konuklar, öðrenciler, 
arkadaþlar ve herkese merhaba. Yeniden Ankara'da 
olmak benim için çok hoþ. Daha önce de burada 
bulunmuþtum. Türkiye'ye gelmeyi seviyorum. 
Fantastik bir ülke. Çok þanslýsýnýz.

Bu sabah, önceden duyduklarýmdan hoþlandýðýmdan 
emin deðilim. Çünkü iyi tasarým çevrede bulunmaz. 
Ýklim üzerine inþa edilmeli ve iklime duyarlý olmalýdýr. 
Binalar barýnak olmanýn ötesinde kapsamlý ayarlardýr 
ayný zamanda. Çevreci olup sürdürülebilirlik ve herkes 
için eriþilebilirliði gözetmenizin yaný sýra hayatýn tadýný 
çýkarmada rahat olun. Çevreci ilkeler, kültürel ve doðal 
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mirasa sahip çýkmayý da içeren bir gelecek vizyonu için 
eylemde bulunmak önemlidir. Yerel yaþam biçimlerini 
ve ihtiyaçlarý karþýlamak ve toplumu anlamak için 
yerelde elde edilebilen kaynaklardan yararlanmak 
gerekir. Ýnsanlar ve çevre için bir kenti yaþanabilir ve 
sürdürülebilir kýlan nedir? Kentsel alanlarýn yüzeylerinin 
kalitesi ve nasýl kullanýldýðý, bu mekânlarýn insanlarla, 
toplumun tamamýyla ve kentle olan iliþkisini göz önünde 
bulundurmak gerekir. Hýzlý ve etkili toplu taþýma sistemi 
kentsel görünümü, alanlar arasýndaki farký ve belki de 
kent in  bütününe hak im o lmaz.  Ýnsan lar ý  
unutmamalýyýz. Tüm insanlar için eþit derecede 
savaþmalýyýz. Herkes birer insan hakký olarak, gýda, su, 
barýnak ve iþi hak eder. Ve sizler, bu konular üzerine 
düþünen ve çalýþan “iþçiler” olarak sýnýrlarý aþan 
eylemler için çaðrý yapýn. Umuyorum bu hafta bu konu 
üzerine daha çok geri dönüþ alýrým.

Herkes kenti faklý þekilde görür ve algýlar. Farklý faktörler 
baþkalarý için önemli olabilir. Temel gereklilikler iyi 
þeyler olarak kentlerin güçlendirilmiþ güncellemeleri 
veya yeni kullaným biçimleri olarak algýlanýrlar. Bu, 
kentin bazý alanlarýný yükseltirken demografisini de 
deðiþtirir. Bu süreçler paylaþýldýðýnda sonuç çok daha iyi 
ve canlandýrýcý etkisi çok daha güçlü olur. Bu dünyanýn 
tüm tartýþmalarýna toplum dahil edilmelidir. Bildiðim 
kadarýyla belirli bir alanýn gerçek anlamda 
anlaþýlmasýnda dýþarýdan gelen profesyonellerin yerel 
bilgiyle iliþki kurmasý esastýr. Tüm mimarlar genellikle 
toplumu / topluluðu unuturlar. Toplumla / toplulukla 
birlikte çalýþmamýz gerekir.

Bunu, bir topluluða kendi kararlarýný vermesinde 
yardýmcý olmak için hýzlandýrýcý olarak kullanabiliriz. 
Onlar adýna karar veremeyiz. Topluluk kendi 
kararlarýnýn sahibi olmalýdýr. Mimarlar olarak bizlerin de 
yalnýzca yanýt verme deðil toplulukla çalýþma 
sorumluluðumuz vardýr. Öðrenmek zorundayýz. 
Uluslararasý Mimarlar Birliði (UIA) Baþkaný olarak ben 
de sürdürülebilirlik ile miras arasýndaki karþýlýklý 
etkileþime þaþýrýyorum. Miras sürdürülebilirdir, aksi 
halde hala orada olmayacaktý. Bir çakýþmadan söz 
etmiyorum. Dýþarýda baþka bir hikâye var. Toplum, 
genellikle bunu anlama ihtiyacý hissetmez. Dünya 
aðlýyor ve hemen her gün yeryüzünün farklý bir yerinde 
yaþanan kozmik depremler ve doðal afetler hakkýnda bir 
þeyler söylemeye çalýþýyor.

Yükselen deniz seviyesi çoktan verimli topraklara 
ulaþmýþ durumda. Her yerde kuraklýk ve sellere neden 
olan büyük iklim deðiþiklikleriyle karþý karþýyayýz. Bir 
þeyler yapmalýyýz. Üyelerimizin olduðu yerlerde 
strateji ler tasarlamalýyýz. Sürdürülebil ir l iðin 
tanýmlanmasý için sorular sormalý ve teþvik edilmesi için 
kendi hükümetleriyle çalýþmalýlar. Sürdürülebilir 
tasarým stratejileri yoksa bunun için çalýþmalýlar. 
Küresel ölçekte olup bitenleri öðrenmek istiyoruz. 
Yapabileceklerimiz konusunda üyelerimiz iyi 
örneklerdir. Ancak, geçmiþe de bakmalý ve geçmiþten de 
öðrenmeliyiz. Sanýyorum, “sürdürülebilir” (sustainable) 
sözcüðü Fransýzca'da uygun / doðru bir sözcük deðil. 
Stratej imizin Fransýzca versiyonunda bunu 
“sorumluluk” (responsabilité) sözcüðü ile karþýlýyoruz. 
Ýngilizce'de de daha hesap verebilir olmasý nedeniyle 
sorumluluk sözcüðünü kullanmalýyýz.

Sorumlu olmak durumundayýz. Yani, buradaki 
öðrenciler, siz bizim geleceðimizsiniz. Tüm insanlarý 
anlama kampanyamýzý sürdürmeniz için size ilham 
vermeliyiz. Siz yeni gelenleri toplumla (toplulukla) 
birlikte çalýþma konusunda cesaretlendirmeliyiz. 
Topluma karþý çalýþmaya son vermeliyiz. Mimarlarýn bir 
þeyleri tasarlarken sýklýkla her þeyi kendilerinin bildiði 
varsayýmýyla yerel yönetimlerin karþýsýna çýktýklarýna 
tanýk oluyorum. Yerel topluluklarýn veya yönetimlerin 
bilgisine neden baþvurmadýklarý merak konusudur. 
Bunun yanlýþ olduðuna inanýlýyor ve yapmaktan imtina 
ediliyorsa, bu hayal kýrýklýðýna yol açacaktýr. Bunu 
düzeltmek için eðitim sistemimizde bir þeylerin 
deðiþmesi zorunludur. Dolayýsýyla öðrenciler, bu 
deðiþim için savaþmalýsýnýz, her ne kadar bu sizin 
yaþamlarýnýzý etkilemiyor olsa da. 

Birkaç gün boyunca sürecek tartýþmalarda sizlere iyi 
þanslar diliyorum. Burada olmakta olan þeyin bir parçasý 
olmayý sabýrsýzlýkla bekliyorum. Çok teþekkür ederim.
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Kent merkezleri hem içinde barýndýrdýklarý farklý 
fonksiyonlarla, hem de kolay ulaþým aðlarý ile kentlilerin 
yoðun olarak kullandýklarý bölgeler olagelmiþtir. Ancak 
yoðun olarak kullanýlan bölgelerin yýpranma, fonksiyon 
deðiþiklikleri, altyapý hizmetlerinin yeterli olmamasý, 
ulaþým koþullarýnýn deðiþmesi, kullanýcý profilinin 
deðiþmesi gibi nedenlerle bazen çöküntü alaný haline 
geldiðine, bazen de kullanýcýlar tarafýndan bir süre sonra 
raðbet görmediðine tanýklýk ediyoruz. Bu durumda 
merkez ya yer deðiþtiriyor, ya da kentin çöküntü 
alanlarýndan biri olsa da saðlýksýz koþullarda yaþamaya 
devam ediyor. 

Ankara kentinin merkezi Ulus olarak planlanmýþsa da bu 
merkez, önce Kýzýlay'a, sonrasýnda Çankaya, 
Gaziosmanpaþa ve son olarak Eskiþehir Yolu'na doðru 
kaymýþ ve belki de halen kaymaktadýr. Kýzýlay bölgesi 
Cumhuriyetin ilk yýllarýnda konut merkezi, 1950'li 
yýllardan itibaren ticari fonksiyonlarýn bu alana taþýnmasý 
ve önlenemez kat yüksekliði artýþlarý ile ticari merkez ve 
1960'li yýllarýn sonundan baþlayarak yükselen toplumsal 
muhalefetle birlikte politik merkez, çeþitli, yayýnevlerine 
ve kültürel etkinliklere ev sahipliði yapmasýyla da 
kültürel bir merkez halini almýþtýr. 1978 yýlýnda Sakarya, 
Selanik, Tuna Caddelerinin ve 1982 yýlýnda Ýzmir ve 
Yüksel Caddelerinin yayalaþtýrýlmasý ile yaya kullanýmýna 
yönelik bir kamusal alan halini almýþtýr.

Son yýllarda Kýzýlay bölgesinin gerilemesi ve Kýzýlay'da 
bulunan Yüksel Yaya Bölgesi gibi yaya alanlarýnda 
yaþanan, genellikle gastronomi fonksiyonunu içeren 
ticari kullaným artýþýnýn altyapý hizmetlerini zorlamasý, 
kullanýcý profilinde yaþanan deðiþim ve kamusal 
alanlarýn gerilemesi, ticari mekânlarýn artmasý, konut 
iþlevinin –hemen hemen- ortadan kalkmasý gibi 
nedenlerle Kýzýlay bölgesi “problemli” bir alan olarak 
nitelendirilmektedir. 

TMMOB Mimarlar Odasý Ankara Þubesi Bülten'in bu 
sayýsýnda özel bölümü Ankara kentinin tartýþmalý 
merkezlerinden birisi olan Kýzýlay bölgesindeki Yüksel 
Yaya Bölgesine ayýrdý. 40 yýla yakýn süredir bu bölgede 
ikamet eden Mimarlar Odasý Ankara Þubesi kendi 
kapýsýnýn önünde bugünlerde gerçekleþtirilen yenileme 
projesini de, bu vesileyle masaya yatýrmýþ oldu. 

Yüksel Yaya Bölgesi

ÖÖZEL BÖLÜM
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ÖZEL BÖLÜM

1924
Ankara'nýn ilk imar planý olan Lörcher Planý yapýldý. 

1927 
Ankara Ýmar Planý Yarýþmasý açýldý ve Prof. Dr. Herman 
Jansen tarafýndan ilk kapsamlý imar planý hazýrlandý. 
Milli Savunma Bakanlýðý yapýlmaya baþlandý. (C. 
Holzmeister)
Ankara Zafer Meydaný Heykeli açýldý. 

1928
Jansen, Lörcher Planý'nýn uygulanan kýsýmlarýnýn 
deðiþmemesi þartýný kabul ederek “Ankara Planýný” 
tamamladý. 
Kýzýlay Merkez Binasý yapýlmaya baþlandý.

1929
Jansen Planý avan proje olarak kamuoyuna açýklandý. 
Orduevi Binasý yapýlmaya baþlandý.

1932
Ýçiþleri Bakanlýðý yapýlmaya baþlandý.
Jansen Planý Mustafa Kemal'in imzasýný taþýyarak 
onaylandý, uygulama baþlatýldý. (23 Mart 1932)

1933
Bayýndýrlýk ve Ýskan Bakanlýðý yapýlmaya baþlandý. 

1934
Yargýtay binasý yapýldý. 
Kýzýlay'daki Güven Anýtý açýldý. (1 Kasým 1934)

1936
Ankara Dil ve Tarih-Coðrafya Fakültesi açýldý. (9 Ocak 
1936)

1937
Meclis Binasýnýn yapýmýna iliþkin yasa onaylandý. (11 
Ocak 1937)

1945
Ankara Saraçoðlu Mahallesi kullanýma açýldý. (30 Ekim 
1945)
1955
Ankara Ýmar Planý için yarýþma açýldý. 

1957 
Ankara kenti imar planýný elde etmek üzere düzenlenen 
yarýþmayý Nihat Yücel ve Raþit Uybadin'in hazýrladýðý plan 
kazandý ve onaylandý. 

*Yüksel Yaya Bölgesi Tarihçesi

1960
Türk Yüksek Mimarlar Birliði Konur sokak 4 numaradaki 
adresine taþýndý. 

1961
Yücel-Uybadin planýnda yoðunluklar artýrýldý, küçük 
tapulama parselleri þuyulandýrýlarak taban alanlarý 
arttýrýldý. 

1965
MGK kararý ile üç büyük kent için imar planý yapýlmasý 
kararlaþtýrýldý. (30 Haziran 1965)

1968
Bölge Kat Nizamý “Haritalarý” yapýlarak parseller kendi 
içinde yoðunlaþtýrýldý. 

1969
Ankara Metropoliten Alan Nazým Plan Bürosu kuruldu. 
(29 Ocak 1969). 

1972
Ankara Kenti Ulaþým Etüdü yapýldý. 

1978
Sakarya Caddesi ve yakýn çevresi yayalaþtýrýldý. 
Ankara Belediyesince yaptýrýlan “Tercihli Otobüs Yolu” 
hizmete açýldý. 

1980
Ankara Metrosunun temeli atýldý. (9 Eylül 1980)

1978-80
Ankara Raylý Toplu Taþým Etüdü Gerçekleþtirildi. 

1981
Ankara Belediyesi, þehrin güzel görünmesi için büfe 
sahiplerinden büfelerini mavi renge boyamasýný istedi. 
(11 Þubat 1981)

1982
Ýzmir Caddesi ve Yüksel Caddesi Yayalaþtýrýldý. Fevzi 
Çakmak-1, Sümer-1, Menekþe-1, Karanfil-1, ve Konur-1 
Sokaklarý yaya yolu olarak onaylandý. 
Nazým Ýmar Planý Bürosunca etap etap uygulanan 
“Anakra 1990 Nazým Planý” onaylandý.

1984
3030 Sayýlý Yasa ile Ankara Büyükþehir Belediyesi beþ ilçe 
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belediyesini kapsayacak biçimde kuruldu. 
Ankara Metropoliten Alan Nazým Plan Bürosu, Ankara 
Büyükþehir Belediyesi'ne devredilerek Ýmar Daire 
Baþkanlýðý içerisinde Þube Müdürlüðü'ne dönüþtürüldü.

1980-84
Ankara Belediyesi Hafif Raylý (Transurb Consult) Toplu 
Taþým çalýþmasý gerçekleþtirdi. 

1987
Ankara 2015 Yapýsal Plan Çalýþmasý altlýðý olan “Ankara 
1985'den 2015'e” çalýþmasý ODTÜ Çalýþma Grubunca 
hazýrlandý. 
EGO-Kanda Konsorsiyumu-Kutlutaþ tarafýndan “Ankara 
Kentsel Ulaþým Çalýþmasý” gerçekleþtirildi. 

1988
Ankara Büyükþehir Belediyesi'nin Güvenpark'ýn altýna üç 
katlý bina, çarþý ve otopark yaptýrma kararýna karþý üç 
Ankaralý tarafýndan açýlan dava karara baðlandý. Ýdare 
Mahkemesi Ýmar Planýnýn iptaline oy birliði ile karar verdi. 
Güvenpark'ýn altýna otopark yapýlmasý kararý üzerine 60 
bin imzalý 'Otopark Deðil Güvenpark' Dilekçesi Belediye 
Baþkaný'nýn kapýsýnýn önüne býrakýldý.
'Güvenpark Otopark Olmasýn” Karikatür Yarýþmasý 
sonuçlandý. (15 Haziran 1988)
Erdal Ýnönü, Ankara'da tahsisli otobüs yolunun 
kaldýrýlmasýný protesto etmek için Beþevler otobüsüne 
binip Dikimevi'ne kadar yolculuk yaptý. (27 Ekim 1988)

1990
Kýzýlay Binasý'nýn yapýmýna baþlandý. 
Yüksel Caddesi'nde iki dev 'Ýnsan Haklarý Evrensel 
Bildirisi' Panosu kondu. (25 Aðustos 1990)

1991
Bakanlýklar'a Maden Ýþçileri Heykeli dikildi. (8 Mart 1991)
Ankara Metrosu için start verildi. (9 Mart 1991)

1992
Meþrutiyet Caddesi'ne ilk yaya üstgeçidi yapýldý. 
Ulaþým Ana Planý hazýrlandý. 

1994
Ulaþým Ana Planý Ankara Ulaþým ve Koordinasyon Merkezi 
(UKOME) tarafýndan onaylandý. (Mart 1994)

1995
Mithatpaþa Köprülü Kavþaðý ile ilgili yürütmeyi durdurma 
kararý alýndý. (27 Nisan 1995)
Sýhhiye “U Dönüþü” Köprüsü hakkýnda yürütmeyi 
durdurma kararý alýndý. (23 Mayýs 1995)

1996
Mithatpaþa – Ziya Gökalp Caddelerine araç köprüsü 
yapýldý. 

1997
Sýhhiye U Dönüþü Köprüsü yapýldý.
Sýhhiye ve Necatibey Caddeleri üzerindeki ýþýklý yaya 
geçitleri kaldýrýldý, yerlerine yaya üst geçidi yapýldý. 
Ankara Metrosu hizmete açýldý. (28 Aralýk 1997)

1998
Ankara Büyükþehir Belediyesi'nce “Ankara Tarifk-Ulaþým 
Ýyileþtirme Etüdü” hazýrlatýldý, ancak uygulanmadý. 
Sýhhiye yeni Adliye binasý önündeki ýþýklý yaya geçidi 
kaldýrýldý ve yaya üstgeçidi yapýldý.

2000
Meþrutiyet Caddesi'ne 5 yaya üst geçi,ti yapýldý.
Atatürk Bulvarý – Vekaletler Caddesi kesiþimindeki ýþýklý 
yaya geçidi kaldýrýldý ve üst geçit yapýldý. 
Yayalarýn karþýdan karþýya geçmesini önlemek ve süt 
geçitleri kullanmalarýný saðlamak için Atatürk Bulvarý 
üzerindeki refüjlere zincirler yapýldý. 

2001
Akay Kavþaðý yapýmýnýn kentin trafik sorununu 
çözmeyeceðini savunan meslek odalarýna Ankara 
Büyükþehir Belediye Baþkaný Melih Gökçek “Kendi Ýþinize 
Bakýn” diyerek yanýt verdi. 
Akay Köprülü Kavþaðý yapýldý. 40 milyon Dolara mal oldu.

2002
Daha önce tescili kaldýrýlmasýna karar verilen Kýzýlay'daki 
Körfez Lokantasý (Eþref Özand Evi) yerine iþ merkezi 
yapýlmak üzere yýkýldý. (24 Mayýs 2002).

2003
Çankaya Belediyesi Sakarya Yaya Bölgesinde düzenleme 
çalýþmalarýna baþladý. 
Kýzýlay'daki metro iniþlerine yürüyen merdiven inþa 
edildi. (Kasým 2003)
Ýzmir Caddesi Yaya Bölgesi Yaya Bölgesi, kentsel Tasarým 
Projesi uygulanarak yeniden düzenlendi. (Haziran 2003)
Kýzýlay Meydanýndaki yaya geçitleri için kullanýlan ýþýklar 
kaldýrýlmaya baþlandý ve yaya geçitlerine cam bariyerler 
yerleþtirildi. (3 Ekim 2003)
Yayalarýn cam bariyerleri kýrmasý üzerine Büyükþehir 
Belediyesi cam bariyerlere ek olarak, bir gece tüm yaya 
geçitlerinin kenarýna beton engeller yerleþtirdi. (10 Ekim 
2003)
Ankaram Platformu üyeleri, yaya geçitlerinin açýlmasý 
talebini içeren Ankaralýlarýn 18 bin dilekçesini, Valiliðe 
teslim etti. 
Ankara 5. Ýdare Mahkemesi Kýzýlay'daki yaya geçitlerinin 
kapatýlmasý uygulamasýnda yürütmeyi durdurma kararý 
verdi. (11 Kasým 2003)
Kýzýlay'daki yaya geçitlerindeki cam bariyerler kaldýrýldý 
ve ýþýklý yaya geçitleri tekrar yerleþtirildi. Ancak yaya 
geçiþ süresinin eskiye oranla daha az olduðu görüldü. (19 
Kasým 2003)
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Þimdi Kýzýlay'ýn nasýl ortaya çýktýðýný tartýþalým. 
Sunuþlarda da ortaya konduðu gibi Lörcher ve Jansen 
Planlarý'nda Kýzýlay yok! Merkez Ulus'ta ama Kýzýlay'a 
bir merkez konulmamýþ. Yapýlan ne? Kýzýlay'a prestij 
Bakanlýklar Sitesi ile getirilmiþ ve bu özel tasarým, 
içinde insanlarýn mekanda yürüyüþleri tek elden 
tasarlanmýþ olmasýyla bir simgesel, eðer temsil 
meselesi söz konusuysa onu temsil eden bir mekan 
yaratýlmýþ ve çekicilik buradan görülmek isteniyor. Bu 
bir eksene oturuyor, Ankara demek o bulvar demek ve 
50'ler sonrasýnda hýzla büyümeye baþladýðý zaman tek 
bulvarlý bir kent olmanýn ve bir ikinci bulvarý 

yaratmanýn sorunlarýný yaþadý! Ýþte bu oluþum sýrasýnda 
Ulus merkezi bir ana eksen ve Kýzýlay, Bakanlýklar Sitesi 
içinde Kýzýlay ortaya çýkýyor. Bir oluþ ve planlanmýþ 
bir yer deðil Kýzýlay! Jansen Planý göstermedi 
demek biz ne kadar Jansen Planý'ný yüceltirsek 
yüceltelim onun bir eksikliði ve bir öngörüyü 
göremediðini ifade ediyor. 

Ben 61 yýlýnda Ankara'ya geldim, Ankara'ya 
geldiðimde Ulus'tan iþ merkezi Kýzýlay'a 
kayýyordu ve ilk þehircilik öðrencisiyim ve bizim 
stüdyodaki ilk ödev de Kýzýlay'dý. Rahmetli olan iki 

1Kýzýlay'ýn Tarihsel Geliþiminde yeni bir evre kurulabilir mi?
Ýlhan Tekeli

451
Bu metin Çankaya Belediyesi'nin düzenlediði, Ýlhan Tekeli'nin de konuþmacý olarak yer aldýðý “Yeni Bir Kýzýlay 

Düþünüyorum” Forumu kitabýndan alýntýdýr. Tekeli, Ý. “Kýzýlay'ýn Tarihsel Geliþiminde yeni bir evre kurulabilir 
mi?”, Çankaya Forumu – 1 - Yeni bir Kýzýlay Düþünüyorum, Çankaya Belediyesi, Þubat 2010, s.19-29.



kiþiden söz edeceðim: birisi Esat Durak hocamýz, 
biri de sýnýf arkadaþým olan Cengiz Yener, bize 
ödev verdiler. Dediler ki bu “Kýzýlay niye merkez 
olamýyor?” Biz gittik yapýlan apartmanlarýn 
içersinde kaç tane konut alaný, kaç tane iþ alaný 
olmuþ diye baktýk, konutlar daha baskýndý ve bir 
merkezleþme süreci yaþýyorduk.

Kýzýlay'ýn Doðuþu Planlý Deðil, Doðal Bir Doðuþtur

Kýzýlay'ýn doðuþu planlý olmaktan çok doðal bir doðuþtur 
ve bir anlamda binalar dönüþerek, her bir konut alaný 
dönüþerek, merkezleþiyordu. Aslýnda bugün bizim 
imajlarýmýzdaki seçkin, özlediðimiz Kýzýlay 60'larýn 
70lerin yarýsýnýn Kýzýlay'ýdýr. Burada þöyle bir þey var; biz 
bugün Kýzýlay'dan yakýnýrken “nezih Kýzýlay'ýn” ortadan 
kalkmasýndan yakýnýyoruz. Acaba bu nezahet nerden 
geliyordu? Biraz onu hatýrlamaya çalýþalým...

Ben genç yeni bir plancý iken þöyle bir þey vardý. Bir kere 
Kýzýlay akþamüstleri piyasaya çýkýlan bir yerdi. Çok 
kalabalýk bir yer deðildi! Bugün Kýzýlay'da daha çok insan 
var ama bu insanlar acele ediyor. Acele acele bir yerden 
bir yere gidiyor, vitrini görmüyor, piyasa içerisinde bir 
sosyalleþme mekaný deðil. Piyasa deyip geçmeyin! 
Piyasa sosyal bakýmdan çok önemli bir olaydýr. Çünkü 
piyasaya çýkan kendisini sergiliyor. Piyasaya çýkan 
bakýmlý ve giyimli olarak piyasaya çýkýyor. Geçen gün 
Ýzmir'in farklýlýðý ile ilgili bir konuþma yapmýþtým. Orada 
d ikkat imi  çeken mese le  Ýzmir ' in  sokakta 
yaþayabilmesiydi ve Ýzmir'in insanlarýnýn bakýmlý olmasý 
sokakta yaþama, sokakta kendini sergileme ile çok 
yakýndan ilgili bir olay! Daha baþka bir þey ise burada 
orta ve üst sýnýfýn gençleri vardý, seçkin restoran ve 
cafeler buradaydýlar, çok önemli bir þey konut alanlarý 

henüz tam boþalmamýþtýr. Eðer boþalýrsa baþka bir þey 
oluyor ve Holzmeister'in tasarýmý Bakanlýklar Sitesi'nde 
henüz tahrip edilmemiþti, Güvenpark park olma 
özelliðini koruyordu ve Türkiye'nin ilk gökdeleni burada 
dikiliyordu. Kýzýlay'ýn durumundan deðerlendirme 
yaptýðýmýzda eðer biz o Kýzýlay'ý özlüyorsak ve o nostalji 
bizi yönlendirecekse bugün onu gerçekleþtiremeyiz, 
sayýn sekreter bunu gayet açýk olarak söyledi. Bizim 
bugün baþka bir þey yapmamýz lazým ve bu yaptýðýmýz 
baþka þeylerde de kaliteyi ortaya koymamýz lazým. 
Aslýnda karþýlaþtýðýmýz sorun, konut alaný olarak 
tasarlanmýþ alanýn yapsatçý süreçlerle önce 
apartmanlaþma, sonra iþ yerine dönüþmesiyle ortaya 
çýkan bir kalite problemidir.

