Merhaba,
2011 yýlýnýn son günlerinde Ankara Valiliði'nin bir açýklamasý gündemimize hýzla düþtü. Okullarýn kent çeperlerinde
kurulacak kampüslere taþýnacaðýný müjdeleyen bu açýklama, Þube gündemimizde olan, okul yapýlarýnýn
korunmasýna dair çalýþmalara yeni boyutlar ekledi. Bir süredir okul yapýlarý konusunda yaptýðýmýz þu tespitleri çeþitli
nedenlerle gündeme taþýmaktaydýk:
Kent merkezlerinde yer alan ve Ankara'da çoðu Cumhuriyet ve kent tarihimiz ile özdeþleþmiþ olan okul yapýlarý rant
baskýsý ile boþltýlmaya, okullar þehir dýþýna taþýnmaya çalýþýlmaktadýr.
Cumhuriyetin ilk yýllarýnda modernleþmenin önemli temsil mekânlarý olarak inþa edilen ve modern eðitimin
sembolleri haline dönen yapýlarýn büyük bir bölümü bugün kent merkezlerinde kalmýþtýr. Bu sebeple söz konusu
yapýlar kent merkezlerinde artan rant baskýsýndan etkilenmektedir. Örneðin Kýzýlay kent merkezinde yer alan Mimar
Kemal Ýlköðretim Okulu, Atatürk Lisesi, Ankara Kýz Lisesi gibi yapýlarýn bahçeleri ticarileþtirilerek, bazý kýsýmlarý hafta
içi okul saatleri de dâhil olmak üzere, bazý kýsýmlarý da daimi olarak otoparklara dönüþtürülmüþtü. Þubemizin,
Ankara Kýz Lisesi'ne yönelik, Ankara Kýz Lisesi Mezunlar Derneði ile birlikte yürüttüðü çalýþmalarýn sonucu, bahçenin
tamamýna yakýnýnýn otopark haline dönüþtürülmesi ve aðaçlarýn kesilmesi son anda engellenebilmiþti.
Bu baskýnýn giderek artmasý ve yoðunlaþmasý ise kaçýnýlmazdý. Son dönemlerde kent merkezinin çöküntü haline
geldiði ve bu bölgenin güvenlik sorunlarýndan arýndýrýlmasý gerektiði, farklý çevrelerce dile getirilmekte. Sözgelimi bu
gerekçeyi öne süren bir mal sahibi, Türkiye'nin ilk gökdelenini, hiçbir izin almaksýzýn, üstelik yapýya bir de kat
ekleyerek bir otele dönüþtürebiliyor. Ya da Ankara Valiliði okul yapýlarýný kent dýþýna taþýyarak, öðrencileri merkezden
uzaklaþtýrma kararý alabiliyor. Ancak tüm bu karmaþanýn ortasýnda kent merkezlerinde kalan okullara devam eden
ve taþýnmalarý gündeme gelen öðrencileri büyük sorunlar bekliyor olacak.
Sýnav baskýsý altýnda okul-dershane arasýnda mekik dokuyan öðrenciler, okul binalarý da þehir dýþýna taþýndýðýnda
sosyal hayattan tamamen kopmuþ olacaklar. Günlük yaþantýlarý içinde yolculuk için harcadýklarý zaman artmýþ
olacaktýr. Toplumsal hayattan uzaklaþmýþ bireyler olarak okul sonrasý toplumsal hayata katýlýmda zorluk
yaþayacaklardýr. Bugün þehir dýþýndaki üniversite kampüslerinin bile öðrencileri kent yaþantýsýndan kopardýðýna dair
eleþtiriler getirilirken, esas olarak evlerine mümkün olduðunca yakýn yerlerde eðitim görmeleri gereken öðrencilerin
her gün þehir dýþýna taþýnmalarý mantýk dýþýdýr.
Önerilen yeni sistemde ulaþým önemli bir yer tutmaktadýr. Ankara kentinde yaþayan öðrencilerin her gün okul giriþ ve
çýkýþlarýnda taþýnacak olmasý Ankara trafiðine büyük bir külfet ve beraberinde araç yoðunluðu ve trafik hýzýný da
getirecektir. Vali Alaaddin Yüksel'in belirttiði gibi öðrencilerin metro ile taþýnacaðýný düþünmek, yýllardýr ilerlemeyen
Ankara metro inþaatý göz önüne alýndýðýnda oldukça iyimser bir temennidir. Dahasý, temel unsuru ulaþým olan böylesi
bir projenin kentin tümüne iliþkin bir ulaþým planlamasýnýn yokluðunda ele alýnmasý gerçekçilikten uzaktýr.
Önerilen projenin toplumsal ve eðitsel yönleri de detaylý düþünülmüþ görünmemektedir. Öðrencilerin taþýnmasý
ailelerin fazladan servis parasý vermeleri anlamýna gelecektir. Çocuklarýný devlet okullarýna yollayan ailelerin durumu
ortadayken, eðitim ücretine bir de servis ücretinin eklenmesi binlerce aileyi etkileyecektir. Kýz çocuklarýnýn halen
okula gönderilmekten imtina edildiði, çocuk çalýþanlarýn sayýsýnýn hiç de azýmsanmayacak durumda olduðu
ülkemizde, bazý aileler çocuklarýný uzak bulduklarý kampüslere yollamak istemeyecektir. Öte yandan, Türkiye'de lise
ve dengi okullardaki eðitim sistemi yýllardýr tartýþýlagelir. Lise boyunca üniversite sýnavýna hazýrlanan gençlerin
okulla ve eðitimle kurduklarý iliþki yine bu düzeyde tanýmlanýr. Üniversite sýnavýna endeksli bir eðitim sisteminin
içeriðinin iyileþtirilmesi, öðrencileri içine almasý oldukça zordur. Bu zorluðun yeni inþa edilecek okul binalarý ile
aþýlamayacaðý, önerilen mekânsal hareketin, atama bekleyen öðretmenlerin, öðretmensiz okullarýn sýkýntýlarýný
çözmeyeceði aþikârdýr.
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Valilik tarafýndan yapýlan açýklama ile okul yapýlarýnýn kampüsler halinde tasarlanacaðý belirtilmiþti. Bu kampüslerin
içinde yüzme havuzlarý, alýþveriþ merkezi gibi fonksiyonlar da tanýmlanýyor. Spor tesisleri gençlerin eðitiminde
önemli rol oynasa da, alýþveriþ merkezinin okul kampüsüne girmesi hükümetin okullara ve eðitim sistemine
yaklaþýmýný da sergilemektedir. Alýþveriþ merkezlerini kamusal mekânlarýn yerine ikame eden ve öðrencileri genç
tüketici kitlesi olarak gören anlayýþ pekiþtirilmektedir.
Son olarak, kent merkezlerinde yer alan ve çoðu Cumhuriyetle yaþýt olan okul yapýlarýnýn akýbetinin ne olacaðý
oldukça düþündürücüdür. Mevcut rant baskýsý düþünüldüðünde, önerilen eðitim kapmpüsleri fikrinin, bir süredir
gündemde olan mevcut okul yapýlarýný boþaltma amacýna cevap olarak kurgulanmadýðýna inanmak için hiçbir sebep
görünmüyor. Bu yapýlarýn, boþaltýlsalar dahi kamusal ve kültürel-eðitsel kullanýmlarýný sürdürmeleri için acil projeler
geliþtirilmesi gerekiyor. Þubemizin bu yönde baþlattýðý çalýþmalara tüm üyelerimizin katký ve katýlýmýný bekliyoruz.
2011'i “Okullara kentsel dönüþüm” projesi ile kapattýk; dileyelim 2012 kente dair kazanýmlarýmýzýn arttýðý, sermaye
mekânlarýnýn deðil, kamusal mekânlarýn öne çýktýðý bir yýl olsun.
TMMOB Mimarlar Odasý Ankara Þubesi
41. Dönem Yönetim Kurulu
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Bina Kimlikleri Söyleþileri 9
Vali Konaðý

4

Bina Kimlikleri Söyleþileri'nin dokuzuncusu 29 Aralýk
2011 tarihinde Ankara Vali Konaðý üzerine
gerçekleþtirildi. Oturum baþkanlýðýný Haluk Zelef'in
üstlendiði söyleþiye konuþmacý olarak Ankara Valiliði
adýna Ýl Kültür ve Turizm Müdürü Doðan Acar ve Mimar
Zafer Akay konuk oldu.

oynadýðýnýn altýný çizdi. Zafer Akay, Tokay'ýn yapýlarýnýn
yönlenmeleri konusuna da konuþmasýnda yer verdi.
Emek Ýþhaný'ndaki yönlenmenin kuzey-güney
doðrultusunda oluþunun bilinçli olduðunu söyleyen
konuþmacý Vali Konaðý'ndaki yönlenme yaklaþýmýnýn ise
diðer yapýlarýna göre farklýlýk taþýdýðýný belirtti.