Dinamikler Kýzýlay'dan Baþka Alanlara Kaydý

Aslýnda bu dinamik, Ulus'tan Kýzýlay'a kayan dinamik 
1970'lerin ikinci yarýsýnda sürdü. Nereye sýçradý? Tunalý 
Hilmi'ye sýçradý ve aslýnda Kýzýlay'a seçkinlik 
kazandýran cafeler, bilmem neler oraya gitti. Önce 
seçkin perakende, arkasýndan onunla paralel cafeler ve 
seçkin hizmet alanlarý ve daha sonra da 
Gaziosmanpaþa'nýn dönüþerek bir iþyeri haline 
dönüþmesi... Miat kayýyor, bir yerden baþladý, bir yere 
doðru gitti. Bu kayýþ, çok önemli bir nokta bence, o 
dönemdeki kentin yapýlaþma süreçleriyle paralel giden 
bir kayýþ. O zaman kent tek tek binalarýn 
eklemlenmesiyle yað lekesi þeklinde büyüyen bir kent 
ve bu kayýyor, bu lekenin içerisinde yüksek gelir 
gruplarýnýn yer aldýðý noktaya doðru yönelerek bir 
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hareket var. Þimdi bu hareketi günümüze kadar 
getirelim ki olayý tam olarak anlayalým. 

1990'larda bu süreç yeni bir sýçramayý baþlatmak 
üzereydi, bu da Köroðlu üzerindeki geliþmelerdi. 
Kýsmen oluþtu, kýsmen oluþamadý ve bu tarihlerde ilk, 
üzerinde duracaðýmýz alýþveriþ merkezleri ortaya çýktý. 
Bunlar da, Atakule bu hareketin üstünde, bu eksen 
üzerinde yer aldý. Ama daha sonraki dönemde 
parçalandý, sýçradý. Þimdi bunlarýn içinde araba 
sahiplilikleri var, alýþveriþ merkezleri ortaya çýktý, konut 
alanlarýmýzýn niteliði deðiþti, kapýsý kilitli kontrollü 
alanlar ortaya çýktý. Bütün bunlar neyi gösteriyor? 
Ýstanbul'un ve Ýzmir'in geçtiði hakkýnda meslek 
camiasýnda daha yaygýn bir inanç var ama anlaþýlýyor ki 
Ankara'da da gerçekleþiyor ve bu toplu konut alanlarý 
oralara gidiyor, iþ merkezleri oralara gidiyor ve 
parçalanýyor.

Deðiþim Kýzýlay'ý Aþýndýrýyor

Tabi Kýzýlay'ý aþýndýrýyor ama bizim karþýlaþtýðýmýz sorun 
Kýzýlay'ýn yalnýzlaþmasý sorunu deðil, baþka bir sorun! 
Çünkü Kýzýlay'da baþka geliþmeler ortaya çýktý!

Þimdi, þöyle bir þey söyleyeceðim... Bu hareketi 
gösterdim, bir yerden baþladý, sonra baþka yere kaydý, 
sonra parçalandý, bir çeþit kentsel bölgeye dönüþtürdü 

Ankara'yý veya dönüþtürme sürecinde, bu arada Kýzýlay'da 
ne oldu? Bunu yakýndan bilirsek yakýnmamýzýn nedenlerini 
iyi kavrayabiliriz. Birincisi konut dokusunun merkezi iþ 
alanýna dönüþmesiyle, yollar yetersiz, otoparklar yetersiz, 
düþük yoðunluklu bir konut alanýnýn yollarý üzerine bir 
merkez kuruyorsunuz, yetmiyor hiçbir þey! Buna baþka 
yönetmeliklerde yaptýðýnýz deðiþiklikler, otopark 
zorunluluðunu falan da kaldýrýlýnca, kendine o demin 
nezihlik dediðimiz þeyi kazandýran fonksiyonlarýný yeni iþ 
alanlarýna ve alýþveriþ merkezlerine kaybediyor... 

Aslýnda Kýzýlay'ýn prestij kaybýnýn farkýnda olan belediyeler 
1970'li yýllardan itibaren buraya bazý müdahaleler yaptýlar. 
Bu müdahaleler önce Ali Dinçer'in döneminde yapýldý, yaya 
mekanlarý açýldý, Sakarya'ya yapýldý, ondan sonra Yüksel 
Caddesi'ne sýçradý, aslýnda bu Kýzýlay'a gelenleri arttýrdý. 
Gece gündüz canlý yaþanýr hale geldi ama çok önemli 
güvenlik sorunlarý çýkardý ve bu kalabalýðý taþýyamayacak 
kaplamalar kullanýldý. Bunlar aþýndý, üzerine dökülen 
yaðlarýn hepsini emdi, bütün o çirkinliði yarattý. Sonra ne 
oldu? Bakýn bugün her iþlev gidiyor Kýzýlay'dan ama bir 
iþlev gitmiyor! Kitapçýlar gitmiyor, o yaya mekanlarý yeme 
içme ile bütünleþmiþ olanlar buraya bir þey getirdi ve 
buranýn bir parçalama sýrasýnda parçalanmayan bir iþlevini 
ortaya koydu. 

Daha Düþük Gelirliler Kýzýlay'da Kümelendi

En önemli ve bu tartýþmalarda göz önüne almadýðýmýz, yer 
altýnda olduðu için, metrolar var. Kýzýlay'ýn eriþilebilirliði 
deðiþti. Kýzýlay, çok önemli bir odak haline geldi ve Ulus 
eriþilebilirliðini bu metrolarla Kýzýlay'a göre kaybetti. Ama 
ne getirdi bu? Daha düþük gelirli gruplarýn Kýzýlay etrafýnda 
merkezlerde kümelenmesini getirdi! Demin sözü edilen 
þekilde, Güvenpark'ýn parçalanmasý ki o minibüs 
alanýndan günde 300.000 kiþi, belki daha fazla insan 
geçiyor. Kumrular Caddesi'ni dönüþtürdü, orada bir ticaret 
alaný yarattý ama diyorsunuz ki “baþka ne oldu 
Güvenpark'ta?” Aslýnda burada Ankara halký Güvenpark 
için mücadele verdi. Güvenpark tümüyle gidiyordu 
Mehmet Altýnsoy zamanýnda, orasý halk tarafýndan 
kurtarýldý ama ne oldu? Bir þey olmadý! Güvenlik 
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kuvvetlerinin oto garajý gibi bir yer haline geldi. Kentin 
yaþam kalitesine bir katký getirmedi. 

Þimdi þöyle bir söz var, “Kýzýlay Ululs'laþýyor!” Yani kalite 
kaybýnýn ifade ettirdiði þey Kýzýlay'ýn Ulus'laþmasý... 
Aslýnda 1960'da biz burada çalýþma yaparken Kýzýlay 
niye Ulus'laþmýyor diye yakýnýyorduk. Çünkü burasý 
sahte merkezdi. Þimdi bir merkez oldu ve tabi bu 
eriþilebilirliðinin deðiþmesiyle vs. ile... O ama bir þey 
daha söyleyeceðim buranýn kalite kaybý ile ilgili. 
Bakanlýklar Sitesi'nin hal, pür melali... Böyle bir þey 
olamaz! Herkes, her bina sahibi, neyse tüzel kiþiliði 
buna müdahale etmekte ve kendi kararýný uygulamakta 
kendini özgür görüyor. Halbuki Holzmeister'ýn yaptýðý bir 
anýt var, þimdi bakýn orasý neresi? Her binanýn rengi 
farklý, çaðla yeþilini kadar renk deðiþtirdiler. Yani bu 
kadar çevreye duyarsýzlýk anlaþýlamaz. Her binanýn 
sahibi önüne bir rölyef ve heykel koydu. Her binaya 
parmaklýk yapýp, parmaklýklarýn duvarýna amblemlerini 
koyup sarý yaldýz ile boyadýlar. Bu nedir? Bu topluma 
karþý emrivakidir, bu gecekondulaþmadýr. Bu baþka bir 
þey deðildir. 

Ýþe Kaliteyi Yükseltmekle Baþlamak Lazým

Ýþe buranýn kalitesinin yükseltilmesiyle baþlamak 
lazýmdýr. 

Þimdi bu geliþmelere razý olabilir miyiz? Aslýnda 
geliþmeleri anlattýðým þeklide bunlarýn hepsi olumsuz 
geliþmeler deðil. Daha güçlü bir Kýzýlay var. Aslýnda bu 
sözünü ettiðim metropolün açýlýp metropolün açýlýp, 
kentsel bölgenin doðmasýyla zaten merkezler 
zayýflayacaktýr. Ama bunun zayýflamasý kalite kaybý 
anlamýna gelmez, Kýzýlay halen güçlü bir merkezdir, ama 
merkez olarak tasarlanmadýðý için dönüþümler içinde 
ortaya çýkmýþ, bu emrivakilere ve kalitesini yitirmeye 
açýk bir yerdir. Biz þunu kabul etmeliyiz, sayýn Genel 
Sekreterin söylediði gibi yeni toplumsal kesimlere 
hizmet ediyor, yeni iþlevler görüyor ve bu yeni iþlevler ve 

yeni toplumsal kesimlerle tutarlý kaliteli bir çevre 
yaratmak durumundayýz. Bunun için, katýlýmcý 
pratiklere ihtiyaç var. Bu konuda Devlete de, 
Belediyeye de, herkese de rol düþüyor. Nasýl biz 
bununla mücadele edebiliriz? Burada biraz müdahale 
tarihlerimize gireceðim çok uzatmadan, sizi 
sýkmadan...

Ankara'da da önce Ulus'ta prestij kaybý ortaya çýkýnca 
yarýþmalar yapýldý, genellikle mimarlara, plancýlara 
sorarsanýz “þunu önce tasarlayalým, baþý sonu belli 
olsun ki müdahale edelim” denir. Aslýnda bunda bir þey 
yok, yapabilsek iyi ama yaptýðýmýz tasarýmlarý pratiðe 
geçirmekte çok baþarýlý olamýyoruz, ancak kýsmen 
hayata geçiyor. Bu yalnýz otorite problemi deðil, bu 
dönüþümün niteliðinin iyi kavranmamasý problemiyle 
de ilgili... Önce Raci'lerin projeleri vardý Hacý Bayram 
civarý için, sonra Haluk'lar Ulus için bir þey kazandýlar 
sonra Murat Karayalçýn zamanýnda Kazýkiçi Bostanlarý 
projeleri yapýldý ve biz bunlardan sonuç alamadýk. 
Kýsmen aldýk, hiç sonuç almadýk desek haksýzlýk olur, 
sonuç aldýklarýmýz da Hacý Bayram'da falan Raci'nin 
oradaki esnafý da iþin içine katmayý beceremesiyle oldu. 
Dýþtan bir kalite ithali deðil, oradaki kiþilerin kalite 
talebini yükseltilmesi ve bunun gerçekleþtirilmesi 
þeklinde süreç düþünülebilir. 

Ama iki tane baþarýlý örnekten söz edeceðim. Birisi 
Ýstanbul'daki Beyoðlu ve çevresindeki yenileme. Bunun 
öncülüðünü belki unutmuþsunuzdur Vakko yaptý. Vakko 
orada üniversite hocalarýný kattý, baþka giriþimcileri 
kattý, bir Beyoðlu'nu güzelleþtirme hareketi baþlattý. 
Yalnýz öyle bir hareketin baþlattýrýlmasý kendi baþýna 
yeterli olmayabilir, onun yanýnda da Cihangir'de 
soylulaþtýrma baþladý ve belirli bir yere bir sonuç 
alýndýðý açýk! Tabi Belediyenin, Habitat'ýn bir çok þeyin 
katkýsý oldu, ama o hareket sürdü ve bugün bir yere 
vardý. Benzer bir meseleyi Sultanahmet ve çevresinde 
Cankurtaran ve orada olan küçük otelleþmelerde 
görüyoruz. Orada yeni bir doku oldu çünkü Ýstanbul o 
bütün kentsel bölge olan yerlerde olduðu gibi 
merkezdeki iþlevlerini de dýþa aþýrý bir þekilde attý. 
Çünkü büyük organize toplu konut inþaatlarý, organize 
sanayi bölgeleri vs. dýþarýya atýlýnca merkez 
boþalýyordu, orada bir çöküntü yeri ortaya çýkabilirdi, 
fakat iþlevin geliþmesiyle çöküntü alaný ortaya çýkmadý. 
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Dönüþüm Sorunu Var

Þimdi, bu örneklerden aldýðýmýz derslerle de Kýzýlay'a 
bakalým. Önce galiba Kýzýlay'ýn nesinden yakýndýðýmýz 
nesinden yakýnmadýðýmýz hakkýnda açýkça bir fikir sahibi 
olmamýz gerekiyor. Yani müdahaleyi hangi amaçla 
yapacaðýz, hangi amaçla yapmayacaðýz. Eðer siz 
nostaljik amaçlarla müdahale yaparsanýz þimdiki olup 
bittiðinden de pek memnun olmayabilirsiniz. O baþka bir 
dönemin baþka bir þeyiydi. Biz Kýzýlay'a yeni bir evre 
oluþturmak istiyoruz. Bu evrede yeni kentsel realite, 
kentsel bölgenin realitesine uygun bir yer ve çok önemli 
bir algý bugün eriþebilirliði en yüksek olan yer ve bu 
Bakanlýklar vs. gibi oradaki kalitesinin de yükseltilmesi 
aktivitesi. Bütün mekanlarda, döþemelerde, 
kaplamalarda kaliteyi yükselten bir þeyi yaratmak... 
Çünkü büyük tasarýmlarýn sorunu var. Biz tasarým 
yapabiliriz, uygulayamayýz. Çünkü Kýzýlay bir kere 
dönüþmüþ, yapsatçýlýkla dönüþmüþ ve bugünkü halini 
almýþ. Bu ne demektir? Yapsatçýkla dönüþtüðü için hiçbir 
yerde nefes alacak alan býrakmamýþ demektir hemen 
hemen... Maksimum yoðunluk kullanýp onun üstüne bir 
dönüþüm oturtmak kolay deðil! Onun için her bir bireyin 
gayreti üzerine oturtulacak bir þey lazým. Çevre 
kalitesini yükseltmemiz gerekiyor. Þimdi bunun içinde 
bazý seçkinlik odaklarý yaratabilir miyiz? Mesela demin 
yine Genel Sekreterin söylediði bu kitaplar vs. kültür 
faaliyetleriyle bütünleþtirerek farklý bir nitelik 
kazandýrabilir miyiz gibi... Ama bunun hep oradaki 
esnafla, oradaki giriþimci ile beraber düþünülmesi 
gerektiði eðilimindeyim. Aslýnda karþýmýzda þöyle bir 
problem var, biz güzel planlar yapýyoruz, ama o 
planlarda aktör ontolojisin, tutarlý hale getiremiyoruz. 
Yani kim hangi yükü taþýyacak ve bu planla bu aktörler 
arasýndaki uyum nasýl saðlanacak? Önerilerimizi bunu 
yapacak þeklide düþünmeliyiz. 

Çözüm Mülk Sahipleriyle Birlikte Aranmalý

Þimdi burada hiyerarþik olarak önce Devletimizden 
baþlarsak, Devletin Bakanlýklar Sitesine sahip çýkmasý 
gerekiyor. Yani iþletme düzni mi kuracak, her aklýna 
gelenin her yere müdahale edemediði, her yere engel 
koyamadýðý bir yer nasýl olabilir? Belki Kýzýlay'ýn 
kalitelendirilmesinde buradan baþlayan bir kalitelileþme 
harketinin simgesel bir etkisi yüksek olabilir. Devlet için 
de orasý diyelim ki “zaten Baþbakanlýk var, 
Baþbakanlýk'a en yakýn mekan bu, siyasi olarak da böyle 
prestijli bir mekan haline nasýl gelebilir?” Bunu 
düþünmesi lazým Devletin. Biz de düþünebiliriz, ama 
Devletin kendi düþünmesinde yarar var, çünkü devletin 
kendisi uygulayacak. Sonra tabi Belediyeye düþenler 
var. Köprünün toplanmasý, taþýnýn kaplanmasý, 
altyapýlarýnýn iyileþtirilmesi ve daha önemlisi buranýn 
kalitelileþtirilme hareketinde oradaki esnafýn, 
giriþimcilerin örgütlenmesi...Tabi bir de kullanýcýlara ve 
bize düþen roller var. Bize düþen roller de bu katýlýmcý 
süreç içerisinde yer almak. Eðer buranýn kalitesi 
yükselirse buradan mülk sahiplerinin de esnafýn önemli 
bir yararý olacak. Onun bir kýsmýný bu proje ile bu 
projenin yarýmcýsý haline getirmek. Bu bakýmdan 
Belediyede bir örgütleyicilik olabilir ama bu 
örgütleyiciliði bu örgütün sivil toplum kurulu karakterini 
kaybetmeden, bir patronaj iddiasý tanýmadan bir 
örgütleniþ olmasý gerektiðini düþünüyorum.

Tabi bir de bazý yasal düzenlemeler de izlenebilir. Þimdi 
bakýn, þöyle bir þey var. Ýlk olarak bugün Türkiye'de 
gelinen dönüþüm süreçleri içerisinde geçmiþ planlarýn 
parçaladýðý mülkiyet düzeni çok önemli bir problem 
yaratýyor ve onu Devlet TOKÝ üzerinden aþmaya 
çalýþýyor. TOKÝ'ye  bu yetkileri verdi... E þimdi TOKÝ ile 
falan yürümez bu iþ! Yani bu ölçeklerde her yere 
TOKÝ'nin müdahalesi falan olmaz. Burada böyle 
dönüþüm projelerine kolaylýk saðlayan bir þey 
düþünülebilir. Bir de tabi ki bu alýþveriþ merkezlerinin 
kent içinde nerede yer alacaðý Kýzýlay bakýmýndan çok 
önemli. Sanýyorum böyle bir yasa var gündemde ve 
Avrupa ülkelerinde de bu uygulanýyor. 

Efendim konuþmanýn sonuna geldim, inþallah sizi 
sýkmamýþýmdýr. Ýyi verimli bir çalýþma temmenisiyle...



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 arttý. Yoðun yapýlaþma 
ile yeni bir döneme giren Yeniþehir Mahallesi, bu 
yapýlaþmanýn getirdiði trafik yoðunluðu ile de mücadele 
etmek zorunda kaldý. Özellikle son yýllarda bölgedeki 
konut kullanýmlarýnýn azalmasý, iþyeri ve eðlence 
mekânlarýnýn artmasý, yýkýlan Kýzýlay binasý ile anýlan 
bölgenin kaldýrabileceðinden fazla bir yoðunluðu 
yaþamasýna neden oldu. 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. 

Yüksel Yaya Bölgesine Dair Þube Çalýþmalarý
TMMOB Mimarlar Odasý Ankara Þubesi
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 Dikimevi- AÞTÝ Ankaray güzergâhý ile Batýkent-Kýzýlay 
Metro istasyonunu kesiþiminde bulunan Kýzýlay 
Meydaný, diðer yandan kentsel dönüþüm projeleriyle 
sermaye açýsýndan cazibe merkezi niteliði kazanmaya 
baþlayan, Mamak-Altýndað-Ulus hattýna ulaþýmý 
saðlayan bir özelliði de barýndýrmaktadýr. Þehrin bu 
bölgesine yakýn olan üniversitelerin etkisiyle kent 
merkezi öðrenciler için hala bir çekim merkezidir. Kamu 
kurumlarýnýn da yoðunluklu olarak bu bölgede yer 
almasý ayný zamanda, memur ve iþçiler için de kent 
merkezini önemli kýlmaktadýr. Diðer yandan pek çok 
demokratik kitle örgütü, oda, sendika merkezleri de bu 
alan içinde yer almaktadýr. 

Bölgede yer alan Yüksel Yaya Bölgesi ise öncelikle Ýnsan 
Haklarý Anýtý ile kent yaþamýnda sembolik bir anlama 
sahiptir. Diðer yandan bu sokakta yer alan Mimarlar 
Odasý, Mülkiyeliler Birliði gibi kamu yararý odaklý 
kurumlar ile sosyal ihtiyaçlara cevap veren kitapçý 
dükkânlarý bölgenin kimliðinin þekillenmesinde önemli 
etkenler olmuþtur. Hak taleplerinin dile getirildiði bu 
sokak toplumsal muhalefet unsurlarýnýn bir arada 
dayanýþma içerisinde yer aldýðý ender “özgürlük” 
mekânlarýndan biri olarak karþýmýza çýkmaktadýr. 

Bununla birlikte Kýzýlay civarýnda yoðunlaþan eðlence 
ve ticaret sektörü her gün farklý merkezlere doðru 
kaymaktadýr. Özellikle sosyal sýnýflar arasýndaki 
farklýlaþmanýn belirginleþmesine paralel olarak Kýzýlay 
daha çok orta ve alt sýnýflarýn uðrak alanýna 
dönüþmektedir. Farklý sosyal gruplarýn ve farklý sosyal-
kültürel fonksiyonlarýn bölgeyi terk etmesiyle, Kýzýlay 
bölgesinin bir kent merkezi olarak özelliðini 
yitirmesinde þüphesiz merkezin fiziki yapýsýnýn gün 
geçtikçe köhneleþmesi yatmaktadýr. Özel firmalar 
tarafýndan, her bir alan kendi içinde tasarlanmakta, 
yoðunlaþan eðlence ve ticaret yapýsý ile görsel, ses 
kirlilikleri ve altyapýda sorunlar ortaya çýkmaktadýr. 
Oda'nýn da bulunduðu bu mekânýnýn geliþtirilmesi 
konusunda Þubemiz yýllara yayýlan çalýþmalar 
yürütmüþtür. Özellikle bölgenin yayalaþtýrýlmasý, araç 
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trafiðinden arýndýrýlmasý, saðlýklý ve temiz koþullarda 
sosyal-kültürel fonksiyonlarla þekillenen bir kent 
merkezinin oluþmasý ve Kýzýlay'ýn özgün niteliklerinin 
korunarak geliþtirilmesi amaçlarýyla gerek hukuksal, 
gerek eyleme yönelik, gerek de teorik olarak 
gerçekleþtirilen bu çalýþmalar yerel yönetimlere de yol 
göstermesi hedefiyle gerçekleþtirildi. 

1989 yýlýnda gerçekleþtirilen “Güvenpark Otopark 
Olmasýn” kampanyasý, Kýzýlay kent merkezine yönelik 
ilk kapsamlý yurttaþ hareketi olarak öne çýkmakta ve 
edindiði baþarý ile hala toplumsal hareketler tarihinde 
önemli bir yere oturmaktadýr. TMMOB Mimarlar Odasý 
Ankara Þubesinin baþýný çektiði bu çalýþma, önce, araç 
trafiðinde yoðunlaþma yaratan ve önceliði yayadan araç 
trafiðine veren alt ve üst geçitlerden Akay Kavþaðýna ve 
Mithatpaþa Köprüsüne; ardýndan açýkça þehircilik ve 
ulaþým ilkelerine aykýrý olan ve standartlara uymayan 
yaya kavþaklarýna dair yasal süreç ve kampanyalar 
baþlatýlmýþtýr. Bu çalýþmalarýn elde ettiði baþarýnýn 
ardýnda, öðrenciler ile düzenlenen yaz okullarý, gönüllü 
çalýþan mimarlarýn katký koyduðu raporlamalar, 
yürüttüðü atölye çalýþmalarý yer almaktadýr. Bu 
çalýþmanýn sonraki yýllarýna örnek TMMOB Þehir 
Plancýlarý Odasý Ankara Þubesi ile birlikte yapýlan 
kapsamlý bir yaya bölgesi çalýþmasýnýn ardýndan 2004 
yýlýnda hazýrlanan “Kýzýlay'da Yayalar ve Yaya 
Ulaþým: Sorunlar, Sebepler ve Süreçler” isimli 
kitaptýr. 

Önce Odanýn bulunduðu sokaktan baþlamak üzere 
Kýzýlay'ýn iyileþtirilmesine dair Þube çalýþmalarý 39. 
Dönem Þube Faaliyet Raporunda açýklanmýþtýr. Bu 

dönemden sonra gerçekleþtirilen çalýþmalar Kýzýlay kent 
merkezinin iyileþtirilmesi amacýyla farklý baþlýklar 
altýnda organize edilmiþtir. Bu çalýþmalardan ikisi öne 
çýkmaktadýr. Bunlar 22–28 Haziran 2009 tarihinde 
düzenlenen Yeniden Konur Sokak Yaz Okulu ile 
Mimarlýk Haftasý 2009 etkinlikleri kapsamýnda 
düzenlenen Kent Düþleri 4 - Kýzýlay Kent Meydaný ve 
Çevresi Ulusal Öðrenci Proje Fikir Yarýþmasýdýr. 

Kent Düþleri - 4 Kýzýlay Kent Meydaný ve Çevresi 
Kentsel Tasarým Proje Fikir Yarýþmasý

Mimarlýk haftasý 2009 etkinlikleri kapsamýnda 
meydansýz bir baþkentte kurulan meydan düþüne iliþkin 
Kent Düþleri 4 - Kýzýlay Kent Meydaný ve Çevresi 
Ulusal Öðrenci Proje Fikir Yarýþmasý düzenlendi.  

Yarýþma Ankara kentinde toplumsallaþmanýn en özel ve 
en etkili mekâný olan kent meydanlarýna yönelik 
alternatif önermelerin fikri boyutta geliþtirilmesi, farklý 
disiplinlerden öðrencilerin kentin toplumsal etkinlik 
alanlarý olan kent meydanlarýna iliþkin fikir 
üretmelerinin teþvik edilmesi, kentin tüm aktörlerinin 
kente yönelik oluþturulacak fikri projelerde ortak 
katýlýmýnýn saðlanmasý, yarýþma açýlacak alanýn 
dönüþümü ve kent meydaný olarak kullanýmý için 
kamuoyu oluþturulmasý, yarýþma açýlacak alanýn kent 
meydaný olarak kullanýmýný canlandýracak potansiyeller 
ile ele alýnarak kurgulanmasý (mevcut ve öneri yaya 
sokaklarý, yarýþmacýlar tarafýndan önerilen yaya 
sokaklarý, Güvenpark, Saraçoðlu Mahallesi v.b ) 
hedeflerini içermekteydi. Yarýþmaya katýlan Lisans 
kategorisinden 12 proje, Yüksek Lisans kategorisinden 
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3 proje olmak üzere toplam 15 proje deðerlendirilmiþ, 
yapýlan deðerlendirme sonucu Lisans kategorisinden 5 
(Ýkisi Jüri Özel Ödülü), Yüksek Lisans kategorisinden 1 
(Jüri Özel Ödülü) olmak üzere toplam 6 proje ödüle layýk 
bulundu. Yarýþmaya katýlan tüm projeler farklý 
etkinliklerle sergilendi. 

Jüri deðerlendirme ölçütleri, Kýzýlay kent merkezinin 
kullanýcýlar ve mekân, iþyeri, konut sahiplerinin 
beklediði iyileþtirme çalýþmalarý için Yarýþmanýn önemli 
bir adým olduðunu gösterir niteliktedir. Jüri 
Deðerlendirme Ölçütleri ise þu þekildedir:

Düþ Gücü: “Kent Düþleri” yarýþmalarý, öðrencileri kente 
dair düþler kurmaya ve bu düþleri toplumla paylaþmaya 
çaðýrýr. Bu nedenle düþ gücü bu yarýþmanýn önemli 
ölçütlerinden birisidir. Geleceðe dönük düþler, 
u y g u l a n a b i l i r l i ð i n e  b a k ý l m a d a n  o l u m l u  
deðerlendirilmektedir. 

Ýç Tutarlýlýk: Düþ gücünün önemsendiði bu tür bir 
yarýþmada iç tutarlýlýk çok önemlidir. Projenin kendi 
içinde tutarlý olmasý ve her fikrin bir diðerini 
desteklemesi beklenmektedir. 

Meydana Getirilen Taným: Kýzýlay'ýn meydan olarak 
tanýmlanmasý amacýyla önerilen çözümlemeler ve 
düzenlemeler önemlidir. Bu çözümlemeler ve 
düzenlemelerde belirli bir mekân kalitesine ulaþýlmasý 
beklenmektedir. 

Meydanýn Niteliði: Kýzýlay'ýn yalnýz tarihe deðil 
geleceðe de bakan, gerçekten karþýlaþma, yüzleþme ve 

buluþma alaný olabilen, yaþam kalitesi açýsýndan doðru 
kurgulanmýþ bir meydan olarak düþlenmesi 
beklenmektedir. 

Kimlik: Projelerde Ankara'nýn ve Kýzýlay'ýn kimliði göz 
önünde bulundurulmal ýdýr.  Proje Ankara'yý  
hissettirmeli, baðlama doðru oturtulmuþ olmalýdýr. 
Proje alaný kimliksiz bulunmuþ ve yeni bir kimlik de 
önerilmiþ olabilir. Ancak yine de korunmasý gereken 
yapýlar göz önünde bulundurmalýdýr. 

Kamusal Alan: Projelerde Kýzýlay'da gündelik yaþamýn 
canlýlýðýný destekleyecek biçimde programlanmýþ, çok 
katmanlý, iþlevleri, etkinlikleri ve eylemleri doðru 
düzenlemelerle belirlenmiþ, gündüz ve gece yaþayan bir 
kamusal alan olarak ele alýnmasý beklenmektedir. 

Ulaþým: Projelerde yaya ve taþýt trafiðinin dengeli 
çözümü beklenmektedir. Kýzýlay gibi yalnýzca bir 
kavþakla tanýmlanan ve kent trafiðinin merkezi olan bir 
a l a n ý n  u l a þ ý m  s o r u n u n a  d e ð i n i l m e d e n  
meydanlaþtýrýlmasý olasý deðildir. 

Çevreden Yaklaþým: Projelerde Kýzýlay'ýn çevresiyle 
iliþkisi, alanýn çevresiyle iliþkilerindeki farkýndalýk ve üst 
ölçek karalarý ile bugünkü sorunlara getirilen çözümler 
önemlidir. 

Mevcut Durum: Projelerde Kýzýlay'ýn mevcut 
potansiyellerinin doðru okunmasý ve bu potansiyellerin 
kurguda deðerlendirilmesi, yenilikçi çözümler ile 
mevcut durum potansiyellerinin biraradalýðýnýn doðru 
ele alýnmasý beklenmektedir. 

Bu çerçevede elde edilen sonuçlar bir yandan “düþlerle” 
hayal gücünün sýnýrlarýný zorlarken, yani mevcut 
durumun dýþýnda bir durumun tarif ederken, diðer 
yandan Kýzýlay'da bir meydan yaratýlmasý, Kýzýlay'da 
bulunan yaya yollarý, kamusal alanlar ve kültürel-sosyal 
fonksiyonlara dair çözüm önerileri sunulmasý ile de 
örnek bir çalýþma olarak Kýzýlay tarihçesi içinde yerini 
aldý.

Yeniden Konur Sokak Yaz Okulu: Konur Sokak 
Ýyileþtirilmesi

Konur Sokaðýnýn niteliklerinin tespiti, analizi, 
deðerlendirilmesi ve saðlýklaþtýrma ve kentsel 
tasarým yaklaþýmlarýnýn tartýþýlmasý sonuçlarýna 
ulaþmak için düzenlenen “Yeniden Konur Sokak Yaz 
Okulu” 22 Haziran – 28 Haziran 2008 tarihleri arasýnda 
gerçekleþti. Bu çalýþma ile Ankara'da toplumsal 
muhalefetin kamusal mekâný olan Konur Sokak'ýn 
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barýndýrdýðý sorun ve deðerlerle birlikte yeniden ele 
alýnmasý amaçlanmýþtý. Disiplinler arasý katlýmla kentte 
gündelik yaþamlarýn bir parçasý olan bir mekânýn hangi 
þekilde ele alýnmasý gerektiði Yaz Okulunun önemli 
belirleyicisi oldu. 

 Yaz Okulunun hedefleri; toplumsal muhalefetin 
yýldýrýlmaya, kýrýlmaya çalýþýldýðý Konur Sokak'ýn 
barýndýrdýðý deðerlerin uzun vadede korunmasýný 
saðlamak; Konur Sokak'ýn fiziksel dönüþümüne dair 
fikir projesi oluþturmak; Konur Sokak'a dair sosyal, 
kültürel ve gündelik yaþama dair sistematik bilgi 
toplamak; Konur Sokak'ýn tarihçesini ortaya çýkarmak; 
sonuç ürün olarak veri analizleri ve öneri projesi ile 
birlikte Konur Sokak'a dair bilgilerin derlenerek rapor ve 
sergisini oluþturmak olarak saptandý.

 Yaz Okulu çalýþmasý kapsamýnda kullanýcýlarýn 
taleplerini belirlemek üzere biri mülk sahipleri ile 
kiracýlara, diðeri de Konur Sokak kullanýcýlarýna yönelik 
iki farklý anket tipi hazýrlandý. Bu anketlerde ankete 
katýlan kullanýcýlarýn yaþlarý, eðitim durumlarý, hangi 
semtlerden Konur Sokak'a geldikleri, Konur Sokak'ýn 
fiziksel, sosyal, kültürel ve politik deðerlendirmelerini 
içerecek þekilde geliþtirildi. 100'ü aþkýn mal sahibi ve 
kiracý ile yapýlan anketler gün boyunca alan çalýþmasý 
olarak devam etti. 

Yaz Okulunda Konur Sokak'taki projelerin 
sayýsallaþtýrýlmasý çalýþmasý tamamlanarak, binalarýn 
fiziksel durumlarýna dair tespitleri içeren Bina Tespit 
Formlarý hazýrlandý. Bina tespit formlarýnda Konur 
Sokak'ta her bir 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 yer aldý.

 Yaz Okulunda ayrýca Konur Sokak'ta bulunan aðaç, 
aðaççýk ve bitki örtüsünün yerinde tespiti yapýldý. Bu 
tespitte bitkiler Konur Sokak planýna iþlenirken, bu 
bitkilerin cinsi, yaþý ve çapýný belirten envanter 
hazýrlandý. Bu envanterin yaný sýra ayný anda baþka bir 
grup Sokak'ta bulunan rögar kapaklarý, elektrik 
tesisatlarý, tabelalar, telefon kulübeleri vb. tüm kent 
mobilyasý ve altyapýsýný yerinde ölçerek plana iþledi. 

Yaz Okulu sonunda toplanan tüm envanterin derlenmesi 
ve sonuçlarýn oluþturulmasý mümkün oldu. Bu 
çalýþmalarla birlikte Konur 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 yapýlarak, bu analizlerin sergi paftalarý 
hazýrlandý. Hazýrlanan sergi paftalarý 28 Haziran 2009 
tarihinde Konur Sokak'ta Ankaralýlara, Konur Sokak 
sakinlerine ve basýna sunuldu. 

Yapýlan çalýþmalarla birlikte Konur Sokak'a dair aidiyet 
duygusunun güçlü olduðu ve Sokaðýn iyileþtirilmesi ve 
altyapý sorunlarýnýn çözülmesi konusunda mal sahipleri 
ve kullanýcý beklentileri olduðu tespit edildi. Bu tespitler, 
þu anda Sokak Ýyileþtirme Çalýþmalarý yürütmekte olan 
Çankaya Belediyesi ile de paylaþýldý. 

TMMOB Mimarlar Odasý Ankara Þubesinin Kýzýlay kent 
merkezi ve Yüksel Yaya Bölgesine dair yürütmekte 
olduðu çalýþmalar, kentlilerin beklentileri ve 
kullanýcýlarýn taleplerinin belirlenmesi ile kurgulandý. Bu 
kurgu içine mimarlýk disiplinin çok yönlü yapýsý ile bazý 
çözüm önerileri elde etme yönünde önemli adýmlar da 
atýldý. TMMOB Mimarlar Odasý Ankara Þubesi görece 
kýsýtlý imkânlarý ile yürüttüðü Yüksel Yaya Bölgesi 
çalýþmalarýnda kullanýcý-tasarýmcý, yurttaþ-yerel 
yönetimler arasýndaki iletiþimi belirleyecek bazý ipuçlarý 
verilmiþtir. Çünkü kent merkezinde gerçekleþtirilecek 
herhangi bir müdahalenin katýlýmcý bir süreçle 
gerçekleþtirilmesi esastýr. Bu katýlýmcýlýðýn saðlanmasý 
ve farklý disiplinlerle iþbirliði yapýlmasý karar verici 
mekanizmalarýn da üzerinde önemle durmasý gereken 
konularýn baþýnda yer almalýdýr.  



Konur-Karanfil-Yüksel
Yaya Bölgesi Yenileme Çalýþmasý

Bu amaçla sokaklarý tekrar kentlilere vermek için, 
yaþayan sokaklar yaratmak için yaya aðýrlýklý 
tasarýmlara öncelik verilmesi gerekmektedir. 

2. ÇALIÞMA ALANININ KENT VE MERKEZÝ ÝÞ 
ALANI ÝÇÝNDEKÝ YERÝ 

Konur ve Karanfil Sokaklar konum itibariyle Ziya 
Gökalp Caddesinden baþlayýp Yüksel Yaya Bölgesini 
ve Meþrutiyet Cadde'lerini keserek Akay Caddesi'ne 
kadar uzanmaktadýr. Projenin öncelikli çalýþma alanýný 
ise Ziya Gökalp Caddesi ve Meþrutiyet Caddeleri 
arasýnda kalan yaya bölgeleri oluþturmaktadýr. 

Konur Sokak, Karanfil Sokak ve Yüksel Caddesi bir 
bütün olarak ele alýndýðýnda; Ankara'da genç nüfusun 
tüm sýnýflarýný barýndýran ve üzerine araþtýrmalar 
yapýlmýþ, sosyal açýdan karmaþýk bir yapýya sahip 
olduðu görülebilir. Bu özelliði ile sosyal hareketliliðin 
odaðý haline gelmiþtir. Bu bölge kentlilerin tepki ve 
eleþtirilerini özgürce ifade ettikleri, dinlendikleri, 
alýþveriþ yaptýklarý yani birçok iþlevi bir arada 
gerçekleþtirebildikleri, Ankara'nýn kimliðini yansýtan en 
canlý yaya mekânýdýr. Bu alanda ortaya çýkan sorunlar 
doðrudan tüm Ankaralýlarý olumsuz yönde etkilemekte 
ve çözülmeyi beklemektedir. Konut kullanýmlarýna 
rastlamanýn çok zor olduðu bölgede ticari kullanýmlar 
Atatürk Bulvarý ve Ziya Gökalp Caddesi üzerinde sekiz 
kata kadar çýkabilmektedir.

Yüksel-Konur-Karanfil yaya bölgesi, Kýzýlay 
bölgesindeki diðer caddelerden farklý olarak hem 
ulaþým hizmetlerinin düðüm noktalarý üzerinde bir odak 
olma özelliði taþýmakta, hem sosyo-kültürel faaliyetleri 
sanatsal etkinlikleri ve protest eylemlilikleri ile öne 
çýkmaktadýr. Gerek Ziya Gökalp Caddesi çýkýþýndaki 
metro çýkýþý, gerekse Meþrutiyet Caddesi üzerindeki 
toplu taþým duraklarý kent merkezinde bir toplanma-
daðýlma merkezi halindedir. Konur ve Karanfil Sokaklarý 
bahsi geçen ulaþým hareketliliðinin yoðun olarak 
bulunduðu Meþrutiyet Caddesi'ne açýlmaktadýr. Bu 

1.GÝRÝÞ

Bir yerleþimdeki barýnma koþullarýnýn rahatlýðý buradaki 
dýþ çevre faktörlerinden etkilenmektedir. Söz konusu dýþ 
çevreye her þeyden önce sokaklar dâhildir. Kentlerdeki 
sokaklarda motorlu taþýtlarca kullanýma öncelik 
tanýnmasýndan beri, sokaklar eskiden sahip olduklarý 
niteliklerin büyük bir kýsmýný yitirmiþler, önemli bir 
mekânsal-iþlevsel dönüþüme konu olmuþlardýr. Bu 
süreç, açýk alan varlýðýnda süregelen bir azalma, 
otopark yetersizliði taþýt trafiði gürültüsünden rahatsýz 
olma, trafik kazalarýndan meydana gelen zararlar gibi 
kent yaþamýný olumsuz etkileyen çok sayýdaki sorunlarý 
da doðurmuþtur. 

Bu sorunlarýn çözümünü trafik rahatlýðýnda arayan 
giriþimler, özellik batý ülkelerinde çevreyi saðlýklaþtýrma 
amaçlý düzenlemelere evrilmiþtir. Türkiye'de bu amaçla 
hazýrlanmýþ planlama çalýþmalarý son yýllarda artarak 
gündeme oturmaktadýr. 

Ankara kent merkezi ise, 1970'li yýllarýn sonundan 
itibaren yayalaþtýrma amaçlý çalýþmalara da öncülük 
etmiþken, ülkenin birçok kentinde son 15–20 yýllýk 
süreçte artan yayalaþtýrma uygulamalarýna karþýn, 
1980 ' l i  y ý l la r ýn  sonunda gerçek leþt i r i lmiþ  
yayalaþtýrmalardan baþka yayalaþtýrma ve/veya yaya 
öncelikli düzenleme gerçekleþtirilmemiþtir. Oysa, 
Ankara; sosyo-kültürel ve sosyo-ekonomik yapýsý 
gereði bu amacý destekleyen þehircilik yaklaþýmlarýna 
ihtiyaç duymaktadýr. Araþtýrmalara bakýldýðýnda, yaya 
öncelikli düzenlemelerde öncelikle vurgulanan ilkenin; 
sokaklarda yayalarýn rahat dolaþmalarý, daha sonra 
trafik düzenleyici önlemlerin alýnmasý olduðu 
görülmektedir. 

Ankara'da bireyler arasý iliþkilerin kurulduðu ve 
görüþmelerin yapýldýðý açýk alanlar yani meydanlar ve 
sokaklar son yýllardaki hýzlý kentleþme sürecinde hýzlý 
taþýt yollarý haline geldiðinden yok denilecek kadar 
azalmýþtýr. 

Çankaya Belediyesi
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nedenle çalýþma alaný ticari hareketliliðin yaný sýra 
ulaþým kaynaklý hareketliliðin de bir parçasý olarak ayrý 
önem taþýmaktadýr. 

Kýzýlay bir bütün olarak ele alýndýðýnda doðu-batý 
yönünde yeþil bir omurganýn varlýðý görülmektedir. 
Günümüzde doðu batý yönünde, yaya alaný olarak 
kullanýlan alanlar Sakarya Yaya Bölgesi ve Yüksel 
Caddesinin bir kýsmý ile sýnýrlý kalmaktadýr. Doðu - batý 
yönünde oluþan omurga boyunca Kumrular Sokak, 
Sakarya Yaya Bölgesi ve bunu dik kesen kuzey-güney 
yönünde Konur-Karanfil-Yüksel Yaya Bölgesi'nde 
iþlevsel kullanýmlar büyük oranda benzerlik 
göstermektedir. Bahsi geçen tüm bölgeler, yayayý 
kendisine çeken ticari kullanýmlar bulundurmakta; ayný 

zamanda otobüs, dolmuþ ve metro duraklarý gibi ulaþým 
odaklarýyla iç içe geçmiþ görünmektedir. Yaya dolaþýmý,  
ulaþým hareketliliði, arazi kullanýmý gibi konularda 
benzerlik gösteren bu alanlar içerisinde çalýþma alaný; 
gerek içerdiði sosyo-kültürel hareketlilik, gerek kültür-
sanat faaliyetleri, protest eylemliliklerin varlýðý ve 
gerekse Maltepe-Ýncesu yeþil omurgasý arasýndaki odak 
niteliðiyle diðer yaya bölgelerinden farklýlaþmaktadýr. 

3. ÖNERÝ MÜDAHALE BÝÇÝMLERÝ

Alan bütününde yapýlacak müdahalelerin öncelik 
sýralamasýna göre temel olarak üç baþlýkta toplanmasý 
olanaklýdýr. Buna göre;

Þekil 3. : Çalýþma Alanýnda Kavramsal Ýmgeler
Kaynak: Çankaya Belediyesi, Yerinde Tespit Çalýþmalarý, 2010.
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1. Altyapý, döþeme kaplamasý ve bunlarla iliþkili 
müdahaleler

2. Kentsel donatý öðeleri, yapýsal-bitkisel unsurlar 
ve sigara yasaðýndan kaynaklý üst örtüsü 
oluþumuna yönelik müdahaleler

3. Mimari doku ve cephe düzenlemelerine yönelik 
müdahaleler

Bu çalýþma kapsamýnda EGO, ASKÝ ve diðer altyapý 
kuruluþlarýnca yapýlacak altyapý çalýþmalarýyla 
eþgüdümlü bir biçimde öncelikle döþeme kaplamasý ve 
bununla iliþkili mekân, kot, drenaj düzenlemelerinin 
yapýlmasý gerekmektedir.

Bunun ardýndan, kentsel mobilya unsurlarýnýn tüm 
yapýsal ve bitkisel elemanlarý içerecek ve sigara 
yasaðýndan kaynaklý kapalý çýkma sorunlarýný bir üst 
örtüsü modeli oluþturarak çözümleyecek müdahalelerin 
hýzla ilk aþamaya eklenmesi zorunlu görünmektedir.

Son aþamada ise, sokaklara cephe veren binalarýn 
cephelerinde uyumsuz eklenti ve sorun alanlarýnýn 
giderilerek, bütünlüklü, temiz bir cephe düzeni 
oluþturulmasý önemli görülmektedir.

Bu çalýþma ile ilk iki etabýn hýzla ihale edilebileceði bir 
projelendirme oluþturulmasýna öncelik verilirken, her üç 
aþamayý da kapsayacak bir kavramsal þema-konsept 
oluþturulmasýna çalýþýlmýþtýr. Projenin altyapý, döþeme, 
kentsel mobilya ve üst örtüsü modeline iliþkin 
müdahaleleri ivedilik ve öncelik taþýmaktadýr.

3.1. YAPISAL VE BÝTKÝSEL PEYZAJ ÖÐELERÝNE 
YÖNELÝK MÜDAHALE BÝÇÝMLERÝ

Bu bölgede yapýlacak düzenlemelerde, yaya dolaþýmýnýn 
etkin bir biçimde sürekliliðini saðlayacak kent 
mobilyalarý ve bitkisel tasarým unsurlarýnýn seçilmesine 
özen gösterilmelidir. 

Döþeme kaplamasý alan içerisinde öncelikli müdahale 
gerektiren yapýsal unsurlardan biridir. Sadece genel 
yaya sirkülâsyonun saðlanmasý açýsýndan deðil ayný 
zamanda engelsiz bir mekân yaratýlmasýnda da döþeme 
kaplamalarý büyük önem taþýmaktadýr. Bu sebeple 
öncelik verilmesi gereken bir konu olarak döþemeler üst 
yapý elemanlarýnda dikkat çekmektedir. 

Týpký döþeme kaplamalarý gibi kentsel donatý öðeleri de 
mekânda sirkülâsyonu engellememeli ve tüm kullanýcý 
tiplerinin ihtiyaçlarýna çözüm üretebilmelidir. 

Kent mobilyalarý her ne kadar üst yapý öðeleri içerisinde 
yer alsalar da alt yapý ile baðlantý içerisindedirler. Bu 
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-Bölge halkýyla düzenli toplantýlar yapýlmalý katýlýmcý bir 
yaklaþýmla belediye ve bölge esnafý, sakinleriyle iþ birliði 
saðlanmalýdýr.

5.5.  ÝÞLETME SORUNLARINA YÖNELÝK 
MÜDAHALE BÝÇÝMLERÝ  

Ýþ yerlerinin mekân koþullarý ve faaliyetlerinin denetimi 
ile proje koþullarýna uyumluluðunun denetlenmesi ve 
hizmet-mekân kalitesi devamlýlýðýnýn saðlanmasý 
gereklidir. Bunun yaný sýra esnafýn en iyi hizmet, en iyi 
hijyen gibi konularda iþ yerlerini geliþtirmeye teþvik 
edilmesi de mekan ve kullanýcý kalitesinin sürekliliðini 
saðlamaya yardýmcý olacaktýr.

Ayrýca, çöp yönetim programý geliþtirilmeli, bölgeye 
uygun çöp toplama araç gereçleri uygulamaya 
sokulmalýdýr. Bölgenin zeminine zarar veren aðýr tonajlý 
çöp toplama araçlarý yerine daha küçük mobilize araçlar 
tercih edilmelidir. Temizlik personeli bölgeye özel 
seçilmeli, giysileri, eldivenleriyle özenli bir görünüm 
elde edilmelidir. Temizlik saatleri kentlilerin alaný 
kullaným saatlerine göre yeniden düzenlenmelidir.