Doðan Acar Ankara tanýtým filmini katýlýmcýlar ile
paylaþtýktan sonra, Ankara Valisi'nin yapýnýn
kullanýmýna iliþkin düþünce ve mesajlarýný iletti.
Ankara'nýn genel kültür, turizm ve sanat yapýsý hakkýnda
bilgi veren Acar'dan sonra sözü Zafer Akay aldý. Akay
konuþmasýnda Vali Konaðý'nýn proje müellifi Enver Tokay
hakkýnda bilgi verdi. Enver Tokay hakkýnda çok az
bilgiye ulaþýlabildiðini, Tokay'ýn katýldýðý yarýþmalar
dýþýnda çok az projesinin yayýnlanmýþ olduðunu dile
getirdi. Zafer Akay, mimarýn Vali Konaðý dýþýnda
bilgilerine ulaþýlabilen yapýlarý olan Erzurum Atatürk
Üniversitesi Kampusu, Devlet Su Ýþleri Genel Müdürlüðü
yapýlarý hakkýnda da bilgi verdi. Konuþmacý Enver
Tokay'ýn yaþadýðý dönemde, 50'lerde ve 60'larda
mimarlýk alanýnda yaþanan geliþmeleri deðerlendirdi,
Enver Tokay'ýn mimarlýk ortamýnda önemli bir rol

Son olarak sözü alan Haluk Zelef konuþmasýný, Enver
Tokay'ýn dönem arkadaþlarýnýn Tokay'a iliþkin duygu ve
düþünceleri, Vali Konaðý'nýn bulunduðu Çankaya
bölgesinin 1950- 70 yýllarý arasýndaki dönüþümü ve Vali
Konaðý yapýsýnýn mimari özelliklerine iliþkin yorum
olarak üç ana baþlýk altýnda topladý. Enver Tokay'ýn
dönem arkadaþlarýnca organizasyon becerisi yüksek,
liderlik kabiliyeti olan bir mimar olarak bilindiði ve bu
özelliklerinin özellikle yarýþma projelerine yansýdýðýný
söyleyen Zelef, dönem arkadaþlarýnýn ve proje
ortaklarýnýn yaptýklarý projelerin mimarlýk ortamýnda
paylaþýlmamýþ ve yayýnlanmamýþ olmasýndan büyük
üzüntü duyduklarýný dile getirdi.

ÞUBEMÝZDEN

Çankaya bölgesinin 1970'lerde ve 1960'lardaki
planlarýný karþýlaþtýrarak bir deðerlendirme yapan

konuþmacý, 1960'lý yýllarda bölgede bað evi tarzýnda
küçük yapýlar mevcutken, 70'lerde bu yapýlarýn
yerlerinde Büyükelçilikler, Botanik Park, Vali Konaðý ve
Amerikan Subay Evi gibi prestij yapýlarýnýn bulunduðunu
açýkladý. Haluk Zelef, konuþmasýnýn son bölümünde
ODTÜ Mimarlýk Bölümü öðrencileri tarafýndan
hazýrlanan plan, görünüþ ve maket görselleri aracýlýðýyla
yapýnýn iç düzenlemesi hakkýnda bilgi verdi. Yapýnýn
2000'li yýllara ait, özgün durumundan bir hayli
uzaklaþmýþ durumuna iliþkin fotoðraflarý katýlýmcýlar ile
paylaþtý.
Katýlýmcýlarýn yorumlarý ve sorunlarýnýn yanýtlanmasý ile
son bulan Bina Kimlikleri Söyleþi'nin ele alacaðý bir
sonraki yapý Türkiye'nin ilk apartmanlarýndan olan Vakýf
Apartmaný üzerine olacak. Oturum yürütücülüðünü
Baþkent Üniversitesi Güzel Sanatlar, Tasarým ve
M i m a r l ý k Fa k ü l t e s i Ö ð r e t i m Ü y e s i F i l i z
Yeniþehirlioðlu'nun yapacaðý söyleþiye ODTÜ Mimarlýk
Fakültesi Öðretim Üyesi Yýldýrým Yavuz ile Ankara Devlet
Tiyatrosu Müdürü Mehmet Akif Yeþilkaya konuþmacý
olarak katýlacaklar. 19 Ocak 2012 Perþembe
saat:18.30'da gerçekleþtirilecek Bina Kimlikleri
Söyleþisi 10 – Vakýf Apartmaný, TMMOB Mimarlar
Odasý Ankara Þubesi toplantý salonunda.
Bina Kimlikleri ve Envanteri Projesi ile Söyleþileri
konusunda detaylý bilgiye
www.mimarlarodasiankara.org adresinden
ulaþabilirsiniz.
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Kültür MBÇK Konya Teknik Gezisi
22 Aralýk 2011
Seval ÖZER HÜYÜKLÜ

O gün sabah 05.00'de uyandým; heyecandan bütün
gece dönüp durmuþtum. Geceden randevulaþtýðýmýz
arkadaþlarýmýzý anlaþtýðýmýz yerden alýp, Tren Gar'ýna
ulaþacaðýz; arabamýzý park edeceðiz; sýcak
simitlerimizi, gazetemizi alýp tarihi Ankara Gar'ýnýn
koltuklarýnda çayýmýzý yudumlarken 07.00'de hareket
edecek trenimizi bekleyeceðiz. Öyle de oldu…

6

ÞUBEMÝZDEN

Mimarlar Odasý'ndan sorumlu arkadaþlarýmýz hepimizi
sevgi ile karþýladý, eksik var mý diye kontrol ettikten
sonra (YHT) Yüksek Hýzlý Trenin (YHT) 6. Vagonuna
dizildik. Çay kahve servisli uçak seyahati konforunda
Konya'ya 1 saat 40 dakikada vardýk. Bizim için tahsis
edilen gezi otobüsüne binip doðru Mimarlar Odasý
Konya Þubesi'nin o muhteþem binasýna ulaþtýðýmýzda

harika hazýrlanmýþ kahvaltý sofrasýyla karþýlaþtýk. Sýcak
simitler, taze ekmekler, hýzlý çay servisi ile güzel kýþ
bahçesinde baþýmýz dönerek baþladýk gezimize…
Önce Sille Mahallesine gittik. Görünce inanamadým
böyle bir yerin varlýðýndan haberdar olmayýþýma…
Parke taþlarla döþenmiþ sokaklar, tarih kokan, eskimiþ
ama “onarýn beni” diye adeta haykýran iki katlý ahþap
evler, yaðmurdan taþan sularý toplayýp baraja
yönlendiren su kanalý ve üzerinde yer yer inþa edilmiþ
Venedikvari taþ köprüleri ve restore edilmiþ sanat
galerilerine ve hediyelik eþya dükkânlarýna
dönüþtürülmüþ güzel mekânlarýyla sessiz sedasýz ilgi
bekleyen, þirin mi þirin bir yerleþim alaný… Soðuk ama
güneþli havada meydandaki çay bahçesinde çaylarýmýzý
yudumlayýp, güzelim atmosferi solurken; “Neden Sille
de bir Safranbolu, bir Amasra, bir Beypazarý olmasýn?”
diye düþündük. Sille Baraj Gölü ve çevresi,
restorasyonu yapýlmakta olan Sille Kilisesi'ni de ziyaret
ettikten sonra Konya'ya yine o Tarihi Konya Mimarlar
Odasý'na dönüp etli ekmeklerimizi yedikten ve
ayranlarýmýzý içtikten sonra tekrar yola koyulduk.
Meþhur Meram Baðlarý, alabildiðine geniþ yeþil alanlarý
ile çok güzeldi. “Keþke yaz havasý olsaydý” diye iç
geçirmedik deðil! Þimdi rotamýz Mevlana Müzesi…
Çeþitli kaynaklardan edindiðim bilgiye göre;

Mevlâna "Mademki senin yapacaðýn kubbe, feleklerin
kubbesinden daha güzel olmayacaktýr; o halde býrak da
onun mezarý, bu gökkubbesi ile kalsýn; bundan vazgeç"
diyerek kabul etmemiþ.
Mevlâna, 17 Aralýk 1273 tarihinde vefat edince,
babasýnýn baþucuna hazýrlanan kabre defnedilmiþtir. Bu
ünlü Müzenin; Dergâh Kapýlarý, Meydan-ý Þerif Odasý,
Türbe Bölümleri, Derviþ Hücreleri, Mevlevi Mezar
Taþlarý, Þeb-i Aruz Havuzu ve Selsebil gibi bölümlerini
ziyaret ettikten sonra Mevlana'ya veda ediyoruz.
Tabii günlerin en kýsa olduðu günlerden birinde,
planladýðýmýz gibi, her yeri gezmek mümkün olmadý.
Havanýn kararmasý ve güne çok erken baþlamamýzýn
verdiði yorgunlukla Oda'ya dönüp çayýmýzý
yudumlayarak tren saatimizi beklemeyi
yeðleyenlerdendim. Ama Alaaddin Tepesi, Karatay
Medresesi ve Ýnce Minare'yi daha önceki gezilerden
bildiðim için oralarý gezemediðime çok da üzülmedim.
Yeterli enerjiyi topladýktan Konya Gar Binasýna
yürüyerek geldik, eski istasyonun nostaljik ve tarih
kokan bekleme salonunda trenimizi beklerken
Cumhuriyet'in ilk yýllarýný düþündük. Ankara'ya
vardýðýmýzda da sanki 3 gündür seyahat etmiþ gibiydik.
Dolu dolu geçen bu bir gün için Mimarlar Odasý Ankara
ve Konya Þubelerine çok teþekkür ediyoruz.

Konya Mevlâna Külliyesi, misyon itibariyle Mevlevîliðin
"Âsitânesi" imiþ. Farsçadan dilimize geçen "Âsitân"
kelimesi, "eþik; padiþahlarýn, önder ve liderlerin
dergâhý; nebilerin, velilerin kabirleri; payitaht
(Baþkent)" gibi anlamlara geliyor.
Tasavvuf tarihimizin ünlü simasý Mevlâna Celaleddin
Rûmi'nin babasý Sultânu'l Ulema Bahauddin Veled,
1231 yýlýnda vefat edince, vasiyetine uyularak
saðlýðýnda sýk sýk gezintiye geldiði, sur önündeki "Gül
Bahçesi"ne gömülmüþ. Daha ilk günden itibaren ziyaret
edilmeye baþlanýlan bu mütevazi kabir, bugünkü
muazzam Mevlâna Müzesi'nin ilk yapýsýný teþkil ediyor.
Ünlü vezir Muinüddin Pervâne baþkanlýðýndaki bir
heyet, Mevlâna'ya gelerek, kabrin üzerine, ona yaraþýr
bir türbe yapmak için baþvuruda bulunurlar. Ama
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Kültür MBÇK CSO Konserleri
16, 29 Aralýk 2011

TMMOB Mimarlar Odasý Ankara Þubesi Kültür MBÇK etkinlikleri kapsamýnda kültürel birikimini artýrmak amacýyla 16
Aralýk 2011 tarihinde ve 29 Aralýk 2011 tarihinde Cumhuriyet Senfoni Orkestrasý'nýn düzenlemiþ olduðu konsere
katýlým saðlandý. 16 Aralýk Ýsmet Ýnönü haftasý etkinlikleri arasýnda gerçekleþtirilen konsere dünyaca ünlü keman
virtüözü Sarah Chang solist olarak katýldý. Arý Rasýlaýnen Orkestra þefi olarak bulunduðu konser büyük ilgi ile izlendi.
Kültür MBÇK etkinlikleri kapsamýnda kültürel etkinliklerin tekrarlanmasý talebi üzerine 29 Aralýk 2011 tarihinde
düzenlenen yeni yýl konseri de üyelerimizin katýlýmý ile gerçekleþti. 2012 yýlýný karþýlayan konserde Erol Erdinç
orkestrayý yönetti, Anatolian Sopranos ve Bülent Bezdüz solist olarak yer aldý. Konser halk oyunlarý gösterisi ile þölen
havasýnda son buldu.
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Semt Temsilciliði Toplantýlarý Devam Ediyor

Mimarlarýn ikâmet ettikleri semtte, mahallede, yerel
halkýn ve yerel derneklerin de katýlýmýyla mimarlarýn
aktif rol aldýðý kent inisiyatiflerinin oluþmasýna katký
saðlamak amacýyla baþlatýlan semt temsilcilikleri
çalýþmalarý Ankara'nýn çeþitli semtlerinde tüm hýzý ile
devam ediyor. Bu kapsamda, 2011 yýlýnýn son semt
temsilciliði toplantýlarý Aralýk ayý içerisinde, Ayrancý ve
Yýldýz semtlerinde gerçekleþti.
Ayrancý Semt Temsilciliði 23 Aralýk 2011 tarihinde yine
ayný semtte 26 üyemizin katýlýmý ile gerçekleþti. Semt
sakini mimarlarýn birbiriyle tanýþtýðý ve semtleriyle ilgili
sorunlarý konuþtuðu bu ilk toplantýda, 6 üyeden oluþan
Ayrancý Semt Temsilciliði Heyeti kuruldu. Bu heyetin
üyeleri Cengiz Ulaþ, Oðuz Arýk, Iþýk Nural, Dilek Ýnce
Özay ve Emine Onaran olarak belirlendi. Belirlenen
sorunlara çözüm üretmek ve bir çalýþma planý
oluþturmak amacý ile 2. toplantý için gün ve yer
belirlendi.
Ayrancý Semt Temsilciliði 2. toplantýsý 11 Ocak 2012
tarihinde Mimarlar Odasý Toplantý Salonu'nda yapýltý.
Toplantýda, ilk olarak bölgedeki trafik sorunu üzerine

çalýþmaya karar verildi. Bu doðrultuda bir ön çalýþma
yapýlacak. Mevcut durumun analizleri yapýlarak, TUÝK
ve Emniyet Müdürlüðü'nden bölge ile ilgili istatistikî
bilgiler alýnarak, esnaf ve semt sakinleri ile röportaj
yapýlarak, semt sakinlerinin görüþleri ile katýlýmcý bir
modelin oluþturulmasý hedeflenmektedir. Muhtarlar,
esnaflar ve semt sakinlerinin desteði ile kamuoyu
yaratýlmasý ve yeni bir ulaþým planý önerisinin
hazýrlanmasý planlanmaktadýr. Yapýlacak ön
çalýþmalarýn deðerlendirileceði 3. toplantý 26 Ocak
2012 tarihinde Mimarlar Odasý Toplantý Salonu'nda
yapýlacaktýr.
Aralýk ayýnda gerçekleþtirilen 2. semt temsilciliði
toplantýsý Yýldýz Semti'nde yapýldý. Toplantý 28 Aralýk
2011 tarihinde bu semtte ikamet eden üyelerimizin
katýlýmý ile gerçekleþti. Semt sakini mimarlarýn
birbirleriyle tanýþtýðý ve semtleriyle ilgili sorunlarý
konuþtuðu bu ilk toplantýda, Yýldýz Semt Temsilciliði
Heyeti oluþturulmamýþ, bu heyetin 2. toplantýda
oluþturulmasý kararlaþtýrýlmýþtýr. 2. toplantýnýn yeri ve
zamaný daha sonra duyurulacaktýr.
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Kamu, Özel Sektör ve Üniversiteler
Ýþyeri Temsilcilikleri Gölbaþý Buluþmasý
7–8 Ocak 2012

TMMOB Mimarlar Odasý Ankara Þubesi, çalýþma
yaþamýndaki sorunlarýn mimarlýk ortamýna aktarýlmasý,
meslektaþlararasý dayanýþmanýn ve Oda ile iþyeri
arasýnda doðrudan iletiþiminin saðlanmasý amacýyla
kamu, özel sektör ve üniversitelerde Ýþyeri
Temsilcilikleri kurmaktadýr. Ýþyeri temsilciliklerinin
verimli ve üretken bir yapýlandýrmayý sürdürmeleri
hedefiyle her dönem kamu, özel sektör ve
üniversitelerde ücretli çalýþan mimarlarýn katýlýmýyla
gerçekleþtirilmektedir. Bu kapsamda düzenlenen Ýþyeri
Temsilcilikleri Gölbaþý Buluþmasý, “Gelecek Dönem
Perspektifleri” temasý ile 7-8 Ocak 2012 tarihlerinde
gerçekleþtirildi.
7 Ocak Cumartesi günü yapýlan sabah oturumunda
öncelikle TMMOB Mimarlar Odasý Ankara Þubesi
Sekreter Üyesi Bülent Batuman tarafýndan bir açýlýþ
konuþmasý yapýldý. Bu konuþmada, Türkiye ve dünya
gündemine paralel olarak meslek odalarýnýn mevcut
durumu ve gelecekteki konumlarý hakkýnda katýlýmcýlara
bilgi verildi. Daha sonra Gazi Üniversitesi Ý.Ý.B.F Maliye
Bölümü Öðretim Üyesi Doç. Dr. Mustafa Durmuþ
tarafýndan “Emekçiler ve Kriz” konulu bir sunum yapýldý.
Bu sunum kapsamýnda; öncelikler dünyada ve daha

10 ÞUBEMÝZDEN

sonra Türkiye'de yaþanan toplumsal hareketler ve
ekonomik geliþmeler deðerlendirildi. Tüm bu
geliþmelerin bütünlük içerisinde deðerlendirilmesi
gerektiði ve kapitalizmin krizinin emekçiler üzerindeki
etkisinin kemer sýkma politikalarý aracýlýðý ile açlýk ve
yoksulluk olacaðý vurgulandý. Daha sonra tüm bu
saldýrýlara karþý geliþtirilebilecek mücadele
yöntemlerine deðinildi.
7 Ocak Cumartesi günü öðleden sonra ise etkinlik üç eþ
zamanlý atölye çalýþmasý ile devam etti.
ATÖLYE 1
MÝMARLIK BÜROLARINDA ÇALIÞMA KOÞULLARI ÖZEL SEKTÖRDE ÇALIÞAN MÝMARLAR ÝÇÝN NASIL
BÝR ÖRGÜTLENME MODELÝ?
Bu atölye kapsamýnda özel sektörde ücretli çalýþan
mimarlarýn sorunlarý üzerine çalýþma yürütülmüþtür.
Mimari proje bürolarýnda çalýþan mimarlarýn çalýþma
koþullarý konusunda yaþadýklarý sorunlar tespit edilmiþ,
TMMOB Mimarlar Odasý tarafýndan belirlenen tip
sözleþmenin uygulanma durumu, iþ güvenliði, çalýþma

saatleri, sigorta haklarý, fazla mesailer, telif haklarý,
ücretler, mobbing ve iþsizlik/güvencesizlik konularý
tartýþýlmýþtýr. En yaygýn problemlerin, ücret ile ilgili
sorunlar, SSK prim bedellerinin ücret üzerinden
yatýrýlmamasý, fazla mesai ücretlerinin ödenmemesi ve
çalýþanlarýn özlük haklarý hakkýnda bilgi sahibi
olamamasý olduðu tespit edilmiþtir.
Tüm bunlara paralel olarak, özel sektörde çalýþan
mimarlarýn istihdam durumlarýnýn, mimari proje
bürolarýnýn yapýsýna baðlý olarak çok parçalý ve daðýnýk
olduðu ve örgütlü bir mücadelenin ortaya çýkmasý
konusunun önemi ortaya çýkmýþtýr. Bu sorunlar
çerçevesinde özel sektörde ücretli çalýþan mimarlarýn
nasýl bir örgütlenme modeli oluþturabileceði üzerine
çalýþýlmýþtýr. Uzun vadede üzerinde çalýþýlabilecek konu
baþlýklarý belirlenmiþtir. Bu baþlýklar, özel sektörde
ücretli çalýþan mimarlarýn çalýþma koþullarý hakkýnda
anket çalýþmasý yapýlmasý, Mimarlar Odasý tarafýndan
belirlenen tip sözleþme örneði üzerine çalýþma
yapýlmasý, meslek alanlarýna dair seminer ve
bilgilendirme programlarý üzerine çalýþma yürütülmesi
ve web üzerinden bir iletiþim aðý kurulmasý olarak
belirlenmiþtir. Ve son olarak bu çalýþma baþlýklarý
üzerinden bir takvim oluþturulmuþtur.