Konur, Karanfil Sokaklarý ile Yüksel Caddesi Ankara kent 
merkezinde büyük önem taþýyan yaya alanlarýdýr. Bu 
alanlar içerisinde yapýlacak çalýþmalar hem sokaklarýn 
kendi kimlik ve kalitesinin arttýrýlmasýnda hem de daha 
büyük ölçekte tüm kentin kimliðine etki edebilecek bir 
öneme sahiptir. Bu sebeple yapýlmýþ olan analizlerin 
ýþýðýnda gerekli ihtiyaçlarý karþýlayan, bütüncül, 
mekansal ve kentsel estetik kaygýlarý içeren, kent 
merkezine canlýlýk kazandýracak ve Ankara kent 
genelinde Konur, Karanfil Sokaklarý ile Yüksel Caddesi'ni 
bir prestij alanýna dönüþtürecek tasarým ilkeleri 
geliþtirilmelidir. 
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Çankaya Belediyesi

Konur-Karanfil-Yüksel
Yaya Bölgesi

80'li yýllarda Yüksel Caddesi'nin yayalaþtýrýlmasýyla kent 
merkezinin sosyal hafýza odaðý belirmeye baþlamýþ, 
kentlinin protest gösterilerini yapmak için seçtiði 
mekânlarýn bu bölgede konumlanmasýyla, Ankara'da 
Yüksel Caddesi ve çevresindeki Konur ve Karanfil 
Sokaklarýn kent belleðindeki önemi artmýþtýr.

Ankara'nýn sahip olduðu nadir yaya bölgelerinden biri 
olan Yüksel Caddesi, Konur ve Karanfil Sokaklarýn tüm 
vatandaþlar için kullanýlabilir olma özelliði saðlanarak, 
görsel bütünlüðü oluþturmak, cephe kirliliðinden ve 
yasal olmayan kamusal alaný iþgal eden kullanýmlarýn 
önüne geçerek; öncelikli olarak Selanik Caddesi, Ziya 

Gökalp Caddesi, Atatürk Bulvarý ve Mithatpaþa 
Caddeleri arasýnda kalan yaya bölgesinin iyileþtirme 
çalýþmalarýna bir yýlý aþkýn süre önce baþladýk.

Öncelikli olarak bölgenin kullanýcýlarý olan esnaflar, 
sokak sanatçýlarý ve bu bölgede yer alan diðer 
kullanýcýlar ile düzenlediðimiz toplantýlar neticesinde 
gözlemlenen sorunlar irdelenmiþ ve çözüm yollarý 
aranmýþtýr.  

Kullanýcýlarýn en çok dile getirdiði sorunsal durumlar ile 
zeminin temizlenebilir nitelikte olmasý, çevrenin 
güvenliði ve haksýz rekabete yol açan kullanýmlarýn 
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ortadan kaldýrýlmasý ile görsel ve iþlevsel özelliklerini 
yitirmiþ kent mobilyalarýnýn yeniden tasarlanarak 
konumlandýrýlmasý ile bölgenin ana sorunlarýný 
gidermede önem kazandý. Bu kapsamda bölgenin 
kullanýcý profili de incelenerek sokaklar ve cadde 
bazýnda, belirli bölgelerde yoðunlaþan sosyal etkinlik ve 
eylemliliklerin olabildiðince homojen halde tüm alana 
yayýlmasý, alanýn kültürel ve sanatsal kullanýmlara 
olanak tanýyan bir omurgaya bürünmesi amaçlanmýþtýr.

Yüksel Caddesi'nin Konur Sokaða açýlan noktasýnda bu 
alana ruhunu veren Ýnsan Haklarý Heykeli ve çevresi, 
insanlarýn tepkilerinin demokratik biçimde ifade edildiði 
bir merkez haline gelmiþ ve Yüksel Caddesi, Konur ve 
Karanfil Sokaðýn eylemsel çekirdeði niteliðine 
bürünmüþtür. Bu çevrenin düzenlenmesi projesinde 

referans aldýðýmýz nokta, çevresi ile etkileþim çeperini 
kurgulayan Sayýn Metin Yurdanur'un eseri olan “Ýnsan 
Haklarý Heykeli” oldu.  Önceleri daha dayanýksýz bir 
malzeme olan fiber ile yapýlan heykeli, daha kalýcý 
kýlmak amacýyla Sayýn Yurdanur'un da desteðiyle bronz 
olarak dökümünü Çankaya Belediyesi olarak saðladýk. 
Alanýn sirkülâsyonunu pompalayan iki önemli nokta da 
kuþkusuz Mülkiyeliler Birliði ve Mimarlar Odasý 
olmuþtur.

Kentlinin birçok iþlevi bir arada gerçekleþtirebildiði 
Ankara'nýn en canlý yaya mekaný olan bu alanda 
gözlemlenen sorunlarý belli baþlýklar altýnda 
gruplandýrdýðýmýzda;

-Yapýsal Ve Bitkisel Peyzaj Öðelerine Yönelik Sorun 
Alanlarý

-Kentsel Donatýlara Yönelik Sorunlar

-Araç Ve Yaya Sirkülâsyonuna Yönelik Durum Tespiti

-Mimari Yapýlara Yönelik Durum Tespiti

-Sosyal Ve Ekonomik Sorunlar 

-Ýþletmeyle Ýlgili Sorunlar tespit edilmiþ ve bu bölgenin 
dinamikleri incelenmiþtir. 

Sonuç olarak müdahale biçimleri belirlenmiþ ve kamu 
kullanýmýný arttýracak özellikler göz önüne alýnarak 
uygulama aþamasýna geçilmiþtir. Ýlk etapta altyapý 
çalýþmalarý tamamlanmýþ, sonraki etapta üst yapý 
çalýþmalarýna geçilmiþtir.
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Belli saatlerde servis, çöp toplama ve acil durumlar için 
araç giriþ çýkýþýna da izin verilen bölgeler çalýþma 
alanýmýzda yer almaktadýr. Bu bölgeler de dâhil olmak 
üzere hem araç hem de yaya hareketine engel teþkil 
etmeyecek biçimde zeminde kot farklýlýðý yaratmayan 
hemzemin kullanýmý engelli vatandaþlarýmýzýn 
hareketini rahatlatýcý bir nitelikte olmasýný saðlayacaktýr. 
Ayný zamanda hareket kýsýtlýlýðý yaratan açýk sistemde 
yaðmur oluklarýný kullanmak yerine kapalý kanal 
kullanýmýný tercih ettik. Görme engelli vatandaþlarýmýz 
için yürüme akslarýný takip edecekleri engelli takip 
taþlarý da kullandýk.

Bu bölgeyi oluþturan yapýsal unsurlarýn kullandýklarý 
dilin bir bütünlük saðlamasý amacýyla zemin katlarda 
kullanýlan üst örtülerden, çeþitli kent mobilyalarýna 
kadar yeniden ele alýnýp tasarlandý. Farklý akslarda yer 
alan, birbirlerinden baðýmsýz konumlanan ve 
sirkülasyonu kesen mobilyalar yerine birbirinden 
türeyen ve birçok iþlevi ayný modül üzerinde birleþtiren 
modüler üretiminin saðlandýðý kent mobilyalarý 
kullandýk. Diðer bir konu da çevrede görsel kirliliðe 
neden olan tabela ve yön levhalarýna yönelik 
çalýþmalarýmýz devam etmektedir.
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ÝLKE ( 28 yaþýnda- lise mezunu- fotoðrafçý ) :  
Konur Sokak ve Karanfil eski halinden güzel oldu ama alt 
yapý yeterli deðil. Yüksel ve Konur Sokak oldum olasý alt 
yapý sorunu ile karþý karþýya. Demokrat insanlar bu 
sokaðý terk ettiler, bu nedenle güvenli deðil. Çevresel 
düzenlemeler güzel olsa da sokak tamamýyla trafiðe 
kapatýlmalý, yalnýz iþportacýlar rahat býrakýlmalý. Belli bir 
siyasi geçmiþe sahip çýkan Belediye, iktidarýna gelip de 
sonra ayný siyasi geçmiþe sahip çýkan insanlarý sokaktan 
atmak istiyorlar. Ya iþ olanaðý saðlasýnlar ya da 
iþportacýlarý rahat býraksýnlar.  

Erkan Þahin  (29 yaþýnda- Öðrenci) : Ben her gün 
Konur Sokak'tayým. Benim için bu sokak önemli, yeni 
düzenlemeler güzel ama eksiklikleri de var. Ýnsan 
Haklarý Anýtý'nýn yerinde kalmasý güzel de diðer 
heykeller de yerine dönmeli. Caddenin bir tarafýný 
geniþlettiler bir tarafý geniþletilmedi. Banklarda insanlar 
oturuyordu. O banklarý da görmek istiyoruz; insanlarý 
da. Yüksel Caddesi ismiyle hareket eder, caddenin 
isminde ve insanlarýn kültüründe bir güzellik var zaten. 
Ýþporta da bu sokaðýn bir kültürü iþporta olmazsa olmaz. 
Ýþportacýlarý taþla sopayla kovalamak yerine, onlara da 
yer verilmeli. Ankara'da bir alt yapý problemi var, bu 
problemi burada da yaþayacak mýyýz? Daha yaðmur 
görmedik kýþa girince göreceðiz. 

Ahmet Erdoðan (40 yaþýnda – Ýþçi) : Ben her gün 
burada ekmek daðýtýyorum, yeni düzenlemeler güzel 
oldu. Kaldýrýmlarýn hepsi ayný yükseklikte ve eskisine 

göre daha güzel. Her gün burada çalýþýyorum, bu sokaðý 
güvenli buluyorum; insan yapýsý önemli. Alt yapýsý da 
deðiþti daha iyi oldu. Çevre olarak da daha güzel oldu. 

Þafak Özgü (34 yaþýnda- Grafiker) :Tasarým olarak 
yeni düzenlemeler için kaldýrým taþlarýnda renk 
seçiminin güzel olmadýðýný düþünüyorum. Bu taþlarýn 
da kýþýn buzlanma yapacaðýna inanýyorum. Yürümek 
zorlaþacak. Eski haliyle yani Arnavut kaldýrýmý hali ile 
çok daha güzeldi. Buralardaki altyapý sorununu da 
gideremediler. Hatta yeni yapýlmýþ kaldýrýmý tekrar 
kazdýlar. Ýlerde bu da çok sýkýntý yaþatacak. Görsel 
olarak kýyaslandýðýnda eski hali daha güzeldi. 

Sercan Uysal (24 yaþýnda- Grafiker) : Her gün 
Konur Sokak'tayým, eskisinden daha güzel oldu ama 
kalýcý olacaðýný düþünmüyorum. Mesela, eskiden 
yaðmurlarda berbat bir hal alýyordu Sokak, þimdi ne 
olacak henüz bilmiyoruz. Görsel olarak daha estetik 
oldu, en azýndan görme engelliler için þerit çekildi. Sarý 
þeritler çekildi ama bir yerde þeridin ortasýnda aðaç 
vardý. Üstelik uyarý da yoktu. Uyarýcý noktalý þerit olmasý 
gerekiyordu, þerit normal devam ediyor. Engelliler ile 
ilgili eksiklikler var. 

Gözde Öztürk (30 yaþýnda- Ýhracat Firmasýnda 
Çalýþýyor) : Aslýnda Ýstanbul'da yaþýyorum ama 
Ankaralýyým. Ayda iki üç kez Ankara'ya geliyorum. 
Arkadaþlarýmla hep Yüksel Caddesi ve Konur Sokak'ta 
buluþuyorum. Ankara'ya gelir gelmez fark ettim, daha 
ferah olmuþ geniþletilmiþ sokaklar. Ve medeni olmuþ. 
Sanki bebek arabasý ve tekerlekli sandalyeler çok daha 
rahat kullanýlýr. Arnavut kaldýrýmý çok romantik ama 
kullanýþlý deðil. Arnavut kaldýrýmýnda zor yürünüyor. 
Sokaktaki cafelere ait brandalarýn da ayný olacaðýný 
duydum. Böylesi daha güzel Paris'te falan bütün 
tabelalar dahi aynýdýr bir standardý vardýr. Böylesi daha 
güzel ama heykeller nereye gitti? Çankaya Belediyesi 
ilk kez gözle görülür bir þey yapmýþ. Bir kadýn olarak da 
bu sokaðý güvenli buluyorum. Mesela Sakarya için ayný 
þeyi düþünmüyorum. Sakarya'da eskiden kadýn kadýna 
içerdik þimdi öyle deðil burasý daha güvenli ama 
ýþýklarýný sönük buluyorum. 

Donkiþot Osman (55 yaþýnda- Aktivist- Üniversite 
mezunu) : Eskiden bir ruhu vardý Ankara'nýn. Þimdi 
yeni yapýlan taþlar sokaðýn o ruhunu öldürdü. Sokaðýn 
salaþ hali daha güzeldi. Altyapý çalýþmalarý da 
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düþünülmeden yapýldý, yaðýþlarla ciddi bir sorun 
çýkaracak.  “Bizim” dediðimiz Çankaya Belediyesi, dört 
ay boyunca bu sokakta bize toz yutturdu, her yerde 
Çankaya Belediyesi'ne teþekkür pankartlarý asýldý, 
çalýþmalar bitince bir özür pankartý beklerdik. 2003'te 
canlý kalkan olarak gittiðim Irak'ta, ölümden dönmüþ bir 
ruh hali ile tüm doðu ve güneydoðuyu da dolaþarak 
Ankara'ya geldim. Ve birileri beni tuttu burada; hatta 
Konur Sokak'ta tuttu; ama beni burada tutan o ruh yok 
artýk. Belki bu çalýþmalarýn esnafa yansýmasý olumlu 
olacak. Paranýn satýn alamayacaðý deðerlerin peþindeki 
insanlar üzülecek. 

Mustafa Tabakçý (35 yaþýnda- kitapçý- Üniversite 
mezunu) : Çok olumlu görüyorum yeni yapýlan 
düzenlemeleri, araç trafiðine kapanmasý esnaf için de 
çok iyi oldu. Sadece ambulans ve itfaiye araçlarý için 
açýlýyor. Aðaçlandýrma çalýþmasý yapýlýrsa yeþil 
görebilirsek daha güzel olur. Önceleri çok fazla sayýda 
kapkaç olaylarý yaþanýyordu, þimdi daha güvenli bir yer. 
Ýþportacýlar görüntü kirliliðine sebep oluyor ama onlarý 
takip eden bir kitlede var, sokaðýn bir potansiyeli var, bu 
potansiyel akþam saat sekizden sonraya kaydýrýlabilir. O 
insanlarý, tezgâhýný kapattýrýp kovmak olmaz, 
iþportacýlarda bu sokakta bir þeyler yapmalý ama bizlere 
de engel olmadan. Alan açýlmalý; yer verilmeli. Ýlk haline 
göre bu halini daha çok beðeniyorum, bence en önemlisi 
de araç trafiðine kapalý olmasý.    

Aslý Sezer (26 yaþýnda- Üniversite Mezunu- Halkla 
Ýliþkiler Sorumlusu):  Konur Sokak'ta çalýþýyorum her 
gün buradayým. Eski haline göre daha ferah olsa da 
engelli vatandaþlar için yapýlan yerlerde bazý sýkýntýlar 
var. Engelliler için yapýlan þeritlerin üzerine pasajlar ve 
esnaf malzemelerini koyuyor, kapatýyor. Sadece 
iþportacýlar deðil bu þeritleri engelleyen. Brandalar ve 
tabelalar her yerde, sadece bu sokakta deðil, Atatürk 
Bulvarý'nda da tasarýmcýya yaptýrýlmalý, böyle bir 
zorunluluk getirilebilir iþ yeri açma þartý olarak. 
Sanatçýlar ve tasarýmcýlar yaparsa her yerden görsel bir 

þölen fýþkýrýr. Ve bu bizim beðenilerimizi de þekillendirir. 
Gidip iþportacýlardan bir þeyler almamaya da baþlarýz, 
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zorlanýyorum. 

Ayrýca bu sokaðýn bir panele çevrilmesinden de 
rahatsýzým, elbette iþportacýlar burada olmalýdýr ama 
sokaðýn tümünü örtecek þekilde olmamalý. Baþkalarýnýn 
hukukuna saygý gösterecek biçimde olmalý Önceden 
Turhan Kitabevi'nin önünde sergi açardýk, þimdi 
açmamýz mümkün deðil. Baþkalarýnýn da bu sokaðý 
kullandýðýný düþünmek gerekir.  33 yýldýr bu sokaktayým 
ve kimse bana bunu neden yaptýn? Demedi. Yaptýðýmýz 
her þey bir direnci arttýran, itiraz ve onayý besleyen 
kültürel faaliyetlerdir. Bunlar olmazsa sokak ne iþe yarar 
ki? Hýzlý kentleþmenin kentli olamamanýn kaçýnýlmaz 
sonuçlarý bunlar çözümünü de yerel yöneticiler bulmak 
zorundadýr. 

Hýzlý kentleþme, yýðýnsal iþsizlik, marjinal iþ alanlarýnýn 
ilgi görmesi… Niye mum satýyorsun? Niye tarot falý 
bakýyorsun? Diyemezsin. Evine ekmek götürecek, 
bununla yaþýyor. Biz bu insanlarý, daha iyi koþullarda 
yaþatacak olanaklarý talep ederiz. Bunu kendisi de 
sokaktaki insan da talep etmelidir. Bu sokakta temel 
birkaç kurum var. Mimarlar Odasý, Mülkiyeliler Birliði, 
Halkevleri, Dost Kitabevi, Ýmge Kitabevi gibi köklü 
kurumlar var. Bunlar bu sokaða müdahale etmek 
zorundalar. Kurumsal bir itiraz ve dayanýþma 
kurulmazsa sadece sokak olur burasý. Ne olacak ki? 
Aydýnlarýn esnafla son derece sevgi ve güvene dayanan 
bir iliþkisi var, bunun sürmesini isteriz. Ayný hukukun 
uygulanmasý gerekir, bu sokakta kim varsa onlarda 
sokaðýn ekonomik olanaklarýndan yararlanmalýlar. 

Sadece yöneticilerde de ihmal bulmamak lazým, 
örneðin; geçenlerde baðýrdým gençlere, fidanlara 
saldýrýyorlar, kýrýyorlardý. Kurumlar ve yönetim deðil 
sadece sokaðýn sahipleri de bu sokaðý korumalý. Bir 
hýrsýzlýkta, bir kadýn dövüldüðünde müdahale etmek 
gibi… Bu tür þeylerdir bizi bir arada tutan, yoksa insanlar 
seni tanýmaz sen de tanýmazsýn, kahve bu sokakta bir 

buçuk, çay bir buçuk içersin, evine gidersin… 
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Konur Sokak Üzerine Bir Deneme

Fatih Söyler

2009 yýlýydý. Sakin bir Ekim sabahýnda Vassilis Sgoutas 
(UIA eski baþkaný) ile Konur Sokakta yürüyorduk. Biraz 
yabancý bir kentte bulunmanýn verdiði merak, biraz 
þaþkýnlýk, biraz da gülümseyerek itiraf ettiði 
kýskançlýkla;

“Bu sokak yaya bölgesi mi?” diye sordu. 

“Evet,” dedim, “sabah 10'dan itibaren, akþam 
6'ya kadar, bu sokaða motorlu taþýtlar 
alýnmýyor”. 

“Çok güzel,” dedi, “çok güzel! Atina bu iþte geç 
kaldý!” 

Bu uygulamanýn ne zaman baþladýðýný sordu. 

“Yýllar önce baþlamýþtý,” dedim, “…hangi yýl 
olduðunu anýmsamýyorum, ama yýllar önceydi.”

Bu sokaklar, Konur Sokak, Karanfil Sokak ve Yüksel 
Caddesi'nin büyük bir bölümü, yaya bölgesi olalý kaç yýl 
oldu? On? Yirmi? 
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Yaya bölgesi kavramsal olarak kent mekânýna yaklaþýk 
40 yýl önce girdi. Vassilis Sgoutas'ýn Atina için 
söyledikleri doðru mu bilmem, görmedim, ama aslýnda 
sevgili memleketimiz bu konunun önemini epey geç 
kavradý. Kavradýðýný söylemek de pek doðru deðil ya. 
Çünkü araç trafiðinden arýndýrýlmýþ sokaklarýn çok 
ötesinde, meydanlarý, parklarý ve sokaklarý ile birlikte 
yayalaþtýrýlmýþ kentsel bölgelerden söz etmemiz 
gereken bir çaðda, birkaç sokak uygulamasý ile 
yetinmek fukara ekmeðine denk bir durum. 

Bir zamanlar Konur ve Karanfil sokaklarýnda araç trafiði 
vardý. Üstelik iki yönlü çalýþan bir trafikti bu. Çoðu 
zaman, daracýk Konur Sokakta, tam bir keþmekeþ 
yaþanýrdý. At arabalarý bile karýþýrdý bu keþmekeþe. 
Büyük araçlar, kamyonetler, servis arabalarý karþý 
karþýya geldiklerinde birbirlerine yol verebilmek için 
kaldýrýma çýkarlardý. Zaten bu kaldýrýmlar baþka iþe yarar 
mý bilemedim. Kaldýrým demeye bin þahit isteyen, iki 
insanýn yan yana yürüyemeyeceði geniþlikteki bu 
yükseltilmiþ 'yaya yollarýna' iþyeri sahipleri, müþteriler 
otomobillerini park edip giderlerdi. Sokakta gezen 
polislerin 'canlarý istediðinde' bu araçlara ceza 
yazdýklarý, telsizle çekici çaðýrýp çektirdikleri olurdu. 

Bundan yýllar önceydi. 12 Eylül sýkýntýlarýnýn yaþandýðý 
günlerdi. Bir meslektaþýmýzdan gelen bir mektup beni 
çok etkilemiþti. Yaþadýðý güçlükleri anlatan, yaþam 
kavgasýnda Mimarlar Odasýnýn duruþundan aldýðý 
desteðe ve Oda emekçilerine teþekkür eden 
unutamayacaðým bir mektuptu bu. Ancak asýl beni 
etkileyen zarfýn üzerindeki adresti. Adres aynen 
þöyleydi:

“Fatih Söyler, 
Ankara”

Postacý 'Konur Sokak 4, Kýzýlay' adresinde bulunacaðýmý 
biliyordu muhakkak. O zamanlar posta hizmetleri henüz 
özelleþmemiþti. Postacýlar sosyal devletin en örgütlü 
aygýtlarýndan birinin özveri l i  çal ýþanlarýydý. 
Özelleþtirmelerle birlikte toplumun her kesimine, aðýr 
aksak, yalan yanlýþ da olsa, ulaþtýrýlan kamu hizmetleri 
hepten terk edilmeye yüz tuttu. Daðýtým yaptýðý 
mahalledeki herkesi tanýyan postacýlar da yok oldu. 
Artýk “bak postacý geliyor, selâm veriyor” þarkýsýný 
çocuklarýmýz, torunlarýmýz söylemeyecekler. 
Söylendiðini duysalar, þarkýnýn ne demek istediðini 
anlamayacaklar. Dünya, dayanýþmanýn, sevginin, 
tasada ve sevinçte bir olmanýn yaþanamayacaðý, 
mekanik, baþka bir dünya oldu.

Hep soruyoruz: Kent belleði nedir? Bir kentin kimliðini 

oluþturan öðeler nelerdir?  Ve bu sorularýn yanýtlarýný 
tarihi ve kültürel mirasýmýzýn, mimari deðerlerimizin 
sýklýkla yok edildiðini 'gözlemleyebildiðimiz için' daha 
kolay verebiliyoruz. Dozerli, kepçeli, damperli 
kamyonlu, somut yýkým göz göre göre geliyor. Ama 
somut olmayan kültürel miras çoðu kez fark edilmeden, 
gönülden uzak kalarak unutuluyor ve toplumsal 
bellekten olduðu gibi kent belleðinden de silinip gidiyor. 
Bir kentin kimliðini oluþturan öðeler arasýnda belki de 
en önemlisinin mekâný mekân yapan yaþanmýþlýklar 
olduðunu unutuveriyoruz. Unutunca da, hüküm 
vermek kolaylaþýyor. Körfez Lokantasý, Bulvar Palas, 
Büyük Sinema ve Ankara'yý Ankara yapan daha pek çok 
yapý böylece yok olmadý mý? Mülkiyeliler Birliði binasý da 
ayný tehdit altýnda deðil mi?

Yine o yýllarda Konur Sokakta, Mimarlar Odasý'nýn tam 
karþýsýnda –adýný yanlýþ anýmsamýyorsam- 'Aspava Dem 
Kýraathanesi' vardý. Günlerden bir yaz günü, bir öðle 
vakti, bir çay molasýnda bu kýraathanenin artýk 
piyasada pek bulunmayan kahveci iskemlesinde Konur 
Sokaðý gözlüyordum. Bir þehir efsanesi olarak simitçi 
kýlýðýna girmiþ sivil polisler mi, yoksa az ötemde oturan 
iki kiþinin konuþmalarý mý, bilemiyorum, beni etkilemiþ 
olmalý. Elimdeki deftere bir þeyler karalamýþtým:

Konur sokakta bir öðle vakti
Kaldýrýmlar üzerinde otomobiller
Çöp tenekelerinin içinde bir adam
Konuþuyor burnu sümüklü bir çocukla
Nasýlsa karþýlaþýveren iki simitçi

Çocuk ayakkabý boyuyor kýraathanenin önünde
Nokra tutmuþ bardaklardan içiliyor demli çay
Tavla þakýrtýlarýna karýþýyor memleket meseleleri

Dershaneye karþý dizilmiþ delikanlýlar
Tozu dumana katarak geçiyor bir taksi
Yaþýyormuþ, diyor biri,
Yaþamak gerek, öyle deðil mi?