yararý” ve “kamu hizmeti” kavramlarý ve bu
kavramlarýn antik dönemden tekelci kapitalizme nasýl
dönüþümler geçirdiði üzerine tartýþmalar
yürütülmüþtür. Daha sonra, demokratik katýlým
süreçlerinin bir parçasý olmasý gereken “kamusal
insan” kavramýnýn yaþadýðý gerileme üzerinde
durulmuþtur. Son dönemde geliþen “Öfkeliler” ve “Ýþgal
Et” hareketlerinin ýþýðýnda meslek alanlarýmýzý
kuralsýzlaþtýrmaya ve örgütlülüðümüzü daðýtmaya
çalýþan bu neo-liberal politikalarla mücadele etmenin
önemi üzerinde durulmuþtur.
Kamu hizmeti olarak tanýmlanan, toplumun kentsel
alanlar aracýlýðý ile ortak yaþamdan gelen
gereksinmelere yanýt verme durumunu, topluluk
merkezli, demokratik dayanýþmacý sosyal iliþkiler ve
ortak ihtiyaçlar merkezli olarak deðerlendirmenin
gerekliliði üzerine fikirler sunulmuþtur. Bu tartýþmalar
ile birlikte üzerinde durulan diðer hususlar ise
demokratik katýlýmcý bir yurttaþlýðýn gerekliliði olan
kamusal alaný kullanma biçimi üzerine yeniden
düþünmemizin, meydan ve eylemliliklerin yeniden bu
çerçevede deðerlendirilmesinin önemidir. Ayrýca,
“kamu yararý” kavramýnýn ise yeni dönem muhalefet
hareketlerinin tanýmlarý ile yeniden þekillendirmek
gerekliliði üzerine tartýþma yürütülmüþtür.

ATÖLYE 3
ATÖLYE 4
KAMU NEDÝR? KAMU – KAMUSALLIK TANIMLARI
KAMUDA DEÐÝÞEN ÝSTÝHDAM MODELLERÝ
Mersin Üniversitesi Kamu Yönetimi Bölümü Öðretim
Üyesi Yrd. Doç. Dr. Ali Ekber Doðan tarafýndan yürütülen
atölye kapsamýnda; “kamu”, “kamusallýk”, “kamu

Avukat Nuray Özdoðan tarafýndan yürütülen atölyede
“Torba Yasa” kapsamýnda kamuda çalýþma yaþamýnda
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Mimarlar Odasý
Aylýk Ödentileri
Belirlendi
Merkez Yönetim Kurulu'nun 28 Aralýk 2011 günü
Ýstanbul'da yapýlan 42/31 no.lu toplantýsýnda
karara baðlanan 2012 ödentileri belirlendi. Buna
göre 2012 yýlý içinde (1 Ocak 2012 - 31 Aralýk 2012)
uygulanmasýna karar verilen ödentiler ve b

Ýlk kayýt ödentisi

30 TL

Yýllýk üyelik ödentisi (12,-TL x 12)

144 TL

Yabancý uyruklu geçici üye
ilk kayýt ödentisi

500 TL

Yabancý uyruklu geçici üye yýllýk ödentisi

450 TL

SMH Büro Tescil Belgesi (BTB)
ilk baþvuru ücreti
yapýlan deðiþiklikler ve bunun personel rejimine
yansýma þekli ile devlet memurlarý kanun tasarýsý birlikte
deðerlendirilmiþ, kamu personel rejiminde yapýlan ve
yapýlmasý planlanan deðiþikliklerle birlikte sistemsel
deðiþikliklere gidildiði tespit edilmiþtir. Bu tespitler
üzerine çalýþan atölye, sonuç olarak, Mimarlar Odasý'nýn
kamu sektöründeki örgütlülüðünün geliþtirilmesi için
çalýþmalar yapmasýnýn gerekliliði, personel rejiminde
yapýlan deðiþiklikler ve kamunun serbest piyasanýn
ihtiyaçlarý doðrultusunda siyasi müdahalelerle yeniden
þekillenmesi karþýsýnda yeni yöntemler geliþtirilmesi
konusunda çalýþma yapýlmasýnýn gerekliliði tespit edildi.
Etkinliðin ikinci günü olan 8 Ocak 2012 Pazar günü
yapýlan son oturumda Ali Hakkan yürütücülüðünde
gerçekleþtirilen Forum kapsamýnda “Gelecek Dönem
Perspektifleri” tartýþýldý.
Sistemin krizi ile birlikte tüm bedellerin emekçilere
ödetilmeye çalýþýldýðý, kazanýlmýþ haklarýn sürekli bir
saldýrý ile geri alýnmak istendiði bir dönemden
geçmekteyiz. Ýnsanca yaþam koþullarý talep etmenin bir
“lüks” ya da “mesleðin doðasýna aykýrý” olarak
tanýmlanadýðý bu dönemde, üretenlerin birlikte hareket
etmesi ve mücadele yöntemleri üzerine daha çok
çalýþmasý temel bir gereklilik olarak karþýmýzda
durmaktadýr. Tüm bu sebeplerle, bugün daha çok
dayanýþmaya ve birlikte mücadele pratikleri örmeye
ihtiyacýmýz var.
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100 TL

SMH Büro Tescil Belgesi (BTB)
yýllýk yenileme ücreti

50 TL

Kimlik Kartý yenileme ücreti

15 TL

Üye tanýtma belgesi ücreti

10 TL

SM/SMB Mühürü ücreti

50 TL

Temsilcilikler Buluþmasý
24-25 Aralýk 2011, ANKARA

TMMOB Mimarlar Odasý Ankara Þubesi 24–25 Aralýk
2011 tarihlerinde Ankara'da Þube'ye baðlý Temsilcilikleri
bir araya topladý. Bartýn, Bolu, Çaycuma, Çorum, Düzce,
Erzincan, Karabük, Kastamonu, Kýrþehir, Nevþehir,
Sivas, Yozgat, Zonguldak Temsilcilikleri ile Kýrýkkale Oda
Temsilciliklerinin katýlýmý ile gerçekleþen Buluþma
gündemi þöyleydi:
Gündem:
-Temsilcilik çalýþma programlarýnýn sunuþu,
-Gelecek dönem perspektifleri,
-Gelecek dönem Þube ve Temsilcilik çalýþmalarýnýn
programlanmasý,
-Þube-Temsilcilik iliþkileri, beklentiler

Toplantýnýn ilk bölümünde Temsilciliklerimiz, geçen
dönemin deðerlendirmesi ile birlikte önümüzdeki
döneme iliþkin çalýþma programlarýný sundular. Bu
bölümde yapýlan sunuþlarda Temsilciliklerimiz
bölgelerindeki kent ve çevre sorunlarýný, yerel
yönetimlerle iliþkiler ve yaþanan sorunlarý, KHK'lar ile
meslek uygulamasý ve meslek örgütlenmesi alanýnda
getirilmek istenen yeni düzenlemelere iliþkin kaygýlarý,
yapý denetimi ile ilgili yaþanan sorunlarý dile getirdiler.
Toplantýda aþaðýdaki konularda çalýþmalar yapýlmasý
ortak eðilim olarak belirlendi :
1. Kültürel miras ve endüstri mirasýnýn korunmasý için
birimler çaba göstermeli, Þubede sürdürülmekte olan
“Bina Kimlikleri” çalýþmasý tüm birimlere
yaygýnlaþtýrýlmalýdýr.
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2. Çocuk ve Mimarlýk çalýþmalarý tüm birimlerin
programlarýnda yer almalýdýr.
3. Kentsel dönüþüm adý altýnda yapýlan uygulamalar ve
ranta dönük imar planý tadilatlarý konusunda Þubenin
eþgüdümünde hukuki mücadele sürdürülmelidir.
4. TOKÝ uygulamalarý dikkatle izlenmeli ve her birim
kendi bölgesindeki uygulamalarýn kente ve çevreye
getirdiði olumsuzluklarý rapor etmelidir.
5. Þube etkinlikleri birimlere taþýnmalýdýr.
Toplantýda ayrýca TMMOB Mimarlar Odasý Ankara Þubesi
42. Dönem (2012- 2014) Þube-Temsilcilikler iþbirliði ile
gerçekleþtirilmesi planlanan etkinlik baþlýklarý þöyle
belirlendi: Kültürel Miras, Deprem, Kentsel Planlama ve
Mimarlýk, Ýþçi Saðlýðý ve Ýþ Güvenliði, Yapý Denetimi,
Mesleki Denetim, Ulaþýlabilirlik, Engelli Ýnsanlar ve
Herkes Ýçin Tasarým, TOKÝ ve Kentsel Dönüþüm
Uygulamalarý, Ulaþým, Çevre Mücadelesi, Mimarlýk ve
Eðitim
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Önümüzdeki dönem çalýþmalarýna ýþýk tutacaðýna
inandýðýmýz Temsilcilikler Buluþmasý'nýn her dönem
tekrarlanmasý da gündeme getirildi.