O dönemin mali zorluklarý Mimarlar Odasý'nýn binasýnýn 
zemin katýný kiralamayý gündeme getirmiþti. Bir 
giriþimci birahane olarak kiralamak için baþvurmuþ, çok 
yüksek bir rakam önermiþti. Kabul etmemiþtik. O zemin 
katý uzun süredir üyelerimizin ve mimarlýk 
öðrencilerinin mesleki ve teknik yayýnlarý bulabildikleri 
bir yayýn-satýþ merkezi olarak kullanýyorduk. Mimarlar 
Odasý binasýnýn altýnda bir birahane olmasýný içimize 
sindirememiþtik. Bir gün Erdal Akalýn (o tarihte Zafer 
Çarþýsý altýndaki Dost Kitapevi'nin sahibi) çýkageldi. 
Kitap ve sergievi yapmak istiyordu. Zeminin altýndaki 
sergievi olacak salonu ayný zamanda toplantý salonu 
olarak kullanmamýz koþuluyla kabul ettik. Dost Kitapevi 
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sözünü tuttu, kullandýðý alan Mimarlar Derneði 1927'ye 
hisse devri ile teslim edilene kadar, Mimarlar Odasý'na 
birinci bodrum kattaki salonu kullanma olanaðý tanýdý.

Dönemin Merkez Yönetim Kurulu'nun bu kararýnýn 
Konur Sokak için bir dönüm noktasý olabileceðini, 
doðrusu, o zaman tahmin edememiþtik. Ama o günlerde 
Ankara'nýn en büyük kitap ve sergievinin açýlmasý, 
Konur Sokaðý kentin bir kültür merkezi haline 
get i r ivermiþt i .  Konur  Sokak 4,  b i r  anda 
akademisyenlerin, araþtýrmacýlarýn, öðrencilerin 
buluþma noktasý oldu. Baþka kitapevleri, okuma 
salonlarý ve kültür merkezleri hem Konur, hem Karanfil 
Sokakta, yýllar içinde, ardý ardýna açýldý. 

Yerel yönetimler bu geliþmeyi neredeyse 90'lý yýllarýn 
sonuna kadar deðerlendirmeyi bildiler. Önce 
yayalaþtýrma gerçekleþtirildi, sokaklarýn bakýmý yapýldý. 
Býrakýlýp gidilmedi, ayrýca temiz tutuldu. Araç trafiði 
denetimi sýký bir þekilde sürdürüldü. 'Heykel'e yabancý 
toplumu heykele alýþtýrmanýn yolu olarak sokaktaki 
insanlarýn heykelleri –simitçi, bankta oturan yorgun 
kadýn, dilenci- yapýldý, bu heykellerin yeri de Yüksel 
Caddesi oldu. Ayný sýralarda bu caddenin Konur Sokakla 
kesiþtiði noktada yerleþtirilen 'Ýnsan Haklarý Anýtý' ve 
çevresi giderek bir serbest kürsüye dönüþtü. Burada 
muhalif gruplarýn, derneklerin, meslek kuruluþlarýnýn 
basýn açýklamasý yapmasý, haklarýn savunulduðu 
gösterilerin yapýlmasý bir gelenek, gündelik yaþamýn bir 
parçasý haline geldi. 

Ama ne olduysa oldu, 1995 yýlýnda sanatýn içine 
tükürülmesi, 80'li yýllarda baþlayan sürece noktayý 
koydu ve bu süreçte Ankara'nýn kaderi nasýl deðiþti ise, 
bu sokaklarýn da kaderi deðiþti. Kýzýlay ve çevresindeki 
sokaklar hýzla 'çöküntü alanýna' dönüþmeye baþladý. 
Yoksulluk ve iþsizlik arttýkça bu bölgedeki suç oraný da 
giderek arttý. Kýzýlay'da gece saatlerinde yürümekten 

korkulur hale geldi. Yüksel Caddesine yerleþtirilen 
heykeller kýrýldý, üstlerine boya atýldý. Kayýt dýþý 
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Bu sývasýz boþ duvarlarýn, beton döþemelerin, boyasýz 
tavanlarýn bir süre sonra bambaþka anlamlar 
yüklenerek gösteriþli salonlara; lüks odalara; aynalar, 
avizeler, ahþaplar ve kumaþlarla süslü yepyeni 
dünyalara dönüþeceðine inanmak güç. Dar koridorda 
tavandan zehirli sarmaþýklar gibi, üzerime sarkan uçlarý 
açýk kablolar var. Önümdeki merdivenin iki yaný eðreti 
þekilde inþaat demirleriyle çevrelenmiþ. Saðda solda 
atýlmýþ dübeller, contalar, duvarlarda iþçilerin çizdiði 
resimler, kýrmýzýyla iþaretlenmiþ yükseklikler... Ýnþaatta 
çalýþmak bir mucizeyi yaþamak gibi. Gri duvarlara içim 
titreyerek bakýyorum. Aplikler takýldýðýnda þimdi 
mekanik bir canavarý andýran koridor ýþýða boðulacak, 
duvar boyunca asýlacak deðerli tablolar aydýnlanacak. 
Yerdeki halýnýn yumuþaklýðýný þimdiden ayaklarýmýn 
altýnda hissediyorum; Yeni Zelanda yününden, 
duvardaki varaklý bordürlerle uyumlu. Tüylerim diken 
diken oluyor.

Merdivenleri elimde bu aðýr torbayla inip çýkmak zor 
oluyor. Bana birkaç beden büyük gelen montun aðýrlýðý 
da cabasý. En küçük beden buymuþ; burada çok fazla 
kadýn çalýþmýyor. Binanýn bu bölümü henüz ýsýtýlmadýðý 
için içerisi çok soðuk. Ellerim eldivenlerimin içinde bile 
üþüyor. Torbayý sürükleyerek gizli yerime götürmeye 
çalýþýyor, bir yandan da soðuða raðmen terliyorum. 
Hastalanýrsam kötü, þimdi hiç sýrasý deðil. Daha yapacak 
çok iþ var. Açýlýþa kadar halletmem gereken yýðýnla 
ayrýntý kafamýn içinde dönüp duruyor. Her þey çok güzel 
olmalý, aksiliklerle kaybedecek vakit yok.

Kulaðýmda sürekli výzýldayan matkap sesi ve 
dayanmakta zorlandýðým kesif idrar kokusu eþliðinde 
son basamaklarý da inip yerde daðýlmýþ halde duran vida 
ve çivilerin üzerine basmamaya çalýþarak kapýya 
ulaþýyorum. Bu odanýn anahtarý bir tek bende var; 
bittiðinde güzellik salonunun masaj odalarýndan biri 
olacak. Duvardaki pastel renkleri, yumuþak dinlendirici 
ýþýðý þimdiden görür gibiyim. Þekilsiz çimento 

torbalarýnýn yýðýlý olduðu þu köþede bir masaj yataðý 
duracak. Aromatik masaj yaðlarýnýn kokusu burnuma 
doluyor, gülümsüyorum. Elimdeki son torbayý da 
diðerlerinin yanýna býrakýyorum; burayla iþim bitti 
sayýlýr. Artýk yukarýda beni bekleyen büyülü dünyaya 
dönüp yeniden masalýn bir parçasý olabilirim. Küçük 
sýðýnaðýma son kez içim biraz buruk ama huzurla 
bakýyorum.

Aylardýr  uykusuzum. Yorgunluk hayat ýmýn 
alýþamadýðým bir parçasý oldu. Bazý geceler eve dönüp 
yattýðýmda bütün gün ayakta durmanýn acýsý çýkýyor. 
Ayaklarým o kadar sýzlýyor ki, yorgunluðuma raðmen 
uyuyamýyorum. Bu çok deðerli uyku saatlerini de boþa 
geçirmiþ oluyorum böylece. Ama ortaya çýkanlarý 
düþündüðümde, bu yorgunluða deðiyor. Yine de þanslý 
sayýlýrým, benden yaþlý ve saðlýksýz olanlarýn durumu 
daha da zor. Bir yandan yýldýrýcý soðuk, öbür yandan 
yoðun çalýþma temposu, çok kiþiyi güçten düþürdü. 
Yemekler de iyi deðil. Karavana yemeðini, ancak 
buranýn gerçek bir restorana dönüþtüðünde ne kadar 
olaðanüstü görüneceðini hayal ederek biraz 
didikledikten sonra yutabiliyorum -enerjiye ihtiyacým 
var. O zaman itinayla yaptýrdýðýmýz masa ve 
sandalyelerde, kolalý beyaz örtüler üzerinde, gümüþ 
servislerle yemek yenecek. Hele tavan baþlý baþýna bir 
sanat eseri oldu. Desenlerin etrafýndaki kabartmalarý 
yapmak için haftalarca uðraþtýk, tek bir rengin 
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Otel

belirlenmesi bile günler sürdü. Artýk yaþlandýðý için bu 
iþleri býrakmýþ olan, ayakta duracak gücü zor bulan ama 
bizi kýrmayarak haftalarca yerden dört metre yukarýda 
kurulu iskelede iki büklüm çalýþan usta, son rötuþlar 
sýrasýnda iskeleden düþtü. Neyse ki ciddi bir yaralanma 
olmadý. Yattýðý yerde yardým gelmesini beklerken 
tavana bakarak yaptýðý iþi hayranlýkla izlediðini fark 
ettim. Gözlerinde yanan o pýrýltý gördüðüm en güzel 
þeylerden biriydi.

Birkaç gün öncesine kadar yalnýzca daðýnýk bir ardiye 
görüntüsünde olan lobi, bugün bambaþka. Garip bir 
heyecan duyarak boydan boya yürüyorum. Avizeler 
asýlýyor, mermerler döþendi; pýrýl pýrýl. Ýþçilerin de ara 
sýra durup yarattýklarý bu dünyaya hayretle baktýklarýný 
görüyorum. Onlar için daha da olaðanüstü bir durum; 
üst üste koyarken taþ, toprak olarak gördükleri þeyler 
tamamlandýðýnda, daha önce hiç görmedikleri, 
dokunmadýklarý, hatta ellerinden çýkmýþ olduðuna 
þaþtýklarý yeni dünyalara dönüþüyor. Ýki katý birleþtiren 
majestik merdivenin pirinç týrabzanlarý tozlanmýþ, 
kimse görmeden montumun koluyla silip parlatýyorum. 
Þimdi kendimi görebiliyorum ayna gibi cilalý metalde. 
Saçým baþým darmadaðýn. Uykusuzluktan gözlerim içeri 
çökmüþ sanki altlarý karanlýk. 'Boþ ver,' diyorum kendi 
kendime, 'burasý gerçekten güzel oluyor.' Ofise doðru 
yorgun adýmlarla yürürken bana sorulan onlarca soruyu 
yanýtlýyorum sabýrla. Yük asansöründe yine problem 
varmýþ, kaynak ekibi iþi geciktirmiþ, sahaya verdiðimiz 
ölçüler imalatla uymuyormuþ, puantajlarda eksikler 
varmýþ... Bir çeþit deliliði gündelik bir iþmiþçesine 
yaþadýðýmýzý düþünüyorum, içinde olduðumuz için 
ayrýmýna varamadýðýmýz bir çýlgýnlýk hali. Toplu halde 
yaþadýðýmýz bir trans belki de. 

Açýlýþa çok az kaldý. Her yer výzýr výzýr çalýþan, bir þeyler 
taþýyan, monte eden, inen, çýkan, koþturan, iþçi, usta, 
kalfa dolu. Ekipler bu yoðunlukta neredeyse birbirlerinin 
iþini engeller hale geldi. Biri mermer cilâsý yaparken 
diðeri onun hemen üzerinde priz monte etmeye 
çalýþýyor. Sürekli bir baðýrýþ çaðýrýþ duyuluyor; her dilden 
her düzeyden þakalar, sesleniþler, uyarýlar, küfürler 
hatta... Bunca emeðe, yorgunluða raðmen durumumuz 
kötü görünüyor. Yatak katlarýnda hâlâ çok iþimiz var. 
Yine gece mesaisi gerekecek. 'Ýþçileri nasýl ikna 
edeceðiz?' diye düþünüyorum üzüntüyle, o kadar 
yorgunlar ki. Artýk fazla mesai ödemek yetmiyor, güçleri 
kalmadý. 'Ama bir yolunu bulup ikna etmeliyim onlarý…'

Olanlar da morallerini bozdu biraz. Her þantiyede olabilir 
ama alýþmak mümkün deðil. Her türlü emniyet tedbiri 
alýnmasýna raðmen bazen bir anlýk dikkatsizlik cana mal 
olabiliyor. Burada da baþýmýza geldi. Ýki arkadaþlarýný 

böyle kaybettiler. Yaralanmalar da cabasý. Biri tavan 
spotlarýný monte ederken parmaðýndan oldu. Yüzündeki 
dehþeti asla unutamayacaðým. Üstelik henüz ne 
olduðunu tam anlayamayan þefinden “Boyasý bitmiþ 
tavaný kan içinde býraktýn,” diye azar iþitti. Þef, kopmuþ 
parmaðý adamýn elinde görünce allak bullak oldu. Ben 
boþ bir depoya sýðýnýp önce kustum sonra baðýra baðýra 
aðladým. 

Yine de buradaki günlerimizin sona ermesine az kaldý. 
Her iþ gibi bu da bitecek. Tekrar baþladýðýmýz noktaya 
döneceðiz. Buradan sonra yolumuz kim bilir nereye 
düþecek. Bazen birkaç eksikle, bazen yeni katýlanlarla, 
baþka bir yerde, baþka bir savaþa baþlayacaðýz: 
maddeyle savaþ. Baþkalarýnýn göremediðini görüp, 
yaþayacaklarý, çalýþacaklarý, zevk alacaklarý mekânlara 
dönüþtüreceðiz. Ve o da sona erdiðinde... Bitmeyecek 
gibi görünen bu yol aklýmda sonsuza doðru uzadýkça 
uzuyor. Kafam bütün bunlarla dolu olarak ofise 
yaklaþýrken kapýdan telaþla çýkan þantiye þefine 
çarpýyorum. Yüzü karmakarýþýk, korkuyorum. Bana 
endiþeyle yardým istercesine bakýyor; “Bülent Abi yine 
kriz geçirdi!” Ve daha ben bu haberin þokunu 
atlatamamýþken ekliyor, “Yarýn da ön kabul heyeti 
geliyormuþ!” Haberlerin hangisine daha çok 
üzüleceðimi kestiremeden yoðun bir çaresizlik 
duygusuyla omuzlarým çöküyor. Bülent Abi ince iþler 
þefimiz. Saðlýðý epeydir kötü. Yine de aldýrmadan çalýþýp 
duruyor ne zamandýr. Böyle bir þey olmasýný 
bekliyorduk, ama kimsenin iþi býrak demeye dili 
varmýyordu; onsuz bitiremeyeceðimizi biliyorduk. 
Sanýrým o da, iþ onu býrakana kadar çalýþmak niyetiyle 
devam ediyordu. “Þimdi nasýl? Nerede?” diye 
soruyorum. “Hastaneye götürdüler,” diyor, “Haber alýrýz 
birazdan.” O olmadan bu iþleri halletmemiz çok zor. 
“Tamam þef, bir çare buluruz,” diyorum ve onu kapýnýn 
önünde feri sönmüþ gözlerle býrakýp içeriye giriyorum. 
Baþým önümde; gözlerimin dolduðunu kimseye 
hissettirmemem gerek. Bülent Abi hepimize en çok 
destek olan kiþi burada, bize hep babalýk etti. Bir 
yandan onun acýsý, bir yandan kabul heyetinin korkusu, 
yorgunluk ve uykusuzluðumla da birleþince bir aðlama 
krizine tutulmam an meselesi. Kendimi güçlükle kontrol 
ediyorum ve bana soran gözlerle bakan ofis 
arkadaþlarýma “Acil durum,” diyorum, “Bu gece 
buradayýz.”

Binada yarýn heyetin göreceði alanlarý bitirmek, 
ameliyatý tamamlamadan hastanýn karnýný dikmek gibi. 
Bütün iç organlarý, görünmeyecek þekilde içeri 
yerleþtirmek ve üzerini kapatmak. Ayný insan teninin iç 
organlarý ya da giysilerin vücudu gizlemesi gibi. Esas 
çalýþan makina hep içeride kalýr: binanýn kan 
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pompalayan damarlarý, nefes alan ciðerleri, öðüten 
midesi, atýklarý ve tüm bunlarý yöneten beyni. Binanýn 
görünmeyen yüzü de en az görüneni kadar hatta bazen 
daha çok emek ister. Burada kalacak olanlar bunu asla 
bilmezler. Uyuduklarý odanýn duvarlarýnýn gerisinde, 
tavanýn üzerinde otelin aslýnda yaþayan bir mekanizma 
olduðunu ve aðýr aðýr nefes aldýðýný duymazlar. Onlarý 
yatak örtüsünün kumaþý, perdenin deseni, aynanýn 
yaldýzý ya da yastýðýn yumuþaklýðý daha çok ilgilendirir. 
Oysa bunlar dev bir bütünün parçalarýdýr, bir araya 
gelince otel yaþamaya baþlar. Þimdi yapmamýz gereken 
hastayý yarýna kadar ayaða kaldýrmak.

Bülent Abi'den iyi bir haber alma umuduyla çalýþmaya 
baþlýyorum. Bu iþin sonunu mutlaka görmeli, 
hepimizden çok o hak etti bunu. “Az kaldý,” diyorum 
arkadaþlara. “Yakýnda tüm yorgunluklar geride kalacak. 
Açýlýþ günü buranýn ne kadar güzel olacaðýný düþünün. 
Bunu siz yapýyorsunuz!” Genç arkadaþlardan biri 
isteksizce mýrýldanýyor, “Evet, açýlýþ olacak ve sonra her 
zamanki gibi ertesi gün binadan içeri bile 
giremeyeceðiz.” Bu çeliþki hep olduðu gibi yine 
gülümsetiyor beni, bunu ne çok yaþadýk. “Bu kez 
deðil...” diyorum.

***

Açýlýþ gecesi otel çok kalabalýk. Davetliler, çalýþanlar, özel 
konuklar, iþletmeciler, basýn görevlileri otelin kapalý iç 
avlusundaki havuzun etrafýnda toplanmýþ. Büyük bir 
coþku ve heyecan var. Þehrin en büyük otelinin açýlýþý 
büyük merak uyandýrmýþ. Biz çalýþanlar arasýndaysa 
güzel bir iþ yapmýþ olmanýn gururu, bitirmiþ olmanýn 
hafifliði ve burada son günümüz olmasýnýn verdiði 
burukluk bir arada yaþanýyor. Büyük aðrýlar dindiðinde 
nasýl yaþayacaðýný bilemeyen, boþluða düþen hastalar 
gibi þaþkýnýz biraz. Son dakikada halledilen problemler; 
akýllara ziyan buluþlar; ters giden, yetiþmeyen, 
ayaðýmýza dolanan her þey þimdi aramýzda þaka konusu. 
Geçen gün hastanede ziyaret ettiðimiz Bülent Abi'nin de 
dediði gibi, “Her inþaat týpký bir savaþ gibi; kan, ter, 
gözyaþý olmadan kazanýlmýyor.” Saðlýðý iyiye gidiyor, 
içimiz rahat. Yattýðý yerden bile yol gösterdi bize, moral 
verdi. 

Herkes þimdiden biraz yabancýlaþmýþ otele. Gerçek 
sahipleri kontrolü çoktan ele almýþlar. Biz artýk burada 
yalnýzca konuðuz, hatta istenmeyen konuklar. Elimi 
önümde duran koltuðun sýrtýnda okþarcasýna 
gezdiriyorum. Ýçindeki süngerin densitesi bile tartýþma 
konusu olmuþtu. Kollarýndaki oymalar göz nuru, kumaþý 
özel olarak dokutuldu; oturmaya kýyamýyorum. 
Yanýmdaki kýr saçlý adam karþýsýndaki aþýrý makyajlý 

kadýnla o kadar hararetle ve elini kolunu sallayarak 
konuþuyor ki elinde sallanýp duran þarap kadehine 
korkuyla bakmadan edemiyorum. Derken beklenen 
oluyor. Kýrmýzý bir þarap damlasý kenarlarda bir süre 
dalgalandýktan sonra kadehin aðzýndan önce havaya 
sýçrýyor, sonra yavaþça süzülerek koltuðun fildiþi kadife 
sýrtlýðýna düþüyor. O kýrmýzý damla alev olup bütün 
koltuðu yakýyor sanki; içim cýz ediyor. Bu sýrada havai 
fiþek gösterisini izlemek üzere konuklarýn bahçeye 
davet edildiðini duyuyorum. Þarap kadehi, arkasýnda 
kýzýl gözyaþlarý býrakarak bahçeye ilerliyor. Alaca 
kalabalýðýn büyük camlý kapýlardan dýþarý akýþýný 
izliyorum, bina boþalýyor. 

Bahçe renkli bir yýldýz yaðmuruna tutulmuþ gibi. 
Patlayan, yanýp sönen desenler, uçuþan tiz sesler ve 
takip eden tok vuruþlar, geceyi yalancý bir gündüz 
düþüne çevirmiþ. Yüzü otele dönük duran yalnýzca 
benim. Binaya sýrtýný dönmüþ gökyüzünü seyreden 
kalabalýk, az sonra baþlayacak olan asýl eðlenceyi 
kaçýracak. Bulunduðum yerden bütün cepheyi 
görüyorum. Büyük pencereler, ince iþli prekast söveler, 
gösteriþli çatý, yivli kolonlar… Aylarýn emeði, özverisi 
nazlý bir rüya gibi salýnýyor karþýmda. Kalp atýþlarým 
hýzlanýyor, bekliyorum. Otel son kez derin bir nefes 
alýyor, göz göze geliyoruz sanki. Nefesimi tutuyorum, 
býrakýrken önce güzellik salonu tarafýnda küçük 
patlamalar baþlýyor, ardýndan daha güçlü titreþimler ve 
alevler eþliðinde birbirini tetikleyen seri patlamalar 
duyuluyor. Baþlangýçta havai fiþeklerin içi boþ 
gürültüsünün gölgesinde kalan bu sesler, bir süre sonra 
tonu gittikçe yükselen çok sesli büyük bir senfoniye 
dönüþerek geceyi sarýyor. Davetliler hayretle açýlan 
gözlerle birbiri ardýna otele doðru dönmeye baþlýyorlar. 
Panik dalga dalga yayýlýyor. Binada çalýþanlar çýðlýklar 
atarak dýþarý kaçýyorlar. Kaçmak için itiþip duran korku 
i ç indek i  ka laba l ýða  a ld ý rmadan yer imden 
kýpýrdamýyorum. Otele bakmaya devam ediyorum. 
Heyecan ve korkuyla izleyen konuklarýn þaþkýn bakýþlarý 
altýnda, iç avlunun üzerini örten cam tavan, basýnçla 
önce geriliyor, þiþiyor sonra patlayarak paramparça 
oluyor. Milyonlarca küçük kristal, alevlerin oynak ýþýðýný 
yansýtarak geceye savruluyor. Bu seslere karýþan 
çýðlýklar ve dehþet nidalarý duyuluyor her taraftan. 
Olanlarý sakince izleyen yalnýzca benim, gözlerimden 
yaþlar süzülüyor. Otel havai fiþeklere inat daha görkemli 
bir renk cümbüþü ve çýlgýn sesler eþliðinde kýrmýzýdan 
sarýya, turuncudan yeþile dönüyor ve korkunç bir 
patlamayla gecenin en büyük gösterisini, yüzyýlýn en 
gösteriþli açýlýþýný yapýyor. Ýçimden onunla ve burada 
geçirdiðim uzun aylarla sessizce vedalaþýyorum. Bu kez 
ve belki de son kez otel bizim olarak kalýyor.
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2001 yýlýnda Meslek Odalarýmýzýn, oluþturulacak yeni 
sisteme iliþkin kaygýlarýna ve sistemin saðlýklý 
iþlemesine yönelik görüþ ve önerilerine raðmen 
yasalaþan ve sadece 19 pilot ilde uygulandýðý için yoðun 
eleþtirilere neden olan 4708 sayýlý Yapý Denetim Yasasý, 
Bakanlar Kurulu Kararý ile 1 Ocak 2011'den itibaren 81 
ilin tümüne yayýlacaktýr. Bu karar, depremselliði ve 
sorunlarý ayný olan bir coðrafyada iki farklý sistem 
uygulamasýna son vermesi bakýmýndan ilk bakýþta 
olumlu görünmekle birlikte, yasanýn eksik, yanlýþ, 
aksayan ve uygulanamayan yanlarýnýn ilgili 
taraflarýn görüþlerine baþvurularak yeniden 
düzenlenmesi gerekliliði, yasa hedefleri açýsýndan 
yaþamsal önem taþýmaktadýr. 2001 yýlýnda yasalaþma 
sürecinde ifade edildiði üzere, mevcut yasada mesleki 
yeterlilik, eðitim, belgelendirme, izlenebilirlik, 
denetim mekanizmasýnýn etkin ve yaygýnlýðý ve 
kamu yapýlarýnýn denetim dýþý kalmasý gibi çok 
önemli eksiklikler bulunmaktadýr. Ayrýca yürürlükteki 
diðer yasa hükümleriyle çeliþkiler de bulunmaktadýr. 