42.
Mimarlar Odasý Ankara Þubesi 42. Olaðan Genel Kurul Toplantýsý 25-26 Þubat 2012 tarihlerinde gerçekleþecek.
Genel Kurul gündemi ve yeri aþaðýda belirtilmektedir. Tüm üyelerimizi Genel Kurul'un bileþeni olmaya davet
ediyoruz.

TMMOB Mimarlar Odasý Ankara Þubesi Genel Kurulu:
GÜN
AÇILIÞ
YER

: 25 Þubat 2012 Cumartesi
: Saat 10.00
: TMMOB Ýnþaat Mühendisleri Odasý Teoman Öztürk Salonu
Necatibey Caddesi No. 57, Kýzýlay-ANKARA

TMMOB Mimarlar Odasý Ankara Þubesi Seçimleri:
GÜN
SÜRE
YER

: 26 Þubat 2012 Pazar
: 09.00-17.00
: Mimar Kemal Ýlköðretim Okulu Spor Salonu
Yüksel Caddesi, Kýzýlay-ANKARA

Gündem:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Yönetim Kurulu adýna açýlýþ, Baþkanlýk Divaný seçimi
Konuk konuþmalarý
41. Dönem Þube Yönetim Kurulu çalýþma raporunun okunmasý, görüþülmesi ve hakkýnda karar alýnmasý
Yeni dönem çalýþma ilkelerinin belirlenmesi
Þube organlarý ve Oda Genel Kurulu delegasyonu için asil ve yedek adaylarýn belirlenmesi ve duyurulmasý
Seçimler
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KENT VE ÜLKE GÜNDEMÝ

Arkitekt Veri Tabaný Kullanýma Açýldý

TMMOB Mimarlar Odasý, 2006 yýlýndan baþlayarak,
Türkiye'nin mimarlýk kültürüne katkýda bulunmuþ ve
bugün hayatta olmayan mimar(lar)ýn anýsýný yaþatmak
üzere bir “Anma Programý” organize etmektedir. Anma
Programý'nýn 2010-2012 dönemi için seçilen mimar Zeki
Sayar ve baþyapýtý Arkitekt dergisi hakkýndaki
çalýþmalar, Zafer Akay, Afife Batur, Ali Cengizkan, N.
Müge Cengizkan, Derin Ýnan, Bülend Tuna'dan oluþan
Mimarlar Odasý Anma Programý Komitesi tarafýndan
“ZEKÝ SAYAR VE ARKÝTEKT: Tasarlamak. Örgütlemek.
Belgelemek” temalý program çerçevesinde yürüttüler
Zeki Sayar, Arkitekt dergisindeki etkinliði çerçevesinde
Türkiye'de 50 yýl boyunca yayýncý, mimarlýk düþünürü ve
eleþtirmeni kimliði ile öne çýktý ve belirleyici oldu.
Yayýncýlýðý yoluyla ve doðrudan mesleki örgütlenme
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içindeki çalýþmalarýyla anýmsanan Sayar, bunlarýn yaný
sýra hatýrý sayýlýr sayýda yapýyý tasarlayýp inþa etti.
Sayar'ýn varlýðýný daha net olarak ortaya çýkarmak,
yaþamýný, yapýtlarýný, arkadaþ ve dostlarýný, etkinlik
çevresini, mimarlýk düþüncesini açýða çýkarmak için
yürütülen kapsamlý bir çalýþma sonucu “Zeki Sayar ve
Arkitekt” sergisi hazýrlandý.
TMMOB Mimarlar Odasý tarafýndan 9-30 Aralýk 2011
tarihleri arasýnda izleyicilerle buluþan serginin
küratörlüðünü Müge Cengizkan ve Derin Ýnan üstlendi.
Arkitekt dergisi koleksiyonunun daha kolay
ulaþýlabilirliði ve izlerçevresinin geniþlemesi amacýyla
Anma Programý kapsamýnda derginin tümü sayýsal
ortama aktarýldý: www.mo.org.tr/arkitekt veritabaný ilk
kez bu sergi ile mimarlýk kamuoyuna duyuruldu.

TMMOB Engelli Mühendis Mimar Þehir Plancýlarý
Çalýþtayý Düzenlendi
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TMMOB Engelli Mühendis Mimar Þehir Plancýlarý
Çalýþtayý 24 Aralýk 2011 tarihinde Çankaya Belediyesi
Çaðdaþ Sanatlar Merkezi'nde düzenlendi. Çalýþtay
kapsamýnda gerçekleþtirilen 3 oturumda engellilerin
karþýlaþtýklarý sorunlar ele alýndý.
TMMOB 2. KADIN KURULTAYI SONUÇ BÝLDÝRGESÝ
YAYIMLANDI
A n k a ra ` d a 1 7 - 1 8 A ra l ý k 2 0 1 1 t a r i h l e r i n d e
gerçekleþtirilen TMMOB 2. Kadýn Kurultayý sonuç
bildirgesi yayýmlandý. Kurultay kararlarýna ve sonuç
bildirgesine http://www.tmmob.org.tr/genel/
bizden_detay.php?kod=7818&tipi=20 adresinden
ulaþabilirsiniz. ÝMO Teoman Öztürk Salonu`nda
gerçekleþtirilen TMMOB 2. Kadýn Kurultayý yayýn haline
dönüþtürüldü.

TMMOB SANAYÝ KONGRESÝ 16-17 ARALIK'TA
ANKARA'DA DÜZENLENDÝ
Türk Mühendis ve Mimar Odalarý Birliði (TMMOB) adýna
Makina Mühendisleri Odasý (MMO) sekreteryalýðýnda
düzenlenen TMMOB Sanayi Kongrelerinin on sekizincisi
16-17 Aralýk 2011 tarihlerinde, Ankara'da Milli
Kütüphane Konferans Salonunda gerçekleþtirildi. Ana
temasý "Bölgesel Kalkýnma Öncelikli Ýstihdam Odaklý
Sanayileþme" olarak belirlenen Sanayi Kongresi 2011'in
açýlýþ konuþmalarý MMO Yönetim Kurulu Baþkaný Ali
Ekber Çakar ve TMMOB Yönetim Kurulu Baþkaný
Mehmet Soðancý tarafýndan yapýldý. Kongreye birçok
mühendis, tanýnmýþ iktisatçý-sosyal bilimci ve uzman
konuþmacý olarak katýldý.
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Mimarlýk ve Eðitim Kurultayý – 6
16–18 Kasým 2011 / Dokuz Eylül Üniversitesi

Mimarlýk Eyleminin Geliþimi ve Çeþitlenmesi1
1999 yýlýnda meydana gelen Marmara Depremlerinin
ardýndan mimarlýk mesleðinin eðitim ve pratik
ortamlarýný tüm paydaþlarla birlikte tartýþmaya açmak
amacýyla gerçekleþtirilmeye baþlanan Mimarlýk ve
Eðitim Kurultaylarýnýn birincisi 2001 yýlýnda
gerçekleþtirilmiþti. 10 yýlýn ardýndan bu kez de Van
Depreminin yaþandýðý günlerde gerçekleþtirilen 6.
Kurultay, bu yýl 16-17-18 Kasým 2011 tarihlerinde
“Mimarlýk Eyleminin Geliþimi ve Çeþitlenmesi” temasýyla
Dokuz Eylül Üniversitesi Sürekli Eðitim Merkezi'nde
gerçekleþtirdi.
Düzenleme Kurulu
Çetin Türkçü (Kurultay Baþkaný)
Hikmet Gökmen (Kurultay Sekreteri)
Necip Mutlu
Eti Akyüz Levi
Ýlker Özdel
Zübeyda Özkan
Ýlker Ertuðrul
Danýþma Kurulu
Ahmet Alkan, Ahmet Eyüce, Ayþe Öztaþ, Bülend Tuna,
Bülent Batuman (29.04.2011 tarihine kadar) , Cengiz
Bektaþ, Deniz Ýncedayý, Doðan Hasol, Ekrem
Bodamyalýzade, Eyüp Muhcu, Gülsüm Baydar, Hakký
Önel, Hasan Topal, Ýsmail Doðanyýlmaz, Kamuran Sami,
Kubilay Önal, Mehmet Þener Küçükdoðu, Murat
Günaydýn, Oktay Ekinci, Orcan Gündüz, Orhan
Hacýhasanoðlu, Özlem Erkaslan, Rengin Ünver,
Selahattin Önür, Þebnem Hoþkara, Tamer Baþbuð,
Tayfun Taner.
Raportörler
Ýlker Ertuðrul, Zübeyda Özkan, Ýsmail Doðanyýlmaz,
Ýbrahim Alpaslan
Kurultay Sekreterliði
TMMOB Mimarlar Odasý Genel Merkezi
Ýstanbul Ofisi, Kemankeþ Cd. No:31-4
Karaköy / ÝSTANBUL
Tel: +90 212 251 39 33 Faks: +90 212 252 94 23
www.mo.org.tr/mek
1

http://www.mo.org.tr/mek/index.cfm?kurultay=VI
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Mimarlýk ve Eðitim Kurultayý (MEK) VI'nýn Ardýndan
Tonguç Akýþ