Nüfusunun yüzde 98'i deprem tehlikesi altýnda yaþayan 
ülkemizde konutlarýn % 67'si kaçak ya da 
ruhsatsýzdýr. Bina stokunun % 40'ý oturulabilir 
durumda deðildir. Fakat mevcut Yasa, 3194 sayýlý Ýmar 
Yasasýnýn 26. maddesinde belirtilen kamu yapý ve 
tesisleri ile 27. maddede belirtilen ruhsata tabi 
olmayan yapýlar ve bodrum kat hariç tek parselde 
bulunan ve 200 m²'i geçmeyen iki katlý müstakil 
yapýlarý kapsam dýþýnda býrakmýþtýr. Bu noktada 
ülkemizde son dönemlerde yaþanan büyük 
depremlerde kamu yapýlarýnýn en az özel yapýlar 
kadar zarar gördüðü gerçeði gözetilmelidir. 17 
Aðustos Marmara Depreminde ve 1 Mayýs 2003 Bingöl 
Depreminde yýkýlan kamu binalarý ve buralarda 
kaybettiklerimiz belleklerimizde acý izlerini halen 
korumaktadýr. 

Bu yaþamsal gerçeklerden hareketle önemle belirtmek 
isteriz ki; Yapý Denetimi, kent planlamasýndan 

baþlayarak, yapýya iliþkin tasarým projeleri ile 
inþaatýn imalat sürecini kapsayan bir bütündür. 
Ýnþaat süreci ise, yapýnýn oturacaðý zeminin etüdü ile 
baþlar, hazýrlanan plan ve projelerin Ýmar Kanunu ve 
Yönetmeliklerine, teknik þartname ve kurallara iliþkin 
mevzuat ile TMMOB'ye baðlý ilgili Odalarýn Yönetmelik, 
Yönerge ve Çizelgelerine uygun olarak üretilip 
üret i lmediðinin denet imi i le devam eder. 

Bu açýdan Yasanýn temel eksiði, mühendislik 
mimarlýk hizmetlerinin mesleki yeterlilik, eðitim, 
belgelendirme ve denetleme boyutlarýný 
içermemesi ve birçok kez eleþtirdiðimiz “imzacýlýk” 
yaklaþýmýna ortam yaratýlmasýdýr. 

07.08.2010 tarihli ve 27665 sayýlý Resmi Gazete'de 
yayýmlanan Yapý Denetimi Uygulama Yönetmeliðinde 
Deðiþiklik Yapýlmasýna Dair Yönetmelikte yapýlan 
deðiþiklikler de TMMOB'ye baðlý ilgili odalarýn 
deðerlendirme kriterleri dikkate alýnmadan 
hazýrlanmýþtýr. 

Süresi 5 yýl olan Yapý Denetçiliði ve Proje 
Denetçiliði Belgesinin geçerli olduðu süre içinde 
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meslek içi eðitimlerin sürekli hale getirilmesi ve 
eðitim programlarýnýn Bakanlýk ile TMMOB'ye baðlý ilgili 
Odalarýn ortak çalýþmasý ile belirlenmesi için 2006–2007 
yýllarýnda Bakanlýk ile bizlerin koordineli olarak hayata 
geçirdiði eðitim çalýþmasýnýn devamýnýn getirilmemiþ 
olmasý ve bu konunun yasada hüküm altýna alýnmamasý 
önemli bir diðer eksikliði oluþturmaktadýr. 

Yapý denetim sisteminin önemli temellerini oluþturan 
yapý sigortasý ve mesleki sorumluluk sigortasý da 
bu süreçte bir türlü uygulamaya geçirilememiþtir. 

Yine yapý denetim sürecinde tanýmlanan þantiye þefliði 
uygulanabilir olmaktan uzak, mühendis ve mimarlarýn 
imzalarýyla geçiþtirilen bir uygulamaya dönüþmüþtür.

Yasaya göre yapý denetim kuruluþlarýnýn yapý 
sahipleri tarafýndan belirlenmesi gerekirken, 
uygulamada müteahhitler öne çýkmakta, bu durum 
haksýz rekabet koþullarýna neden olmakta, baðýmsýz 
bir yapý denetim sisteminin oluþmasýnýn koþullarý en 
baþta yok olmaktadýr. 

Çözüm Önerileri

Yukarýdaki tespitler ýþýðýnda yasal, yönetsel ve 
uygulamaya dönük köklü deðiþikliklere ihtiyaç 
duyulmaktadýr. Aþaðýda imzasý bulunan meslek odalarý 
olarak önerilerimizi kamuoyunun dikkatine sunuyoruz. 

1- Yapý denetiminde meslek odalarýnýn sürece 
daha etkin katýlýmýný saðlayacak yeni bir 
planlama, tasarým, üretim ve denetim süreci 
modeline ihtiyaç vardýr. 4708 Sayýlý Yapý Denetim 
Yasasý ile 3194 Sayýlý Ýmar Yasasý ve baðlý ikincil 

mevzuatýn bu model esas alýnarak yeniden 
düzenlenmesi gerekmektedir. 

2- Yapý Denetiminin anahtarý “Mesleki Denetim”, 
onun olmazsa olmaz koþulu da TMMOB'ye baðlý meslek 
odalarýnýn yürüttüðü “Yeterlilik ve Belgelendirme” 
faaliyetleridir. Bu nedenle yapý denetimi ile ilgili 
kamusal yapýlanmalarda TMMOB'ye baðlý ilgili 
Odalarýn görev, yetki ve sorumluluklarý tanýmlanarak 
temsilleri saðlanmalýdýr. Denetçi Belgelerinin 
verilmesi ve takibi TMMOB'ye baðlý Odalar 
tarafýndan yapýlmalý, yapý denetimi mekanizmasýnda 
yer alan meslektaþlarýn sicillerinin tutulmasý ve 
meslek içi eðitimler TMMOB'ye baðlý ilgili Odalarca 
yapýlmalýdýr. 

3- Bütün kamu yapýlarý yasa kapsamýna alýnmalýdýr. 
TOKÝ, KÝPTAÞ ve benzeri kuruluþlarýn 
inþaatlarýnýn denetimi, yapý denetim sistemi 
içerisine dahil edilmelidir. 

4- Yapý denetim kuruluþlarýnýn denetimi ve ceza 
sisteminde halen uygulanmakta olan yöntem 
sorunludur. Doðrudan kapatma yerine sistemin daha 
doðru iþleyiþini saðlayacak para cezalarýný da 
kapsayan kademeli yaptýrýmlar uygulanmalýdýr. 

5- Yapý üretimi düzeninin asli öðelerinden olan 
müteahhitliðin tanýmý netleþtirilmeli yapý ile ilgili 
uzmanlýðý olmayan meslek sahiplerinin yapým iþini 
üstlenmesi engellenmelidir. 

6- Yapý denetim uygulamasýný saðlam bir zemine 
oturtacak Yapý Sigortasý ve Mesleki Sorumluluk 
Sigortasý sistemine bir an önce geçilmelidir. 

7- Yapý denetim uygulamasýný yönlendiren her türlü 
karar sistemi, konu ile ilgili tüm kurum ve 
kuruluþlarýn yer alacaðý süreçlerde oluþturulmalýdýr. 

8- Ticari yaný aðýr basan zoraki çok elemanlý, hantal 
yapýlý, mali açýdan çok külfetli yapý denetim þirketi 
modeli yerine; uzmanlýk ve ahlaki niteliklere sahip 
yapý denetçilerinin etkinliðine dayalý bir Yapý 
Denetim Uygulamasý modeli geliþtirilmelidir. 

TMMOB Ýnþaat Mühendisleri Odasý Yönetim 
Kurulu

TMMOB Makina Mühendisleri Odasý Yönetim 
Kurulu

TMMOB Mimarlar Odasý Merkez Yönetim Kurulu
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On yýl kadar önce yaþanan aðýr yýkýcý etkili Ýzmit Körfezi 
ve Düzce depremlerinden sonra, toplumda yarattýðý 
güvensizlik ortamý içerisinde acele olarak önce, 595 
Sayýlý KHK ve bu Kararnamenin Anayasa Mahkemesi 
tarafýndan iptal edilmesi üzerine, 29.05.2001 tarih ve 
4708 Sayýlý Yasa ile öncelikle pilot olarak belirlenen 19 il 
kapsamýnda yürürlüðe giren Yapý Denetim Yasasý þimdi 
ülke ölçeðinde yaygýnlaþtýrýlma aþamasýnda. Bu gerekle 
4708 Sayýlý Yasada öngörülmüþ ancak, uygulamasý 
Bakanlar Kurulu yetkisine býrakýlmýþ bulunan bu 'tüm 
illere yaygýnlaþtýrma' gereði ile ilgili olarak 13 Temmuz 
2010 tarih ve 2010/624 Karar Sayýlý Bakanlar Kurulu 
Kararý alýnmýþ ve uygulamanýn 1 Ocak 2011 tarihi 

itibariyle uygulamaya konulmasý kararlaþtýrýlmýþ 
bulunmaktadýr. 

Yapý Denetiminin deprem riskinin öncelikli görülmediði 
illere yaygýnlaþtýrma giriþimi denetimin deprem 
dýþýndaki risklere karþý da güvenlik saðlanmasýnýn 
öngörüldüðüne iþaret ediyor. Diðer taraftan Ýdare yapý 
denetimi uygulamasý sýrasýnda karþýlaþýlan ve Yasasýnýn 
uygulamaya girdiði ilk günden baþlayarak kamuoyunu 
zaman zaman çok yoðun þekilde meþgul eden 
yetersizlikler veya belirsizlikler nedeniyle geliþtirilmesi 
söz konusu olan Yapý Denetimi Hakkýnda Kanunda 
deðiþiklik yapýlmasý ile ilgili olarak bir Kanun Önerisi 

Aykut Ülkütekin

Yapý Denetim Yasasý / Yeni Geliþmeler 
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Tasarýsý Taslaðý hazýrlamýþ bulunmaktadýr. Önümüzde 
olan soru Yasanýn bu yeni haliyle karþýlaþýlacak risklere 
karþý ne ölçüde güvence saðlayabileceði olmalýdýr.

Yapý Denetim Yasasý yürürlüðe girdiði ilk günden 
baþlayarak uygulama sýrasýnda karþýlaþan sorunlar 
nedeniyle yoðun eleþtirilerle karþýlaþmýþtýr. Yasada 
öngörülmüþ bulunan, örneðin mesleki sorumluluk 
sigortasý gibi bazý uygulama gerekleri Yasanýn emredici 
hükümlerine raðmen, ilgili altyapý oluþturulmaksýzýn 
düzenlenmiþ olduðu için hiçbir zaman hayata 
geçirilememiþtir. 1999 yýlý depremleri sonrasýnda geçen 
süre içerisinde, büyük bir þans olarak, etkin olabilecek 
herhangi bir yýkýcý deprem afeti ile karþýlaþýlmamýþ 
olduðu için 4708 Sayýlý Yasa hükümleri doða karþýsýnda 
henüz sýnanmamýþ durumdadýr. Bu durum söz konusu 

yasa önerisi taslaðýnýn, genel anlamýyla, konunun 
özünden çok, yalnýzca uygulama sýrasýnda karþýlaþýlmýþ 
bulunan bazý idari ve ticari önlemleri içermekte olduðu 
ve gene ayný nedenle tasarý taslaðýnýn böylesi bir konu 
için çok kýsa, yürürlükle ilgili son iki madde hariç 
tutulursa sadece dört maddeden ibaret olduðu 
görülmektedir. Yapý üretimi ile çok yakýndan ilgili olan 
kamusal, toplumsal ve ticari çevrelerinin önceki yýllarda 
kamuoyu önüne getirmiþ olduklarý endiþelerin bu dört 
maddede ne ölçüde karþýlanabilmiþ olduðu halen de bir 
tartýþma konusu olmalý.

Afet Kapsamý 

Deprem acýlarýnýn henüz taze, daha sýcak olduðu 
günlerde Kamusal Yapý Denetimi yaklaþýmý kapsamýnda 
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çok sayýda resmi, toplumsal kurum ve kuruluþun çok 
farklý konu baþlýklarý altýnda gene çok farklý olabilen 
yaklaþýmlarý olmuþtur.  Çeþitli platformlarda dile 
getirilen bu yaklaþýmlar kamu yönetiminin o 
zamanlardaki umut veren yakýn ilgisi nedeniyle 
uygulamada olan 4708 Sayýlý Yasanýn yeni bir geliþtirme 
yasasýnýn yapýlmasý ile var olan sorunlarýn giderileceði 
yönünde beklentiler yaratmýþtýr. 

2004 yýlýnda toplanan Deprem Þurasýna sunulan bir 
raporda, bir doðal afet olarak depremlerin yapýlý veya 
doðal çevreye zarar verme potansiyeli bulunan diðer 
bütün doðal afetler arasýnda sadece yüzde altmýþ 
oranýnda yer aldýðý ifade edilmektedir. Her ne kadar 
4708 Sayýlý Yasanýn konusu sadece 'yapýlý çevrenin 
taþýyýcý sisteminin depremler karþýsýndaki statik 
güvenliði' ise de ülkemizde her hangi bir deprem 
olmaksýzýn da can ve mal kaybýna neden olan taþýyýcý 
sistem sorunlarý nadir deðildir. Örneðin kapsam altýna 
alýnacak yeni illerden sadece Konya'da 96 can kaybýna 
yol açan Zümrüt Apartmaný faciasý ve hemen ardýndan 
gene Konya'da meydana gelen ancak erken alýnan 
önlemler sonucu her hangi bir can kaybý oluþturmayan 
Dostlar Sitesi ve Demirci Ýþ Merkezi olaylarý; Siirt'te, 
Diyarbakýr'da, Bursa'da herhangi bir yýkýcý dýþ etken 
olmaksýzýn çöken, kayan, göçen yapýlar. Kapsamý 
geniþletilen Yapý Denetim Yasasý artýk bütün bu 
sorunlara da yanýt verebilmek durumunda olmalýdýr. 

Konya bölgesi deprem olasýlýðýný gösteren haritalarda 
ülkemizin en düþük deprem riski altýnda bulunan bir 
bölgesi olarak 'hukuki' kayýt altýna alýnmýþ durumda; bu 
durumun yapý üreticilerinin risk algýlamalarýnda daha 
esnek davranmalarý yol açmýþ olmasý bir olasýlýk. Ancak 
söz konusu Konya olaylarýnda  yargý önüne getirilmiþ 
bilirkiþi raporlarýnda öngörülmüþ bulunan zemindeki 
'farklý dayanýmlý seviyeler bulunmasý ve emniyet 
katsayýlarýnýn en düþük düzeyde tutulmuþ olmasý' 
gerekçeleri  konunun saný ldýðý kadar basit 
olmayabileceðini göstermektedir. Gerçekten de, 
savunma taraflarý yakýn yapýlý çevrede yaþayanlarýn 
þikâyetlerine baðlý olarak yakýnda bulunan 
demiryolundan geçen aðýr tren katarlarýnýn yýkýlma 
olayýnda etkili olduðunu iddia edebilmiþlerdir. Bu durum 
yukarýda sözü edilen Deprem Þurasýnda depremin 
riskine kaynak oluþturan sismotektonik haritalarýn 
hazýrlanmasý ile yetinilmesinin yeterli olmayabileceðin, 
yapý üreticilerine ve özellikle de yapý üreticilerinin 
çalýþmalarýný denetlemekle yükümlü olan kamu 
görevlilerine yol gösterecek mikro bölgeleme 
çalýþmalarýnýn da geliþtirilmesi gereðine iþaret edilmiþ 

olmasýnýn çok yerinde bir yaklaþým olduðunu 
göstermektedir. Bu çalýþmalar bugüne kadar sadece 
Ýstanbul Metropoliten alanýnda, o da konuya yakýndan 
ilgi duyan yurtdýþý kökenli kuruluþlarýn kaynak ve teknik 
bilgi saðlamýþ olmalarý sonucunda belirli bir düzeyde 
geliþtirilebilmiþ durumdadýr.

Mimarlýðýn Koruyucu Görevi

Mimarlýk projelendirme ve uygulamalarýnýn taþýyýcý 
sistem üzerinde oluþturabileceði afet riskleri sürekli 
olarak göz ardý edilen bir konudur. Yapýlý çevre içerisinde 
ince yapý, mekanik, elektrik ve diðer sistemlerin 
doðrudan kendi özniteliklerinden kaynaklanabilecek 
risklerin ilk planda depremden korunmayý amaçlayan 
bir yasa metnine dâhil edilmiyor olmasý, konunun 
vurucu öneminin törpülenmemesi yönünden 
anlaþýlabilir bir yaklaþýmdýr. Ancak mimari yapýnýn en 
temel görevlerinden biri taþýyýcý sistemin korunmasý 
olmalýdýr.

Çok yakýn zamanlara kadar mimarlýðýn ürünleri 
birbirinden pek fazla farklýlaþmayan sistem kesitleri 
üzerine geliþtirilmekteydi. Yapýlý çevre ile ilgili 
mevzuatlar da bu yaklaþým üzerine geliþtirilme 
durumunda olmuþ; kamusal denetim organlarý 
genellikle plan ve boy kesitleri üzerine yoðunlaþmýþ ve 
yapýnýn gerçekleþtirilmesi için zorunlu olan diðer cephe, 
sistem kesit ve planlarýný ilgilendiren konularý, gerek 
yazýlý hukuksal metinlerde gerekse de talep edilen 
belgeler arasýnda önemsememiþlerdir.  Ancak 
insanlarýn büyük bir hýzla geliþmekte olan farklý yapýlý 
çevre talepleri ve yeni inþaat malzemeleri konuyu 
gittikçe karmaþýk hale getirmekte ve bugüne kadar hiç 
karþýlaþýlmamýþ riskleri hýzla gündeme getirmektedir. 

Bu riskler hiç beklenmedik bir anda doðrudan taþýyýcý 
sistemi etkileme gücüne sahip olabilmektedir. Örneðin 
aþýrý soðuk iklim koþullarý altýndaki bölgelerde yer alan 
ve daha fazla ýsýtýlmasý söz konusu olan kapalý yüzme 
havuzlarý veya su parklarý gibi nemli ortamlarý 
gerektiren mimarlýk ürünleri üzerinde buz kamasý 
tarafýndan oluþturulabilecek riskler: ýþýk alan çatýlar, 
ýsýtýlmayan asma tavanlar, cephe sistemleri gibi mimari 
elemanlarýn doðrudan taþýyýcý sistem üzerine entegre 
ediliyor olmasý halinde taþýyýcý sistemin korunabilmesi 
için daha farklý önlemlerin alýnmasý gerekli olacaktýr. 
Konu ile ilgili bir tarama yapýldýðýnda son yýllarda bu gibi 
ortamlarda yaþanmýþ ve aðýr can ve mal kaybýna neden 
olmuþ olaylarýn fazlalýðý hayret verici boyutlardadýr. 
Ancak bu konuda uygulamacýlarýn ve özellikle 
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denetçilerin kullanabileceði ayrýntýlý bir teknik bilgi 
birikimi ve buna baðlý mevzuat henüz ortada yoktur.

Deprem riskleri yükleri sabit olarak alýnan bir statik 
sorunu olarak kabul edildiði için konu ile ilgili 
platformlarda Ýnþaat Mühendisliði uzmanlýðý hâkim 
durumdadýr.  Gerçekten de 4708 Sayýlý Yasanýn birçok 
hükmünde taþýyýcý sistem ile ilgili riskler ve telafileri 
genel olarak mimarlýk, tesisat, elektrik ve diðer sistem 
uygulamalarý ilgili risklerden ayrýþtýrýlmaktadýr. Oysa 
taþýyýcý sistem baþarýlý bile olsa, tesisatla ilgili hatalý 
uygulamalarýn yapýya etkileri, özensiz planlanan elektrik 
sisteminin oluþturabileceði taþýyýcý sistem korozyonu 
veya yukarýda ifade edilen buz kamasý gibi olasýlýklarýn 
mimari tarafýndan korunmasýnýn saðlanmasý gerekli 
o lma l ý d ý r.  Bu  konu la rda  yasa l  met in l e re  
dönüþtürülebilecek ayrýntýlý teknik bilgi birikimi henüz 
oluþturulmamýþ olduðu için söz konusu Yasa 
kapsamýnda etkin uygulama ve denetleme 
hükümlerinin tam olarak geliþtirilebilmesi mümkün 
olmayabilir.

Mevzuatýn verdiði güven duygusu Gerçek Olabilir 
mi?

4708 Sayýlý öngörmüþ olduðu hükümler karþýsýnda bazý 
yaptýrýmlarda öngörmektedir. Yukarýda da ifade edildiði 
gibi alýnan önlemlerin gerçek sýnamasýnýn ancak deprem 
sonrasýnda yapýlabileceði, dolayýsýyla, öngörülmüþ 
bulunan önlemler in etk in l ið in in bugünden 
bilinemeyecek olmasý gerçeði, yaptýrýmlarýn ve hatta 
Yasanýn ek yasa ile deðiþtirilecek olan yeni hükümleri ile 
birlikte tümünün 'besbellici' bir yaklaþým altýnda 
hazýrlandýðý düþüncesini uyandýrmaktadýr: 

-“Yaptýrýmlar var, besbelli ki suiistimaller olmayacaktýr.”

-“Yasa yapýldý, besbelli ki depremler zarar 
veremeyecektir.” 

Gibi. Ancak Körfez ve Düzce depremleri nedeniyle 
yýkýlan veya hasar gören yapýlar da yetkin olduðuna 
inanýlan bir teknik denetim sistemi altýnda yapýlmýþ 
bulunmaktaydý. Eski sistem çalýþmadý. Yeni yasada 
öngörülen sistemin çalýþacaðýnýn güvencesini 
saðlayacak hükümler hangileri olacak?

Yasa tam kapsayýcý deðil. Yasa hükmünün bütün ülkeye 
yaygýnlaþtýrýlmasý bir olumluluk, ancak kamusal yapýlar, 
askeri yapýlar, teknik ve sýnaî tesisler gibi önceden 
kapsam dýþý býrakýlmýþ yapýlar halen de kapsam dýþý. 
1999 yýlý depremlerinde lojmanlar, askeri kýþlalar gibi 

yapýlarda da büyük can ve mal kayýplarý yaþandý, petrol 
tesislerinde çýkan yangýnlar deprem sonrasýnda da 
günlerce çevreye zarar vermeye devam etti.  Bu gibi 
tesislerin bu yasa kapsamýnýn dýþýnda býrakýlmasý ancak 
öngörülmüþ bulunan sakýncalarýnýn giderileceði baþka 
yasalar altýnda güvenlik altýna alýnmasý kaydýyla 
anlaþýlabilir. Askeri tesislerde yaþamýný yitirenler için 
aileleri tarafýndan açýlan davalar hala sürmekte.

Yasa önceki mevzuatta öngörülmüþ bulunanlara göre 
çok farklý ve yaptýrýmlar içeren kademeli bir kamusal 
denetim öngörüyor. Ancak kamusal denetimin 
yapýlabilmesi þekil olarak denetim sürecinde yer alan 
yapý sahibi, yapý denetim kuruluþu, mimar ve 
mühendisler, laboratuar ve yapý müteahhidi gibi ticari 
taraf profesyonellerin inisiyatifine býrakýlmýþ durumda. 
Taraflarýn arasýnda uzlaþmazlýk olmadýðý sürece etkin bir 
kamu denetimi oluþturulmasý mümkün deðil.

Ek Yasa Tasarýsýnda dikkat çeken deðiþikliklerden birisi 
yapý denetim hizmeti bedellerinde yapýlan indirimler. 
Aslýnda bu durum 4708 Sayýlý Yasanýn yapý denetim 
hizmet piyasasý önünde bileðinin bükülmesi. Yasanýn ilk 
uygulamaya girdiði günden beri 'sabit tarife' olarak 
öngörülen bedellerin yüzde kýrký oranýnda 
uygulanmakta. Sabit tarifenin tabanýný resmi bedeller 
üzerinden hesaplanan vergi matrahlarý oluþturmakta. 
Þimdi vergi matrahlarý azalacaðý için bedeller daha da 
indirilecektir. Sonuç: ucuz hizmet her zaman kaliteli 
hizmeti saf dýþý eder. Bu konuda önlem olarak Avrupa ve 
Amerika uygulamalarý esas alýnarak geliþtirilen 
modeller konu ile ilgili platformlarda kamu yetkililerine 
iletilmiþ, ancak Tasarýda görüldüðü üzere dikkate 
alýnmamýþ durumdadýr. 

Ek Yasa Taslaðýnda öngörülen cezai yaptýrýmlarýn “Her 
ne kadarsa cezasýný öderiz, iþimizi de yaparýz” mantýðý 
ile yürüyen yapý üretimi piyasasýnda ne derece etkili 
olabileceði meçhul. Ayrýca cezai iþlem oluþturabilecek 
suiistimallerin ortaya çýkarýlabilmesi, Yasada kamusal 
veya ticari, herhangi bir üst denetim öngörülmemiþ 
olduðu için, ancak deprem afetiyle yüzleþildiði sýrada 
ortaya çýkarýlabilecektir. Bu durumda yapý denetim 
süreçlerinin baðcýyý dövmekten baþka bir yararý 
olmayacaktýr. Konya'da 96 kiþinin ölümüne neden olan 
Zümrüt Apartmaný faciasýnda yapýnýn müteahhidi eksik 
donatý ve zayýf beton kullandýðý için 5 yýl ve statik proje 
müellifi emniyet katsayýsýný alt düzeyde aldýðý için 2 yýl 
hapis ve 400'er TL para cezalarýna mahkûm oldular. 
Cezalarýn ne kadar caydýrýcý olduðu halen de tartýþma 
konusu.
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Depremlerin, yapý üreticilerinin fiili meslek sürelerini 
aþabilen oldukça uzun dönemlere yayýlabilme 
olasýlýklarý göz önüne alýndýðýnda risk olasýlýðý suiistimal 
sahip ler i  yönünden o ldukça üst len i leb i l i r  
görünmektedir. Bu durumda Yasada öngörülen 
yaptýrýmlarýn etkinliði basit bir kumardan daha fazla 
olmayacaktýr. Depremsiz geçen her yýl denetimin 
etkinliðini aþýndýrýrken risk alma hýrsýný arttýrma 
potansiyeline sahip olacaktýr. Ayrýca 4708 Sayýlý Yasa 
kapsamýna dâhil olmayan Ceza Yasasý ile ilgili 
ya p t ý r ým l a r  d a  a n c a k  d ep r em  a f e t i n i n  
gerçekleþmesinden sonra geçerli olabilecektir. 