Altýncýsý düzenlenen Mimarlýk ve Eðitim Kurultayý (MEK),
16-18 Kasým 2011 tarihlerinde Mimarlýk Eyleminin
Geliþimi ve Çeþitlenmesi baþlýðý ile Ýzmir'de 9 Eylül
Üniversitesi'nin Alsancak'taki Rektörlük binasýnda
toplandý. Ev sahipliðini 9 Eylül Üniversitesi ve TMMOB
Mimarlar Odasý Ýzmir Þubesi'nin üstlendiði kurultay,
açýlýþ ile birlikte toplam 14 oturumda tamamlandý.
Uluslararasý konuklara da söz veren kurultayda, Kanun
Hükmünde Kararnameler (KHK) ile þekillenmeye
çalýþýlan mimarlýk alanýnýn gündemi ile mimarlýk
bölümlerindeki lisans eðitimi ile ilgili detaylý
dokümanlarý birlikte tartýþmayý hedefleyen bir program
oluþturulmuþtu. Sürekli Mesleki Geliþim Merkezi
(SMGM) çalýþmalarýný aktarýrken, Mesleðe Kabul Kurulu
ve Mimarlýk Akreditasyon Kurulu (MÝAK) gibi yeni
yapýlanmalar da mimarlýk mesleðine ve eðitimine farklý
bakýþlarý ortaya koyan tartýþmalarýn önünü açtýlar.
Kamuda ve özel sektörden gelen temsilciler kendilerine
ayrýlmýþ olan oturumda mimarlýk hizmetleri konusunda
bilgilendirmeler yaparak kendi mesleki deneyimlerinin
diðer meslektaþlarý ile paylaþma imkâný buldular.
Öðrenci katýlýmý ile daha da zenginleþen mimarlýk
eðitiminde staj konusunda AB sürecinde yaþanan
deðiþimler bir kez daha tartýþýldý. Mimarlýkta güncel
eðilimler oturumunda yapýlan çevre ve sürdürülebilirlik
temalý konuþma ufuk açýcýydý. Ýstanbul'daki üçüncü
kurultaydan bu yana kurultaylarýn vazgeçilmezi olan
öðrenci forumu, yine bereketli tartýþmalarýn odaðý
olarak kurultayý hareketlendirdi.
Kurultayý yýllardýr takip edenlerin bu kurultay özelinde
deðerlendirmelerine deðinmek ve sýralamak gerekirse,
kýsaca þunlarý belirtmek gerekir:
1. Kurultayýn alt baþlýðý oldukça genel bir bakýþý
tariflemeye çalýþýrken, yüklü ve kapsamlý programý ne
kadar çeþitli ve derinlikli olursa olsun baþlýðýn altýný
hakkýyla dolduracak bir kitleyi salonlara
toplayamadýðýndan bu bakýþýn haklý karþýlýðýný mimarlýk
kitlesinde bulamamaktadýr. Bunun nedeni mimarlýk
alanýndaki deðiþen gündemi takip edebilenlerin
mevcudunun azlýðýdýr. Kýsaca, bu kapsamlý ve ufuk
açmasý hedeflenen etkinliði düzenleyenler, katýlýmýn
daha yoðun gerçekleþmesi için daha çok çaba
harcamalýdýr. Kurultayýn yýllar geçtikçe oluþan çekirdek
kadrosu sürekli yeni araþtýrma ve düþün ürünleri ortaya

koyarken, bu ürünleri deðerlendirme aþamasýnda
katýlým ve katýlýmcý eksiktir. Bu eksiklik bir an önce
giderilmelidir. Kurultayýn potansiyel katýlýmcýlarý olan
öðrenciler ve öðretim elemanlarýnýn katýlýmý saðlayýcý
somut tedbirler alýnmalý, okullar kurultay süresince
katýlýmýn saðlanmasý için eðitime ara vermelidir.
Mimarlýk okullarýnýn akademik takvimleri göz önüne
alýnarak bir takvim belirlenmelidir.
2. Kurultay, bir anda birçok farklý alandan gelen
sorunlar ile cebelleþmektedir. Bunun yanýnda mimarlýk
alanýndaki birçok veriyi ve deðerlendirmeyi
harmanlamaya çalýþmaktadýr. Bu teorik ve kapsamlý
çaba derinliði zedeleyen bir yaklaþým ortaya çýkarmýþtýr.
Kurultayýn programý hafifletilmeli ve derinliði
arttýrýlmalýdýr. Özel konular altýnda daha nitelikli ve
kapsamlý deðerlendirmeler ortaya konulmalýdýr.
Gündemi mimarlýk alaný ile birlikte takip etmek
önemlidir, ancak çözüme ulaþmayan, artýk tarihsel
olmuþ kronik tartýþmalardan uzaklaþmak ve sorunlar
Þubemiz tarafýndan
Mimarlýk
Haftasý Kapsamýnda
karþýsýnda
çözüm odaklý
harekete
geçmek için
10 Ekim 2011
tarihinde mimarlýk bölümüne yeni
örgütlenmek
gerekmektedir.
baþlamýþ olan öðrenciler ile Aralýk'ta son iki yýlda
3.
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mezun
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Teomanverilerin
Öztürk
doyurulmasý için, mimarlýk alanýnýn saðlýklý bir þekilde
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anlaþýlmasý, sorunlarýnýn tespit edilmesi ve
çözümlerin üretilmesine yönelik çalýþmalarýn ortaya
konmasý gereklidir.

12. Ulusal Sosyal Bilimler
Kongresi Gerçekleþti

5.Mimarlýk öðrencilerinin kendi sorunlarýný
tartýþacaðý platformlarýnýn sayýsýnýn artmasý
saðlanmalýdýr. MEK toplantýlarýndaki öðrenci
forumuna akademisyenlerin konuþmacý olarak
katýlýmý özellikle engellenmelidir.
6. Hukuk danýþmanlarý, eðitim bilimcileri, sosyal
bilimciler ve diðer tasarým disiplinlerindeki aktörler
MEK'in vazgeçilmezleri olmalýdýr. Sadece mimarlýk
alanýna çekilmiþ bir yapý içinde mimarlýk eðitimini
tartýþmak eksikliktir.
7. Kurultay tarihinde deneyimli akade-misyenlerden
oluþan çekirdek kadroda deðiþikler ve süreklilikler
ortaya çýkmýþtýr. Özellikle daha önce devlet
üniversitelerinde görev yapan kimi atölye
çalýþanlarýnýn, vakýf üniversitelerinde göreve
baþlamasý dikkate deðer bir geliþmedir. Sayýlarý
devlet üniversiteleri ile neredeyse eþitlenen
mimarlýk okullarýnýn etkisinin ortaya çýkaran bu yeni
eðilimin, kurultay kadrosunda da takip edilebilmesi
önemlidir. Kýsaca, devlet üniversitelerinden, vakýf
üniversitelerine akademik bir göç vardýr ve bunu
kurultayda da gözlemlemek mümkündür.
8. Mimarlýk okullarýnýn vakýf üniversitelerinin
açýlmasý ile birlikte çeþitlenerek farklýlaþmasý,
kurultayýn içeriðini de belirlemeye baþlamýþtýr. Bu
gözlem, kurultay ile birlikte Ýzmir'e gelen bitirme
projeleri sergisinde kendini göstermiþtir. Okullarýn
bitirme projelerindeki yaklaþým farklýlýklarý dikkate
deðerdir. Bu farklýlýklar, ortak bir tartýþma zemini
kurulmasýný güçleþtirmekle birlikte, Türkiye'deki
mimarlýk eðitimine bakýþýn çeþitlendiðinin de
göstergesi olarak okunabilir.
Tüm bu kýsa deðerlendirmelerden sonra, AB, GATS
ve KHK gibi gündemler ile mimarlýk alanýnýn
dýþarýdan belirlenmeye çalýþýldýðý þu günlerde,
mimarlýk eðitiminin tüm aktörlerinin kurultay gibi
nitelikli ortamlarda, somut çalýþmalarý ile birlikte
aktif katýlýmcý olarak yer almasý son derece
gereklidir. Ayrýca, alternatif gündemler, çalýþma
biçimleri ve programlar önererek kurultayý
zenginleþmek ve mimarlýk eðitiminin aktörleri
arasýnda temas saðlayacak çalýþmalar yapmak
gerekmektedir.
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Türk Sosyal Bilimler Derneði tarafýndan 14-15 Aralýk 2011
tarihlerinde Ankara ODTÜ Kültür ve Kongre Merkezinde 12.
Sosyal Bilimler Kongresi yapýldý. 1980 yýlýndan bu yana
sosyal bilimler alanýnda bilginin yayýlmasý, gen.
Araþtýrmacýlarýn desteklenmesi ve sosyal bilimlerin
tartýþýlmasý amacýyla düzenlenen Kongre'ye farklý
disiplinlerden de yoðun ilgi vardý. Doðrudan mimarlýk
alanýný ilgilendiren “kentsel deðiþme”, “mekan ve kentsel
dönüþüm” ve “mekan ve tarih” gibi oturumlarýn da yer
aldýðý Kongre Türk Sosyal Bilimler Derneði tarafýndan þu
þekilde tarif ediliyor:
TSBD'nin ülkemizde bilim hayatýnýn geliþmesi amacý ile
organize ettiði periyodik faaliyetlerinin en önemlilerinden
biri Ulusal Sosyal Bilimler Kongreleri (USBK)'dir. Ýlki 1980
yýlýnda, sonraki üçü 1989, 1992 ve 1995 yýlýnda toplanan
Kongreler, 1995 sonrasýnda iki yýlda bir toplanmaya
baþlamýþ ve 12. Kongre Aralýk 2011'de gerçekleþtirilmiþtir.
1980 yýlýndaki Kongre'ye sadece 60 bildiri sunulmuþken,
oturum ve bildiri sayýlarý zamanla artýþ göstermiþtir. Üç gün
süren 12. Kongre'nin 72 oturumunda 288 bildiri sunulmuþ,
açýlýþ konuþmasý ve kapanýþ panelinde görev alanlar dâhil
350 bilim insaný ve araþtýrmacý Kongre'ye katký saðlamýþtýr.
TSBD Ulusal Kongrelerde sosyal bilimlerin bütüncül
karakterini ve sosyal bilim disiplinleri arasýndaki etkileþimi
ön plana çýkarmaya özen göstermekte, bunun yanýnda
görece yeni kurulmuþ üniversitelerimizde çalýþan genç
araþtýrmacýlarýn katýlýmý için özel bir çaba harcamaktadýr.
Ulusal Kongrelere bildiri sunanlarýn çok önemli bir oraný,
yüksek lisans ve doktora çalýþmalarýný sürdüren genç
araþtýrmacýlardýr. TSBD, pek çok genç araþtýrmacýnýn bilim
dünyasýna ilk sunumlarýný yaptýðý ve kendilerini tanýttýðý
böyle bir platformu yerleþtirmiþ olmanýn övüncünü
taþýmaktadýr.