Gene muhtelif platformlarda ve özellikle 2004 deprem 
Þurasýnda ayrýntýlý olarak çalýþýlmýþ bulunan yapý 
denetim hizmetlerinin zarar görenlere karþý 
sigortalanmasý tamamen kapsam dýþýna çýkarýlmýþ. 
Deprem Þurasý Sigorta Komisyonuna verilen 
raporlarda uygulanacak sigorta hizmetleri modelinin 
esas amacý saðlýklý bir yapýlanmanýn saðlanmasý olarak 
gösterilmiþtir.

Yapý Denetimin asýl ve en etkin tarafý olmasý gereken 
tüketici/kullanýcý yapý üretiminin tarafý olarak 
öngörülmemekte. Tüketici/kullanýcýnýn etkinliðini 
arttýrmak için çeþitli platformlarda Mimarlar Odasý da 
dâhil görüþlerini bildiren kuruluþlar tarafýndan 
önerilmiþ bulunan 'yapýlarýn sertifikalandýrýlmasý', 
denetim ile ilgili tüm belgelerin tüm ilgililere açýk 
tutulmasý gibi öneriler sürekli olarak göz ardý 
edilmekte.

Gene önerilmiþ bulunan yapý üretiminin pazarlanmasý 
veya kiralanmasý konularýnda satýcýnýn, emlakçýnýn, 
alýcýnýn ve kiracýnýn 4077 Sayýlý Tüketicinin Korunmasý 
Yasasý kapsamýnda 'taraf' Kabul edilmesi, taraflarýn 
birbirlerine karþý müteselsil sorumluluklarýnýn 
kurulmasý, her türlü yapý ürünün satýþý veya 
kiralanmasý iþlemlerinde, teknik denetimler üzerine 
yapýlandýrýlan garanti koþullarýnýn oluþturulmasý 
konularýnda, yapý üretiminin yapý ruhsatýndan 
kiralanmasýna kadar, gerçek bir müteselsil denetim 
sistemi oluþturulmasý göz önüne alýnmamýþ durumda. 
Emlak aracýlarýnýn yapýlarýn güvenirliði konusunda 
taraf haline getirilmesi birbirlerini de müteselsil olarak 
denetleyen bir denetim süreci oluþturabilecektir. 

Kamu görevlilerinin denetim uygulamalarý mevcut 
mevzuata uyum ile sýnýrlý. Teknik elemanlarýn denetim 
uygulamalarý ise eðitimlerinin esasýný oluþturan teknik 
bilgi üzerine. Ancak yukarýda da ifade edildiði üzere 
geliþen toplumsal talep ve geliþen yapý teknolojileri 

teknik eðitim sýrasýnda edinilmiþ olan bilgileri hýzla 
eskitiyor. Son yýllarda popüler hale gelen 'meslek içi 
eðitim' yaklaþýmlarý konunun öneminin çok uzaðýnda. 
Kamu kuruluþlarý yapý denetimleri ilgili sicilleri tutmakla 
yükümlü kýlýnmýþ; ancak Yasa da öngörülmüþ hükümler 
sadece yaptýrýmlarý izleyip kaydetmek üzere 
yapýlandýrýlmýþ. Yapý Denetim olgusunu teknik yönden 
i z l emek,  o r taya  ç ýkan  sorun la r ýn  tekn ik  
çözümlemelerini akademik planda araþtýrmak, elde 
edilen yeni bilgileri uygulayýcýlara ve kamusal 
denetçilere bilgi veya mevzuat paketleri halinde 
ulaþtýrmak gibi hizmetler gündeme bile alýnmamýþ. 

Ek Yasa Tasarýsýnda, 595 Sayýlý Kanun Hükmünde 
Kararnamede olduðu gibi meslek odalarý da Yapý 
Denetim Komisyonlarý kapsamý altýna alýnmasý 
önerilmiþ durumda. Ayrýca yapý denetimi konusunda 
hizmet veren üyelerinin tescili ve uygunsuz 
davranýþlarýnýn saptanmasý hallerinde kendi 
mevzuatýna uygun yaptýrýmlarý uygulamakla yükümlü. 
Belki de Mimarlar Odasý Yasa ile kendisine verilen 
yükümlülükleri daha da ilerleterek kendi alanýna giren 
konularda, karþýlaþýlan teknik konularý doðrudan yapý 
denetimi hizmeti veren üyelerinden derleyerek 
akademik planda edinilecek çözümlemeleri, meslek içi 
eðitim kapsamýnda yaygýnlaþtýrmalý. 

Deprem zararlarýný önlemek üzere oluþturulacak Yapý 
Denetimi Yasasýnda on yýla yaklaþan bir süredir çok þey 
söylendi. Þimdi elimizde olan, iki uygulama maddesi 
dâhil, toplam altý maddelik “idari yeniden düzenleme” 
tasarýsý.  Bu kadar uzun zamandýr beklenen bu tasarý 
mýydý? Yapý Denetim Yasasý ile ilgili çalýþmalar bu 
tasarýyla birlikte artýk tamamen kapatýlýyor mu? Cevap 
büyük hakem olarak doðanýn önünde.

77



SÖYLEÞÝ

78

MÝMARLAR ODASI ANKARA ÞUBESÝ
50. YILDA ODA SÖZLÜ TARÝHÝ
ERTUÐRUL ÖZAKDEMÝR ile SÖYLEÞÝ
03.11.2005

ERTUÐRUL ÖZAKDEMÝR- … Orhan Alsaç, bir gün, 
Mimarlar Odasýnýn kurulmasýna yakýn; bana, “Sen mimar 
mýsýn, mühendis misin?” dedi. Meðer beni deniyormuþ. 
“Efendim, ben mimarým” dedim. “Ama sen Teknik 
Üniversite mezunusun” dedi. Ben de ona, “Bir insan ya 
mimar olur, ya mühendis olur. Ýkisi birden olamaz” 
demiþim. O yüzden beni çok severdi Orhan Bey.
Bildiðiniz gibi, ben, 1954 yýlýnda mezun oldum. Mezuniyet 
projemi de -ki bu Teknik Üniversite tarihinde ilktir, baþka 
yoktur- ozalitle verdim.

----

Projemi verdim ve Ankara'ya geldim. Çünkü Ankara'da 
bazý büyük projeler var, onlara da yetiþtirmek istiyorlar. 
Onlara katýlmak istiyorum. O sýrada Mimarlar Odasý 
kurulurken, Orhan Bey, benim ismimi, kurucu üye diye 
Bayýndýrlýk Bakanlýðýna bildirmiþ. Açýkçasý, benim bundan 
haberim yoktu. Demin o bahsini ettiðim olay da bunun 
için bir denemeymiþ. Hani “Ýnsan ya mimar olur, ya 
mühendis olur. Ýkisi birden olmaz” demiþtim ya. Meðer 
beni deniyormuþ.

Çetin Ünalýn

Sonra anlattýðým gibi, Ankara'ya geldim. Oda kuruluþ 
çalýþmalarý sýrasýnda, Adnan Aðabey, beni çaðýrdý. 
“Ertuðrul, biz, Yüksek Mühendis Mimarlar Odasý 
kuracaðýz. Sen o gruptan ayrýl” dedi.

ÇETÝN ÜNALIN- Problem nedir? Neden ayrýlmanýzý 
istiyor?

ERTUÐRUL ÖZAKDEMÝR- Problemin ne olduðunu 
önceleri bilmiyordum. Anlaþýlan, kuruculuk vasfý olan 
Adnan Kýrýmlý gibi birtakým insanlarla kiþisel bazý 
sýkýntýlarý vardý. Onlarýn, “Sadece Akademililer 
mimarlýðý bilir, bizimkiler bilmiyorlar” gibi bir 
düþünceleri vardý. Bir de, bizim Teknik Üniversite, o 
sýralar biraz daha mühendisler grubuna yakýndý. 
Onlardan da ayrýlmak istemiyorlardý; çünkü biz, Teknik 
Üniversite yurdunda hep beraber kalýyorduk. Eðer bir 
Teknik Üniversite mezununa “Nereden mezun 
oldunuz?” diye sorarsanýz, “Teknik Üniversite” derdi. 
Ýkinci bir soru sorardýnýz, “Hangi Fakülte?” derdiniz; 
“Ýnþaat veya makine” derdi. Yani biz, böyle bir þuurla 
yetiþtik. Ýlk önce Teknik Üniversite derdik, fakülte ismi 
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ikinci seferde söylenirdi. Hiçbir zaman için, bir Teknik 
Ünivers i te l iye,  “Nereden mezunsun?” diye 
sorduðunuzda, “Ben, Ýnþaat Fakültesinden mezunum” 
demezdi. Belki bu þuurla yetiþtiði için, Adnan aðabey 
–Allah rahmet eylesin- böyle bir tavýr sergiledi.

Adnan Kocaaslan, bence mimarlýk mesleðine, 
Bayýndýrlýk Bakanlýðýna çok büyük hizmeti geçmiþtir. 
Hepimizin çok sevdiði, çok saydýðý bir insandý. Çok erken 
gitti. Bir ara Genel Müdür oldu, sonra Müsteþarlýk filan 
yaptý. Sonra, devrim sýrasýnda birtakým þeyler oldu, 
oradan Ýþ Bankasýna geçti. Ýþ Bankasýnda Ýnþaat Müdürü 
oldu. Ýþ Bankasýnýn o yüksek binalarýný yaptýrdý; yani 
büyük atýlýmlar yaptýran isim oldu. Sonra, Ýlhami Ural'la 
beraber Merkez Bankasýnýn müsabakasýný da kazandý. 
Þimdiki Deniz Kuvvetlerinin bulunduðu yerde, Merkez 
Bankasý filan beraber olduklarý kompleksin yapýmý için 
düzenlenen müsabakayý kazanan þahýs da odur.

Biz, onun telkiniyle gittik, ilk önce Ýnþaat Mühendisleri 
Odasýna kayýt olduk. Bundan sonra, Orhan Arsaç'ýn 
büyük bir müdahalesi oldu. Adnan Aðabeyi ikna etti ve 
tekrar Mimarlar Odasýna gittik, Mimarlar Odasýna kayýt 
olduk. 

ÇETÝN ÜNALIN- Esasýnda konuya da böyle girmiþ 
olduk. Biraz önce de söyledim, bu söyleþileri 
düzenlememizin sebebi, 2004 yýlýnýn Odamýzýn 
Kuruluþunun 50. Yýlý olmasýdýr. O vesileyle, “Odanýn 
tarihini bir toplayalým” dediler. Bu da bizim üstümüze 
kaldý. O arada, ben, kayýtlara baktým; siz, Ankara 
Þubenin kurucu üyesi olarak görünüyorsunuz. Bu 
çalýþmayý, aþaðý yukarý 8 toplantý halinde düzenleyelim 
diye düþündük. Bunun ilk 4'ü 1971'e kadar olan bölümü 
içerecek, çünkü biliyorsunuz 1971'den sonra kuþak 
deðiþikliði oluyor. 

ERTUÐRUL ÖZAKDEMÝR- Biliyorsunuz, benim bir de 
Ankara Þubesi Baþkanlýðý dönemim oldu.

ÇETÝN ÜNALIN- Evet, biliyorum.

ERTUÐRUL ÖZAKDEMÝR- Ben, Baþkandým, rahmetli 
Vedat Dalokay ile Yavuz Önen de üyemdi. Öyle bir 
dönem de oldu.

ÇETÝN ÜNALIN- Evet. Düþündüðüm gibi olursa, 
Cumartesi günü saat 17.00'de, kuruluþla ilgili; yani 
Odanýn kuruluþu, sonra þubelerin kuruluþuyla ilgili 
konularý konuþacaðýz. Ondan sonra, dördüncü 
söyleþide, bu deðiþimi konuþalým diye düþünüyorum. 

Yani Yavuz'larýn dönemi; Gürol Gürkan'lar, Nejat beyler 
falan da varlar. Ondan sonra Kongre yapýlýyor ve yeni bir 
kadro geliyor. Onu ya ikinci, ya üçüncü toplantýda ele 
alalým diye düþünüyoruz.

Cumartesi günkü programa sizi de katalým dedik. Nejat 
Ersin var, Sevinç Kaynak var, Þevki Vanlý ve Yýlmaz 
Gürer var. Yýlmaz Gürer, Ýstanbul Þubesinin Kurucu 
Yönetim Kurulu Üyesiymiþ. Böyle bir oturum 
düzenlemeye karar verdik. Ýnsanlar katýlmasalar da çok 
önemli deðil; ama onun dýþýnda, hep beraber olursak, 
daha yararlý bir çalýþma olur diye düþünüyorum.

ERTUÐRUL ÖZAKDEMÝR- Nejat beyi, talebeliðim 
döneminde Ýmardan tanýyorum. Odalarýn kurulmasýnda 
en çok faydasý dokunanlardan bir tanesi Nejat Ersin 
Beydir. Bunu açýklýkla söylemek lazým.

ÇETÝN ÜNALIN- Ben, tüm Merkez Karar Defterlerinin 
fotokopilerini çektirmiþtim. Yazýn Nejat beye verdim. 
Epey inceledi. Hemen hemen bütün dönemlerde 
bulunmuþ. Hafýzasý da çok kuvvetli. Hemen her 
hadiseyi hatýrlýyor.

ERTUÐRUL ÖZAKDEMÝR- Evet, o her hadisenin içinde 
vardýr. Ben, Nejat Aðabey derim. Çok sevdiðim, 
saydýðým bir insandýr. Her zaman mutedil, her zaman 
uzlaþtýrýcý, her zaman vizyon katýcý bir rolü olmuþtur. 
Çok sorumluluk sahibi bir insandýr.

Daha önceden Armaðan Güran diye bir arkadaþ vardý. 
Genel Sekreterliðe o baþladý; ama Nejat Bey yine 
Odanýn içinde. Hiçbir zaman uzak durmamýþtýr. Ýlk 
günden beri olaylarýn içindedir. Olaylarýn dýþýnda 
göründüðü zamanlar bile, arkadan takip ederdi.

Tabii, siz o günleri yaþamadýnýz. Biz, maalesef o günleri 
yaþadýk. Talebeliðimiz sýrasýnda, Talebe Birliðinde, biz, 
onlara, “Yobaz” derdik, onlar da bize “Devrim yobazý” 
derlerdi. Böyle saðcý-solcu hikâyesi vardý. Bu durum, 
odalara da intikal etti. O intikal sýrasýnda, Nejat Beyin, 
devamlý surette itidal tavsiye eden, taraflarý kavgadan 
ziyade anlaþmaya sevk eden yapýsýný unutmam 
mümkün deðil. Nejat beyin Mimarlar Odasýna yaptýðý 
katkýyý baþka hiç kimsenin yaptýðýný hatýrlamýyorum. O 
öyle biriydi.
...

ÇETÝN ÜNALIN- Odalar Kanunu çýkýnca, bir 
Müteþebbis Heyet diye bir heyet seçiliyor. Ona, her 
birlikten bir temsilci olacak. Birlikler yok, dernekler var. 
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Onlardan galiba 3'er kiþi gidiyor, Bayýndýrlýk 
Bakanlýðýndan 4-5 gidiyor. Onlardan biri de Orhan 
Alsancak'tý. Bu Müteþebbis Heyet, Dil-Tarih Coðrafya 
Fakültesinde 18 Ekim 1954'te bir Kurucu Umumi Heyet 
kuruyorlar. Siz ona katýlmýþ mýydýnýz?

ERTUÐRUL ÖZAKDEMÝR- Hayýr, yoktum.

ÇETÝN ÜNALIN- Ondan sonra, 1954 yýlýnda kurulan 
Kurucu Umumi Heyet, hangi odalarýn kurulacaðýna karar 
veriyor. Bir de TMMOB'nin Yönetimini ve Sekreterini 
seçiyor. Sekreterini seçerken de, mimarlar, aday olarak 
Ýsmet Barutçu'yu gösteriyor, inþaat mühendisleri de 
Muzaffer Binici'yi gösteriyorlar. Bu seçimde, inþaat 
mühendisleri sayý olarak neredeyse 3–4 misliyken; 
Ýsmet Barutçu, seçimi ikinci turda 2–3 oy farkýyla 
kaybediyor. Bu, Ýsmet Barutçu'nun inþaat mühendisleri 
içinde popüler bir isim olduðunu gösteriyor.

ERTUÐRUL ÖZAKDEMÝR- O dönemlerde, mimar, 
mühendis ayýrýmý yoktu. Belki çoðu kimse, Ýsmet 
Barutçunun mimar olduðunu bile bilmiyorlardýr. Bunun 
yanýnda Ýsmet Barutçu'nun çok iyi bir kiþiliði vardý. 
Biliyorsunuz Orhan Alsaç'ýn dayýsýdýr. Toplantýlarda çok 
rahat konuþan, esprili bir yapýya sahipti. Onun için Ýsmet 
Barutçu, çok meþhurdu.

ÇETÝN ÜNALIN- Þunu söyleyecektim: O, Kurul-u 
Umumiye, Dil Tarih'te toplanýyorlar ve orada Sekreteri 
seçiyorlar, Yönetim Kurlunu seçiyorlar.

ERTUÐRUL ÖZAKDEMÝR- Biz o vakit, Bayýndýrlýk 
Bakanlýðýndaki bir grup, Adnan Aðabeyin öncülüðünde 
hareket ettik. Çünkü bu pazarlýklar daha önceden de 
yapýldý ve muvaffak olunamadý. Benim hatýrladýðým, 
Akademililerin kurmuþ olduðu Güzel Sanatlar Akademisi 
Mezunlarý Cemiyeti diye bir oluþum vardý.

ÇETÝN ÜNALIN- Ýlk dernek olarak, Güzel Sanatlar 
Birliði Mimari Þubesi kuruluyor.

ERTUÐRUL ÖZAKDEMÝR- Tamam. Hatta onlar, 
baþlangýçta, “Mimarlar Odasý biziz” diye tutturmuþlardý. 
Baþlangýçta bize böyle söylerlerdi. Ýþte, Adnan Aðabeyin 
o reaksiyonu buradan kaynaklanýyor. Bunlar muvaffak 
olamayýnca, biliyorsunuz, sonradan, rahmetli Süleyman 
Kuranel filan vardý -Gaziantep Milletvekili olmuþtu; o, 
Akademi mimarýydý- ona falan gidildiðini, Mimarlar 
Odasýndan baþka bir Odanýn kurulmasýnýn þart 

olduðunun söylendiðini; ama kabul etmediðini 
biliyorum.

ÇETÝN ÜNALIN- Yani TMMOB'nden ayrý bir Mimarlar 
Odasýnýn kurulmasý mý?

ERTUÐRUL ÖZAKDEMÝR- Hayýr, hayýr. TMMOB'nin 
içinde, Mimarlar Odasý, Yüksek Mühendis ve Mimarlar 
Odasý diye bir oluþumdan bahsediliyor; yani bir 
Mimarlar Odasý, bir de Yüksek Mühendis Mimarlar Odasý 
olacak; böyle acayip bir oluþum çabasý içindelerdi. 
Ondan sonra, Adnan Aðabeyin arkadaþlarýnýn böyle bir 
þeyi çýkýnca, ne yapacaðýmýzý þaþýrdýk.

ÇETÝN ÜNALIN- Odalar, bir heyet seçtikten sonra, 15 
Aralýk 1954'te Mimarlar Odasý Kurucu Umumi Heyeti 
seçiyorlar. Bunlar, Ýstanbul Güzel Sanatlar 
Akademisinde bir toplantý yapýyorlar ve orada ilk 
Yönetim Kurulu seçiliyor. Ona katýlmýþ mýydýnýz?

ERTUÐRUL ÖZAKDEMÝR- Hayýr. O sýrada biz, Ýnþaat 
Mühendisleri Odasýndaydýk ve orada, açýkçasý, üvey 
evlat muamelesi görüyorduk. “Niye geldiniz?” filan gibi 
karþýlanýyorduk. “Oda kurulacak, onu bekliyoruz” 
derdik. Oraya yaranamadýk, buraya da yaranamadýk. 
Böyle kaldýk ortada. 

ÇETÝN ÜNALIN- Zaten ilk seçimler oluyor; orada, 
Gündüz Özdeþ var; profesör. Galiba, Teknik 
Üniversitenin hocasýydý.

ERTUÐRUL ÖZAKDEMÝR- Evet, bizim hocamýzdý.

ÇETÝN ÜNALIN- Profesör Doðan Erginbaþ var. Maruf 
Önal, galiba sonradan profesör oluyor. Maruf Önal, 
Akademiden. Bir de Nezih Erdem var. 

ERTUÐRUL ÖZAKDEMÝR- Nezih Erdem de 
Akademiden; ama Teknik Üniversitede hoca.

ÇETÝN ÜNALIN- Bir de Kemali Söylemezoðlu var.

ERTUÐRUL ÖZAKDEMÝR- O da Akademili; ama 
zannederim o, Almanya'dan mezun.

ÇETÝN ÜNALIN- Yani bunlar hep Teknik Üniversitenin 
hocalarý galiba.

ERTUÐRUL ÖZAKDEMÝR- Evet. Teknik Üniversitenin 
hocalarý.

SÖYLEÞÝ
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ÇETÝN ÜNALIN- Bir de Aydýn Boysan ile Affan Kýrýmlý 
karýþýyor.

ERTUÐRUL ÖZAKDEMÝR- Tamam. Onlar Aka-
demililer; ama hoca deðiller. Affan, asistandý, sonradan 
ayrýldý. O da hocaydý. Ben, Akademiye, ayný zamanda 
Heykel Bölümüne giderken, Affan'ýn asistanlýðýný 
hatýrlýyorum.

ÇETÝN ÜNALIN- Zaten sonra ilk toplantýlarýný Teknik 
Üniversitede yapýyorlar. Gündüz Özdeþ'in odasý da 
galiba onlarýn mekânlarý oluyor. Yani anladýðým 
kadarýyla, o kuruluþ sýrasýnda Teknik Üniversiteli, 
Akademili, Güzel Sanatlý çekiþmesi oluyor.

ERTUÐRUL ÖZAKDEMÝR- Hayýr. Çekiþme deðil de, 
onu þöyle tespit ediyorum: Gündüz Aðabey, Adnan 
aðabeyi çok severlerdi, ama Adnan Aðabey tepki duydu. 
Çünkü Adnan Aðabey, açýkçasý, o sýrada baþlý baþýna bir 
otoriteydi. Bayýndýrlýk Bakanlýðýnýn bir nevi mimar 
reisiydi. Fakat onun ötesinde, Adnan Aðabey, dünya 
tatlýsý bir insan; yani esprili, dünya tatlýsý, gençlere þevk 
veren, kendi baþýna bir oda. Tabii bu reaksiyona karþý, 
Ýstanbul'dan sesler gelmeye baþladý. “Adnan Aðabey, 
yanlýþ yapýyorsun. Býrak bunu” dediler.

ÇETÝN ÜNALIN- Peki, bu, Adnan Beyi bu kadroya 
almadýklarý için olabilir mi?

ERTUÐRUL ÖZAKDEMÝR- Hayýr, hayýr. Adnan Aðabey, 
benim görebildiðim kadarýyla, o þeylerin peþinde 
deðildi. Adnan aðabeye çok fazla bir þey soramýyorduk; 
ama benim baþka bir yerden iþittiðim kadarýyla, Adnan 
Aðabeyi, Affan ve Turgut Cansever kýzdýrmýþ. “Sadece 
Güzel Sanatlar Akademisinde mimar yetiþir. Teknik 
Üniversitenin Mimarlýk Bölümü zaten mühendisliðin ayrý 
bir koludur. Onlara mimar demek yanlýþtýr” diye bir 
þeyler söylemiþler. Adnan Aðabey, böyle bir reaksiyon 
içindeydi. “Ne demek! Mimarlar nasýl sadece Akademide 
yetiþir? Zaten onlar mimar deðil, ressam” derdi. O 
zamanlar, Akademide, mühendislikle ilgili neredeyse 
hiçbir teknik detay yok. 

ÇETÝN ÜNALIN- Daha sonra da burada, Mimarlar 
Odasý Yönetim Kurulu seçiliyor ve Ýkinci Genel Kurulu 
topluyor. Orada, Oda Talimatnamesi kabul ediliyor. 
Talimat gereði, Ankara, Ýstanbul, Ýzmir diye üç bölgeye 
ayrýlýyor. Ondan sonra, 4 Nisan 1955'te ÝTÜ'de tekrar 
TMMOB Ýkinci Umumi Heyeti toplanýyor; onlar da Oda 

Talimatnamelerini tartýþýp tasdik ediyor. Böylelikle de 
Oda kurulmuþ oluyor.