Kamusallýk Yeniden Çalýþtayý
Ýnternet Çaðýnda Toplumsal Muhalefet:
Masaüstü Militanlarý ve Kamusal Aydýnlar
James Petras
Derleyen: Arif Þentek

Elektrik Mühendisleri Odasý (EMO) Ankara Þubesi tarafýndan uluslararasý katýlýmlý olarak düzenlenen “Kamusallýk
Yeniden” Çalýþtayý 9-10 Aralýk 2011 tarihlerinde gerçekleþti. Çalýþtay Özelleþtirme Karþýtý Platform'un Türkiye'deki
özelleþtirme tarihini de içeren belgesel gösterimi ile açýldý. Ankara Üniversitesi Avrupa Topluluklarý Araþtýrma ve
Uygulama Merkezi'nde düzenlenen etkinliðe konuþmacý olarak katýlan James Petras'ýn çalýþtay içeriðini yansýttýðýna
inandýðýmýz “Ýnternet Çaðýnda Toplumsal Muhalefet: Masaüstü Militanlarý ve Kamusal Aydýnlar” baþlýklý
konuþmasýnýn özetini yayýnlýyoruz.

Enformasyon teknolojisi (ET), özellikle de Ýnternet'in
politikayla iliþkisi, günümüz toplumsal hareketleri
açýsýndan temel bir konuma sahip. Birçok bilimsel
yenilik gibi enformasyon teknolojisi de çift yönlü bir
amaca sahip: Bir yanda emperyalist “küreselleþme”yi
kolaylaþtýrarak özellikle finansal sermaye akýþýný
hýzlandýrmakta, diðer yanda internet, halk
hareketlerinin iletiþimini kolaylaþtýrmasýnýn yaný sýra
alternatif eleþtirel analiz kaynaklarý saðlamaktadýr.
Enformasyon teknolojisi, California'daki Silikon
Vadisi'nden Hindistan'daki, Bangalor'a kadar yeni bir
milyarderler sýnýfý yarattý. Bu milyarderler, enformasyon
akýþýnýn ve eðlence dünyasýnýn farklý yerlerindeki tekel
kontrolleri aracýlýðýyla ekonomik sömürünün
geniþlemesinde merkezi rol oynadýlar.
Marx'ýn din konusunda söylediði sözü deðiþtirirsek:
“Ýnternet toplumun afyonu olmuþtur”. Genci, yaþlýsý,
çalýþaný ve iþsizi; ayný þekilde þovlara, pornografiye,
video oyunlarý ve internet tüketiciliðine kilitlenerek,
hatta diðer vatandaþlardan ve iþ arkadaþlarýndan izole
þekilde “haber” izleyerek zamanlarýný edilgen bir þekilde
internet baþýnda geçiriyor.
Birçok durumda internetteki “haber akýþý”,
“gözetleyicilerin” dikkatini refleks ve eylemlerden baþka
yöne çevirerek, zaman ve enerjilerini emerek interneti
býktýrdý. Kitle iletiþim araçlarýyla verilen ve popüler
bilinci tahrip eden az sayýda ve ön yargýlý haberler gibi
birçok internet mesajý da toplumsal eylemi bloke
edebiliyor.

Ýnternet, kasýtlý ya da kasýtsýz, politik yaþamý
“özelleþtirdi”. Çoðu potansiyel aktivist, kýrsalda, þehir
merkezlerinde veya kamusal alanlarda karþýtlarýyla
karþýlaþmalarýný da kapsayan kamusal eylemin, politik
dönüþümlerin temeli olduðunu unutarak, diðer
bireylerle aralarýnda manifestolar dolaþtýrmanýn politik
bir eylem olduðuna inanmaya baþladý.
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tetiklendi. Ýnternetin erdemleri ve hýzlý bilgi
gönderebilmesi, spekülatör kapitalizm baðlamýnda,
1930 Büyük Bunalýmýndan bu yana yaþanan en büyük
kapitalist krizin oluþmasýnda temel bir etkene dönüþtü.
Ýnternet'in Demokratikleþmesi
Ýnternet, ticari bir kuruluþ olarak kitlelerin eriþimine
açýldý ve daha sonra diðer toplumsal ve politik
kullanýmlara yayýldý. En önemlisi de halkýn ve ülkelerin
çok uluslu bankalarca sömürülmesi, yaðma edilmesi
konusunda daha geniþ halk kitlelerini bilgilendirmenin
bir aracý oldu. Internet ABD ve AB'nin Ortadoðu ve
Güney Asya'daki emperyalist savaþlarýna iliþkin
yalanlarýný ortaya döktü.
Ýnternet, ulusal özgürlük ve demokrasi yanlýsý
hareketlerle iliþkili yeni bir sýnýf mücadelesi þekli, bir
çekiþme alaný oldu. Afganistan daðlarýndaki silahlý
mücadeleden tutun da, Mýsýr'daki demokrasi yanlýsý
eylemcilere, Þili'deki öðrenci hareketlerine,
Türkiye'deki yoksul halklarýn konut eylemlerine kadar
önemli örgütlenmeler ve önderler, mücadeleleri,
programlarý, devlet baskýsý ve toplumsal kazanýmlar
konusunda dünyayý bilgilendirmede internete
güveniyorlar. Ýnternet halklarýn mücadelesini ulusal
sýnýrlar ötesine taþýmaktadýr. Bu anlamda kapitalist
küreselleþme ve emperyalist savaþlara karþý duracak
yeni bir enternasyonalizm yaratýlmasýnda önemli bir
silahtýr.
Lenin'in formülasyonundan yararlanýp üzerinde
deðiþiklik yaparak 21. yüzyýl sosyalizmini belki þu
denklemle özetleyebiliriz: “Sovyetler + internet =
katýlýmcý sosyalizm”
Ýnternet Ve Sýnýf Politikalarý
Enformasyon Teknolojisi, Finans Kapital
ET'nin geliþimi için gerekli orijinal ivmenin, büyük finans
kurumlarýnýn, yatýrým bankalarýnýn ve bir parmak
hareketiyle milyarlarca dolar ve avroyu bir ülkeden öbür
ülkeye, bir kurumdan bir baþka kuruma, bir maldan
diðerine aktarma arayýþýnda olan spekülatif tüccarlarýn
taleplerinden doðduðunu unutmamak gerekir.
Ýnternet teknolojisi, finans kapitalin hizmetindeki
küreselleþmenin geliþimi için gereken motor gücüdür.
ET, son 10 yýlda yaþanan iki küresel finans krizinin
(2001-2002, 2008-2009) hýzlanmasýnda birçok açýdan
önemli bir rol oynadý. 2001 ET stoklarýndaki kabarma,
“eel ekonomi”en baðýmsýz olarak aþýrý deðer biçilmiþ
“yazýlým firmalarý”nýn spekülatif bir þekilde tanýtýmýnýn
bir sonucuydu. Bugün de süren 2008-2009 küresel mali
çöküþ, bilgisayarlaþtýrýlmýþ mali dolandýrýcýlýk ve
desteklenmeyen gayri menkul ipotek paketlerince
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Bilgisayarlaþtýrýlmýþ enformasyon tekniklerinin “nötr”
olmadýðýný hatýrlamalýyýz. Politik etkisi, kime ve hangi
sýnýfýn çýkarlarýna hizmet edeceðini belirleyen gözetmen
ve kullanýcýlara baðlýdýr. Daha genel olarak, Ýnternet'in,
yerleþtirildiði kamusal alana göre bir baðlama
oturtulmasý gerekir. Ýnternet, Hindistan'daki köylülerin
ve Çin'deki binlerce iþçinin inþaat müteahhitlerine ve
þirket sömürücülerine karþý harekete geçmesine hizmet
etmiþtir. Öte yandan, Libya'yý bombalamada ve
baðýmsýzlýðýný ortadan kaldýrmada tercih edilen NATO
silahý olmuþtur. Pakistan'da, Yemen'de sivilleri öldüren
füzeleri fýrlatan ABD'nin insansýz hava aracý “akýllý”
bilgisayar tarafýndan yönlendirilmektedir. Kolombiyalý
gerillalarýn bulunduklarý yerin tespit edilip gerillalara
karþý yapýlan ölümcül hava bombardýmaný da bilgisayar
tarafýndan gerçekleþtirilmiþtir. Diðer bir deyiþle ET'nin
iki kullanýmý var: Toplumun özgürleþmesi ya da
emperyalizmin karþý devrimi.