Sizin atanma tarihinizle ilgili karar defteri de var. 
Tarihini buraya not etmemiþim; ama karar defteri var. 
TMMOB'nin, Ankara ve Ýzmir için þube kurulmasý 
kararýndan sonra kurucu üyeler atanýyor. Ýlk kurucu 
üyeler, Vedat Dalokay, Selçuk Milar, Ertuðrul 
Özakdemir, Cengiz Topcubaþý ve Necdet Þavlý. Siz de 
hatýrlýyorsunuz deðil mi?

ERTUÐRUL ÖZAKDEMÝR- Evet. Hatýrlýyorum. 

ÇETÝN ÜNALIN- Burada birkaç soru soracaðým. Ýlk 
kuruluþ aþamasýnda, Merkezin Ýstanbul'da mý; yoksa 
Ankara'da mý olacaðýyla ilgili bir çekiþme, anlaþmazlýk 
çýkýyor. Sayý çokluðu Ýstanbul'da olduðu için, 
Ýstanbul'daki toplantýda, Merkez Ýstanbul oluyor.

O zamana kadar, Kanunun çýkmasýna kadarki 
çalýþmalarda Yüksek Mimarlar Birliði, hakikaten baþý 
çekiyor. O baþý çekenlerin baþýný da yine Ýsmet 
Barutçu'lar, Nizamettin Doðu, Orhan Alsaç'lar filan 
çekiyor. Fakat bu listede yoklar. Sonra karar defterinde 
bir karar var. Mesela, Ankara'da adres olarak, onlarýn 
yerine, Türk Yüksek Mimarlar Birliðini göstermek 
istiyorlar. Ankara reddediyor. Adres gösteremiyorlar ve 
onun için Selçuk Milar'ýn ofisini gösteriyorlar. Adnan 
Beyin çekiþmesi, buna dahil mi?

ERTUÐRUL ÖZAKDEMÝR- Çekiþmeler onlara kadar 
uzamýþ olabilir. 

Ankara'daki Akademi mimarlarýnýn konuya tümüyle 
sahip olma heveslerinin olduðu, bir vakýa. Sonra Selçuk 
Milar'ýn filan ortaya çýkmasý, bir nevi konsensüs 
saðlanýyor. O sýrada onlar, hep boyuna münakaþa 
mevzuuydu. Bunlar yine “Teknik Üniversite mimarlarýný 
mimar saymýyoruz.” filan diye tavýrlar sergiliyorlardý. 
Doðrusu, ben, o sýrada inanmadýðým bir þey olduðu için, 
kaçtým; bir nevi kaçtým. Çünkü o sýralar beni genç diye 
görüyorlardý. Onlarýn içinde en genci bendim. Biz, o sýra 
müsabakalara giriyoruz. Bir nevi yetiþtirmek için öne 
sürdükleri muhakkak; ama ben, sakal-býyýk hikâyesiyle 
karþý karþýya kaldýðým için çareyi kaçmakta buldum. 
Nitekim ondan sonra da yurtdýþýna gitmiþtim. Sonra bir 
tek yapmýþ olduðum þey þu oldu: Ýnþaat Mühendisleri 
Odasýndan çýkýp, Mimarlar Odasýna girdik.
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BÝLÝNMEYEN ANKARA

1970'lerin sonunda projelendirilen ve 1980'lerin 
baþýnda yapýmý biten, adýný aldýðý Kuðulu Park'ýn 
karþýsýnda konumlanmýþ olan Kuðulu Pasajý,  þimdi 
büyük ölçüde terk edilmiþ olan çarþý/pasaj/iþhaný tipi 
mekânlarýn önemli temsilcilerindendir. 1976 ile 1979 
yýllarý arasýnda Mobil Kavaklýdere Benzin Ýstasyonu ve 
hemen yanýndaki 4 katlý apartmanýn Koray Yapý 
Endüstrisi tarafýndan satýn alýnmasý ile Kuðulu Park'ýn 
karþýsýnda, Tunalý Hilmi ile Buðday Sokaðýn köþesinde 
yer alan parseller birleþtirilmiþ ve 1978 yýlýnda Rahmi 
Bediz ve Demirtaþ Kamçýl tarafýndan bir iþhaný/çarþý 
yapýsý olarak tasarlanmýþtýr. 

1960'lardan sonra Ankara'nýn önde gelen inþaat ve 
müteahhitlik firmalarýndan biri haline gelen Koray Yapý 
Endüstrisi, 70'lerde Ankara'da birçok iþhaný projesine 
imza atmýþtýr. 1978 yýlýnda tasarlanmýþ olan Kuðulu 
Pasajý, hem iþlevsel hem de mimari açýdan döneminin, 
hamilerinin ve mimarlarýnýn tipik bir ürünü olduðu 
söylenebilir. Rahmi Bediz ve Demirtaþ Kamçýl tarafýndan 
tasarlanýn Kuðulu Pasajý yapýsal ve kurgusal olarak yine 
kendileri tarafýndan tasarlanan Moda Çarþýsý/Ýþhaný 
(1980) ile büyük benzerlikler gösterir. Ancak mimari 
plan ve iþlevlerdeki benzerliklere raðmen Kuðulu 
Pasajý'nýn kentsel ve sosyal baðlamda Moda 
Çarþýsý'ndan daha ön planda olduðu söylenebilir. 
1970'lerden sonra kat sýnýrýnýn 7'ye çýkartýldýðý Tunalý 
Hilmi Caddesi hem ticaret hem de eðlence iþlevleriyle 
dönemin önemli merkezlerinden biri haline gelmiþtir. Bu 
durumun oluþmasýnda, 70'lerin ortasýnda Vedat 
Dalokay tarafýndan yeniden düzenlenen Kuðulu Park'ýn 
ve 1980'lerin baþýnda kurulan Kuðulu Pasajý'nýn büyük 
payý vardýr. Biri park diðeri çarþý olan bu iki mekân 

Kuðulu Pasajý ve Ýþhaný 
Özüm Ýtez

KÜNYE:
Mimar: Rahmi Bediz ve Demirtaþ Kamçýl 
Proje: 1978 
Ýnþaat süreci: 1978 – 1981
Ýþ Sahibi: Koray Yapý Endüstrisi
Ýþlev: Çarþý ve Ýþhaný
Adres: Tunalý Hilmi Caddesi, Kavaklýdere, Ankara

yalnýzca Kavaklýdere deðil Ankara ölçeðinde de etkin 
olmuþlardýr. 

Kuðulu Pasajý, 3 katlý pasaj özelliði taþýyan bir çarþý yapýsý ve 
onun üstünde yükselen iki adet iþhaný bloðundan oluþur. Hem 
dýþarýdan hem de pasaj içinden eriþilebilen bu iþhaný bloklarý 
iki farklý kot düzeyinde, biri 7, diðeri 8 katlý tasarlanmýþlardýr. 
3 katlý çarþý bölümü, ortasýnda merdiven ve yürüyen-
merdiven boþluklarýný içeren ve tavanýndaki kubbeden ýþýk 
alan bir galeriye baðlanan koridorlardan oluþur. Yapýnýn ön 
çekme mesafesi (ön bahçe) ve Tunalý Caddesinin kaldýrýmlarý 
birleþtirilerek, sokakla arasýnda davetkar bir iliþki 
yaratýlmýþtýr. Cephesine bakýldýðýnda oldukça sade bir yapý 
olduðu gözlemlenebilir. Hem Tunalý Hilmi hem de Buðday 
Sokak cephesinde görülen hareketli cephe biçimi caddenin 
üzerinde o dönemde yapýlan baþka yapýlarda da 
görülmektedir. Brüt beton olarak tasarlanan bu yapý hem 

Fotoðraflar: Özüm Ýtez

BÝLÝNMEYEN ANKARA
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mimarlarýnýn hem de müteahhit firmanýn 
diðer yapýlarýna paralel bir üsluba sahiptir.

Kuðulu Pasajý günümüzde, kurulduðu 
yýllarda da olduðu gibi butik giyim 
maðazalarýnýn ve mücevher dük-
kanlarýnýn hâkim olduðu 133 dükkana 
sahip bir çarþý ve toplam 60 iþyerini 
barýndýran iki iþhaný kulesi ile daha 
geleneksel çarþýlar ve güncel AVM'ler 
arasýnda geçiþ sayýlabilecek çarþý/ 
pasaj/iþhaný kültürünün bir parçasý olarak 
görülebilir. 1980'lerden sonra Atakule ile 
baþlayan, sokak (dýþarýsý) ile iliþkileri 
kapalý ve kontrollü yeni nesil alýþveriþ 
merkezleri (AVM) kültürünün bir parçasý 
olmaktan çok 1970'lerde geliþen 
pasaj/iþhaný/çarþý kültürünün bir parçasý 
olduðunu görebiliriz. Biraz ironik bir 
biçimde pasaj/iþhaný/çarþý kültürünün 
(kýsmen de olsa) yýkýmýný hazýrlayan ve 
yeni nesil 'AVM' kültürünün i lk 
örneklerinden biri olan Karum Ýþ ve 
Alýþveriþ Merkezi de Koray Yapý Endüstrisi 
tarafýndan Kuðulu Pasajý'nýn hemen 
yakýnýnda yapýlmýþtýr. 



UIA Çocuk ve Mimarlýk Altýn Küp Ödülleri: “Gençlerin Mimarlýk Bilinçlerinin Geliþtirilmesi”
Son Baþvuru Tarihi :15.01.2011

Kadýköy Ýskelesi ve Yakýn Çevresi Ulusal Öðrenci Mimari Fikir Projesi Yarýþmasý
proje teslimi  tarih:04.02.2011

Ahþap Oyuncak Tasarýmý Yarýþmasý
Son Baþvuru Tarihi: 4 Þubat 2011

"Çatýlar ve Sürdürülebilirlik" Kavramsal Tasarým Yarýþmasý
Teslim Tarihi :14.02.2011

StreetFest Competition
Son Baþvuru Tarihi: 7 Þubat 2011

Knauf A.Þ. 7. Üniversiteler Arasý Proje Yarýþmasý
Son Baþvuru Tarihi: 7 Þubat 2011

Lamp Lighting Solutions Awards
Son Baþvuru Tarihi: 28 Þubat 2011

Medyasoft AutoCAD Yarýþmasý
Son Baþvuru Tarihi: 11 Þubat 2011

Ortakent Yahþi Belediyesi Çakmaklý Mevkii Peyzaj Tasarým Öðrenci Proje Yarýþmasý
Son Baþvuru Tarihi: 8 Mart 2011

2011 UNESCO Kültürel Mirasýn Korunmasý Asya-Pasifik Mirasý Ödülleri
Son Baþvuru Tarihi :31.03.2011

UIA Uluslararasý Öðrenci Fikir Yarýþmasý
Son Teslim Tarihi :31.03.2011

   

MÝMED 2010 Mimarlýk Öðrencileri Proje Yarýþmasý

Çuhadaroðlu Alüminyum 2010 Öðrenci Proje Yarýþmasý: "Bursa - Ýzmir Yolu Üzerinde Çaðdaþ 
Otomobil Galerisi Fikir Projesi"

SONUÇLANAN YARIÞMALAR

DEVAM EDEN YARIÞMALAR
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MÝMARLIKTA GELECEÐÝ DÜÞÜNMEK 

Mimarlar Derneði 1927'nin “Mimarlýkta Geleceði 
Düþünmek” baþlýðý altýnda düzenlediði bir dizi 
toplantýda yapýlan konuþmalar bir kitapta (1) derlenerek 
yayýnlandý. 2009 Ekimi ile 2010 Mayýsý arasýnda yapýlan 
8 toplantýya konuþmacý olarak toplam 22 mimar 
katýlmýþtý. Ziya Tanalý'nýn yönettiði ve her oturumda iki 
veya üç mimarýn çaðrýlý konuþmacý olduðu toplantýlara 
katýlanlar sýrasýyla þu isimlerden oluþuyor: Rabia 
Çiðdem Çavdar - Þevki Pekin, Ali Cengizkan – Erdal 
Sorgucu, Kenan Güvenç – Hüseyin Kahvecioðlu – Ömer 
Yýlmaz, C. Abdi Güzer – Haldun Ertekin, Ekin Çoban 
Turhan – Süha Özkan – Aydan Balamir, Orçun Ersan – 
Neþe Gürallar – M. Onur Yýlmaz, Umut Tatlý – Onur Altay 
– Baver Barut – Birgihan Umutlu. Dizinin son 
toplantýsýnda; Ziya Tanalý, Aykut Ülkütekin, C. Abdi 
Güzer ve Hasan Özbay'ýn katýlýmýyla konuþmalar 
üzerinde genel bir deðerlendirme yapýlmýþ. 

Abdi Güzer kitap için yazdýðý sunuþta özetle þöyle diyor: 

Günümüz ortamýnýn getirdiði dönüþüm ve deðiþmeler 
içinde yaþamýn bütün alanlarýnda olduðu gibi mimarlýk, 
tasarým, planlama ve çevre konularýnda da bir yandan 
sonuç ürünü, öte yandan onun üretilme ve tüketilme 
biçimlerini etkileyen radikal farklýlýklar, geleneksel 
süreçlerden kopuþlarý temsil ediyor... Yaný baþýmýzda 
büyük bir ivme içinde gerçekleþen bu dönüþümlere ve 
etkilerine eleþtirel mesafe içinde bakabilmek her 
zamankinden daha önemli... Gerçekleþtirilen 
toplantýlarýn bant çözümlerini esas alan bu yayýn, 
sadece söylenenler deðil, altý çizilerek eksik býrakýlanlar 

Mimarlar Derneði 1927'den Üç Kitap:

Mimarlýkta Geleceði Düþünmek,
Kentsel Dönüþüm Süreci
ve Seçim Öncesinde Yerel Yönetimler

Mimarlar Derneði 1927, Türkiye'de Cumhuriyet döneminin ilk yýllarýnda kurulan Türk Mimarlar 
Cemiyetinin mirasýný sürdürüyor. 1954 yýlýnda Mimarlar Odasýnýn kurulmasýyla iþlevlerinin önemli 
bir bölümünü Oda'ya devreden Dernek, günümüzde mimarlýkla ilgili farklý güncel konularda 
düzenlediði etkinliklerle mimarlýk düþünce ortamýnýn geliþtirilmesini amaçlýyor. Bu yýl yayýnladýðý 
son üç kitap, Derneðin, “Mimarlýkta Gelecek”, “Kentsel Dönüþüm Süreci” ve “Yerel Yönetimler” 

ve yeni tartýþmalar hazýrlamaya yönelik olarak sorulan 
sorular nedeni ile de tematik bir tartýþma çerçevesinin 
zeminini oluþturuyor.” 

Kitap, günümüz mimarlýðýnda ve mimarlarý arasýnda bir 
kesitle, yerel ve güncel tartýþmalarý yansýtmasý 
açýsýndan önemli bir belge. Yapýlan tartýþmalarda 
mimarlýðýn geleceðine iliþkin genelleþtirilmiþ sonuçlara 
varýlmamýþ, bir “manifesto” veya bir “sonuç bildirgesi” 
üretilmemiþ. Ancak kitapta yer alan görüþler, Abdi 
Güze r ' i n  de  be l i r t t i ð i  g i b i ,  daha  gene l  
deðerlendirmelerin üretilebileceði yeni çalýþmalara 
kaynaklýk edebilecek zenginlikte. 

KÝTAP YORUM

85



deyimleri tartýþarak farklý 
“kentsel dönüþüm” 
yöntemlerini 
deðerlendiriyor. Prof. 
Günay konuþmasýný, 
1969'larýn Amerikan 
popüler müziðinin sosyal 
içerikli þarkýlarý eþliðinde 
sürdürmüþ, örneðin 
“Where Have All The 
Flowers Gone” þarkýsýný, 
sözlerini biraz deðiþtirerek 
“Tüm O Gecekondular 
Nereye Gitti” diye sunuyor. 
Kitapta konuþmalar, 
Ýngilizce tam metin çevirisi 
ile birlikte verilmiþ. 

KENTSEL DÖNÜÞÜM SÜRECÝ 

Kentsel Dönüþüm Süreci baþlýklý kitap (2), geçtiðimiz 
Mart ayýnda Mimarlar Derneði 1927'nin bu konuda 
düzenlediði panelde yapýlan konuþmalarý içeriyor. 
Panel'in konuþmacýlarý; Ýspanya'nýn Türkiye Büyükelçisi 
Joan Clos i Matheu ile ODTÜ'den Profesör Ýlhan Tekeli ve 
Profesör Baykan Günay.  Panelin moderatörlüðünü Doç. 
Dr. Lale Özgenel yapmýþ. 

Panelin yabancý konuðu Büyükelçi Joan Clos i 
Matheu'nun ilginç bir yaþam öyküsü var. Matheu týp 
eðitimi görmüþ ve halk saðlýðý konusunda uzman. 
1997–2006 yýllarýnda Barselona Belediye Baþkanlýðý 
yapmýþ. Bir süre Turizm, Endüstri ve Ticaret Bakanlýðý 
görevinde de bulunmuþ. 

Kitapta yer alan konuþmasýnda Barselona örneði 
üzerinde duran Metheu; “Barselona'nýn dönüþümü, 
kentsel politika üzerine geliþtirilen uzun erimli ortak bir 
stratejinin sonucudur. Olimpiyat, kenti dönüþtürmek 
için bir araç ve nedendi... Dönüþüm bir süreçtir. Kentsel 
yenileme ise süregelen bu büyük sürecin araçlarýndan 
biridir” diyor.  

Prof. Tekeli paneldeki konuþmasýnda, dönüþüm 
projelerinin güncel önem kazanmasýný, kentsel 
büyümenin Türkiye'de düþüþe geçmesi ile birlikte yerel 
yönetimlerin kullandýðý kaynaklarýn artmasýna baðlýyor 
ve uygulanmakta olan farklý özelliklerdeki dönüþüm 
projelerinin meþruiyetini irdeliyor.

Prof. Günay panelde, tarihten örnekler vererek 
dönüþümün sonsuz bir süreç olduðunu vurguluyor ve 
uygulamada kullanýlan “yenileme”, “yeniden 
geliþtirme”, “yerinden etme”, “temizleme” gibi 

YEREL YÖNETÝM SEÇÝMLERÝ ÜZERÝNE 

Mimarlar Derneði 1927'nin yayýnladýðý bir diðer kitapta 
(3), Derneðin 2009 yerel seçimleri öncesi düzenlediði 
bir dizi toplantýda yapýlan konuþmalar yer alýyor. Dizinin 
ilk konuþmacýsý, eski Ankara Belediye Baþkaný ve son 
seçimlerde CHP'nin baþkan adayý Murat Karayalçýn 
olmuþ. Diðer adaylar da konuþmak üzere çaðýrýlmýþ, 
ama Karayalçýn'ýn dýþýnda “davete icabet” eden 
olmamýþ. Dernek yönetiminden Nermin Atýlkan kitabý 
sunuþ yazýsýnda, bu toplantýlarýn amacýný þöyle 
özetliyor.

 “Yerel yönetim seçimleri dolayýsýyla geliþen politik 
tartýþmalara, politikacýlarýn sorunlara popüler çözümler 
bulma çabalarýna karþýlýk, kentli ve meslek mensuplarý 
olarak farklý açýlardan bakýlmasýna katkýda 
bulunabilirdik... Kentlerin çok boyutlu, çok katmanlý 
sorunlarýna uzun vadeli çözümler üretmeye temel 
olacak kapsayýcý baþlýklarý ve mümkün olduðunca kenti 
yönetmeye aday politikacýlarýn sorunlarý ele alýþýný, 
ürettikleri çözümleri tartýþmayý istedik.” 

Karayalçýn'ýn konuþmasýnýn ardýndan yapýlan “Ýklim 
Dostu Kentler” konulu ikinci toplantýda Önder Algedik 
kentlerin ekolojik sorunlarýný ele almýþ. Bunu, Faruk 
Þahin'in kentsel ulaþým üzerine konuþtuðu “Arabasýz 
Kentler” baþlýklý toplantý izliyor. Dizinin diðer 
toplantýlarýnda Ercan Karakaþ “Sosyal Belediyecilik” 
ve Yaþar Seyman “Çocuk ve Kent” konularýnda 
konuþmuþ. Son bir toplantýda tartýþýlanlar üzerinde 
genel bir deðerlendirme yapýlmýþ.

1970 sonrasýnda giderek önem kazanan yerel 
yönetimlere iliþkin olarak, bir bölümü Mimarlar Odasý 
ve diðer meslek kuruluþlarý çevresinde yapýlmýþ, çok 

(1) Mimarlýkta Geleceði Düþünmek, Mimarlar Derneði 1927 yayýný, 2010, 184 s.  
(2) Kentsel Dönüþüm Süreci, Mimarlar Derneði 1927 yayýný, 2010, 80.s  (3) Yerel 
Yönetim Seçimleri Üzerine, Mimarlar Derneði 1927 yayýný, 2010, 136 s. 

sayýda çalýþma bulunuyor. 
Neredeyse tarihin arþivine 

terk edilmiþ bu çalýþmalarýn 
yeniden gün yüzüne 

çýkarýlarak güncel 
tartýþmalarda 

deðerlendirilmesi kuþkusuz 
yararlý olacaktýr. Böyle bir 

yaklaþýmla, uygulamaya 
yönelik yeni politikalarýn 

geliþtirilmesinde, son yerel 
seçimler öncesi dile 

getirilen diðer görüþlerle 
birlikte Mimarlar Derneði 

1927'nin yayýnladýðý bu 
kitapta yer alan 

tartýþmalarýn da dikkate 
alýnacaðýný umarýz. 
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Tus ªantiye
Adet m2 Adet Adet

ANKARA ªUBE 387 1046621.99 26 92

KIRIKKALE TEMSÝLCÝLÝÐÝ 23 26455.00 24 0

ÇAYCUMA TEMSÝLCÝLÝÐÝ 8 4588.00 10 0
KIRÞEHÝR TEMSÝLCÝLÝÐÝ 30 44019.00 32 0

ÇORUM TEMSÝLCÝLÝÐÝ 125 145641.00 106 0

NEVÞEHÝR TEMSÝLCÝLÝÐÝ 52 52396.00 58 0

DÜZCE TEMSÝLCÝLÝÐÝ 51 71467.35 2 7

SÝVAS TEMSÝLCÝLÝÐÝ 65 43640.00 58 0

ERZÝNCAN TEMSÝLCÝLÝÐÝ 28 20476.00 28 0

YOZGAT TEMSÝLCÝLÝÐÝ 63 42549.99 29 0

KDZ. EREÐLÝ TEMSÝLCÝLÝÐÝ 48 47214.76 40 0

ZONGULDAK TEMSÝLCÝLÝÐÝ 27 80499.76 9 0

KARABÜK TEMSÝLCÝLÝÐÝ 19 20622.53 23 0

BARTIN TEMSÝLCÝLÝÐÝ 28 42902.34 27 0

KASTAMONU TEMSÝLCÝLÝÐÝ 52 55585.40 61 0

BOLU TEMSÝLCÝLÝÐÝ 31 44258.54 0 11

TOPLAM 1037 1788937.66 533 110

ANKARA ÞUBESÝ VE TEMSÝLCÝLÝKLERÝ MESLEKÝ DENETÝM PROJE-TUS-ÞANTÝYE

ªUBELER
Proje

ANKARA ÞUBE MESLEKÝ DENETÝMÝNDEN GEÇEN
PROJELERÝN KULLANIM AMACINA GÖRE

DAÐILIMLARI 

KULLANIM AMACI ADET ALAN m2

AHIR 2 660.00

ARAªTIRMA MERK. 1 3344.47
ATÖLYE 3 2406.57

BAÐEVÝ 1 162.00

CAMI 2 2740.62

DEPO 5 5391.95

DEPO,OFÝS 1 180.05

DÜKKAN 2 1640.07

DÜKKAN,KAPICI DAÝRESÝ 1 273.00

DÜKKAN,KONUT 111 250701.38

FABRÝKA 1 3354.00

FIRIN 1 33.17

HAYVAN BARINAÐI 1 576.00

IMALATHANE 6 8187.34

ÝDARÝ YAPILAR 1 400.30

ÝSTÝNAT DUVARI 3 85.84

ÝÞYERÝ 3 9613.22

KONUT 218 476531.30

KÜMES 1 2209.91

LABORATUAR 1 127099.56

MISAFIRHANE 1 2393.80

OFÝS,TÝCARET 1 44265.76

OKUL 1 15379.07

OTEL 1 27396.61

OTOPARK 2 833.00

SÝLO 1 20562.27

SOÐUK HAVA DEPOSU 1 626.84

SOSYAL 

TESÝS,IMALATHANE 1 25267.57

SU DEPOSU 1 88.75

TÝCARET 5 9353.41

VÝLLA 13 4864.16

TOPLAM 393 1046621.99

KASIMDA MESLEKÝ DENETÝMDEN GEÇEN PROJELERÝN
ANKARA BELEDÝYELERÝNE GÖRE DAÐILIMIANKARA BELEDA ÝYELERÝNE GÖRE DAÐILIMI

01.11.2010-30.11.2010 Tarihleri Arasý
Mesleki Denetim Verileri
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GELÝR - GÝDER DURUMUDUR