Neoliberalizm Ve Kamusal Alan
“Kamusal alan” bahsinden, sýklýkla, çoðunluðun refahý
adýna daha fazla devlet müdahalesi anlamýna gelen
“kamu”, kapitalist düzenleme ve daha fazla çevre
korumasý kastedilmektedir. Diðer bir deyiþle iyi huylu
“kamusal” aktörler, sömürücü özel pazar güçleri
karþýsýnda bir denge unsuru olarak hareket
etmektedirler.
Birçok ilerici yazar, neo-liberal ideoloji ve politikalarýn
yükselmesi baðlamýnda “kamusal alanýn düþüþe” geçtiði
konusunu tartýþmaktadýr. Bu tartýþma, sermaye,
özellikle finansal sermaye ve yabancý yatýrýmcýlar
namýna toplumda, ekonomide ve politikada “kamusal
alan”ýn rolünün arttýðý gerçeðini gözden kaçýrmaktadýr.
“Kamusal alan”, özellikle devlet, bilhassa neoliberal
politikalar eþitsizlikleri arttýrdýðý için, sivil toplumda bir
baský gücü olarak çok daha müdahaleci konumdadýr.
Kamusal alan (devlet), yoðunlaþan ve derinleþen mali
kriz nedeniyle batýk bankalarýn kurtarýlmasýnda büyük
bir rol üstlenmiþ durumdadýr. Kapitalist sýnýfýn vergi
kaçakçýlýðýnýn, sömürgeci savaþ harcamalarýnýn, büyük
iþletmelere yapýlan devlet yardýmýnýn kýþkýrttýðý büyük
ölçekli bütçe açýklarý nedeniyle, kamusal alan (devlet),
kamu çalýþanlarý, emekliler, özel ve maaþlý aleyhine
davranarak ve sosyal harcamalarda kesinti yaparak sýnýf
temelli “kemer sýkma” programýný dayatýr. Kamusal alan
üretken ekonomi sektöründeki rolünü azaltmýþtýr. Öte
yandan askeri sektör sömürgeci ve emperyalist
savaþlarýn artmasýyla birlikte geliþmiþtir.
Kamusal alan ve toplumsal muhalefet tartýþmasýnýn
altýnda yatan temel mesele bu konularda yaþanan düþüþ
ya da yükselme deðildir. Kamusal alanýn esas rolünü
belirleyen, sýnýf çýkarlarýdýr.
Neoliberalizm koþullarýnda kamusal alan, kamu
hazinesinin, banka kurtarma operasyonlarýný,
militarizmi ve geniþletilmiþ polis devleti müdahalesini
finanse etmek üzere kullanýlmasýyla yönetilir.
“Toplumsal muhalefet”in (iþçiler, çiftçiler, meslek
sahipleri, çalýþanlar) yönlendirdiði bir kamusal alan,
etkinlik kapsamýný, saðlýk, eðitim, emekli maaþlarý,
çevre ve istihdam konularýnda geniþletecektir.
“Kamusal alan” kavramýnýn iki zýt yüzü vardýr (Janus
gibi). Bir yüzü sermaye ve militarizm, diðeri ise
emek/toplumsal muhalefet. Ýnternetin rolü de bu ikiliðe
tabidir. Bir yanda geniþ sermaye hareketlerine ve hýzlý
emperyalist askeri müdahalelere olanak tanýr; diðer
yanda toplumsal muhalefetin seferber edilmesi

yönünde hýzlý enformasyon akýþý saðlar. Burada temel
soru, ne tür bir toplumsal çýkar için hangi politik
aktörlere ne tür enformasyonun iletildiðidir.
Ýnternet Ve Toplumsal Muhalefet
Toplumsal muhalefet için internet, “kamusal”
önderlerin - özellikle ilerici düþüncelere sahip- meslek
sahiplerinin, sendikalarýn, köylü önderlerinin,
militanlarýn ve eylemcilerin eðitilmesi ve seferber
edilmesinde birincil ve önemli bir alternatif, eleþtirel
enformasyon kaynaðýdýr. Ýnternet kapitalist kitle
iletiþim araçlarýna ve onlarýn propagandalarýna
alternatif olup, manifestolarý anýnda bildiren ve
eylemcileri kamusal eylem konusunda bilgilendiren bir
haber ve enformasyon kaynaðýdýr. Bir toplumsal
muhalefet aracý olarak ilerici rolünden dolayý internet,
baskýcý polis devleti aygýtlarýnca gözetime maruzdur.
Örneðin, ABD'de “Yurt Güvenliði” Polis Ajansý, binlerce
ABD vatandaþýnýn milyarlarca e-mailini, faksý ve
telefonunu izlemek üzere 800 binin üzerinde kiþi
istihdam etmiþtir. Her gün tonlarca enformasyonun
gözetlenmesinin ne kadar etkili olduðu ise ayrý bir
mesele. Ancak þu da bir gerçek ki, internet “özgür ve
güvenli” bir bilgi, tartýþma ve çekiþme kaynaðý deðildir.
Aslýnda internet, emperyalist ve sömürgeci devlete
karþý toplumsal hareketlerin mobilize edilmesinde ne
kadar etkili olursa, “terörle mücadele” bahanesi altýnda
polis devleti müdahalesi olasýlýðý da o kadar artar.
Ýnternet Devrimci mi?
Genel öneminin göreceleþtirilmesinin yaný sýra belli
toplumsal hareketlerin patlak vermesinde internetin
önemini teslim etmek gerekir. Ýnternet, esas olarak
herhangi siyasi bir harekete baðlý olmayan iþsiz
gençlerden oluþan Ýspanya'daki “öfkeliler” (öfkeli
protestocular) hareketi ve ABD'deki “Wall Street'i Ýþgal
Et” gibi kendiliðinden ortaya çýkan protestolarýn
seferber edilmesi ve yaygýnlaþtýrýlmasýnda önemli bir
rol oynamýþtýr. Yine örneðin, Ýtalya, Portekiz,
Yunanistan ve diðer bazý ülkelerdeki kitlesel genel
grevlerde, örgütlü sendikalar merkezi rol oynamýþken
internetin de ikincil etkisi olmuþtur. Baskýnýn oldukça
yoðun olduðu Mýsýr, Tunus ve Çin gibi ülkelerde internet,
kamusal eylemin yaygýnlaþmasý ve kitlesel
protestolarýn örgütlenmesinde büyük bir role sahiptir.
Ancak, bunu baþarýlý bir devrime götürmemiþtir.
Bilgilendirmek, tartýþma ortamý saðlamak, seferber
etmek iþlevlerini yerine getirebilir; ancak devlet
iktidarýný ele geçirmeye izin verecek politik bir eylemi
sürdürecek önderliði ve örgütlülüðü yaratamaz. Bazý
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internet gurularýnýn teþvik ettiði, “bilgisayarlaþtýrýlmýþ”
eylemin, disiplinli, politik bir parti ihtiyacýnýn yerine
geçebileceði hayalinin boþ olduðu kanýtlanmýþtýr.
Ýnternet, hareketi kolaylaþtýrýr. Devlet baskýsýna karþý
hareketi baþarýlý mücadelelere doðru götürecek taktik
ve stratejik idareyi yalnýzca örgütlü toplumsal muhalefet
gerçekleþtirebilir. Bir diðer deyiþle internet bir “amacý
kendinde (amacýný kendi içinde taþýyan yapýlanma; bu
amaç son bulduðunda kendi olmaktan çýkmayan)” bir
oluþum deðildir. Sevinç içinde yeni bir “devrimci”
enformasyon çaðý müjdesini veren internet ideologlarý,
þu anda, NATO güçleri, Ýsrail ve müttefiklerinin ve
müþterilerinin, interneti, ekonomileri çökertecek,
savunma programlarýný sabote edecek virüsleri
yerleþtirmek ve etnik-dinsel ayaklanmalarý teþvik etmek
için kullandýklarý gerçeðini gözden kaçýrmaktadýr. Ýsrail
Ýran'ýn barýþçýl nükleer programýný engellemek için
zararlý virüsler gönderdi; ABD, Fransa ve Türkiye,
Libya'da ve Suriye'de hazýr olan toplumsal muhalefeti
kýþkýrttýlar. Tek bir sözcükle internet yeni bir
antiemperyalist ve sýnýf mücadelesi alaný olmuþtur.
Ýnternet bir araçtýr, “amacý kendinde” bir yapý deðildir.
Ýnternet, amacý ve sonuçlarý gömülü olduðu daha geniþ
sýnýf yapýsýnda belirlenen bir kamusal alan parçasýdýr.
Masaüstü Militanlarý Ve Kamusal Aydýnlar
Toplumsal muhalefet kamusal eylemce belirlenir: Politik
toplantýlarda kolektivitenin, kamusal toplantýlarda
konuþma yapan bireylerin, kamusal meydanlardaki
yürüyüþlere katýlan eylemcilerin, patrona karþý koyan
militan sendikalarýn, kamu yetkililerinden konut ve
kamusal hizmet talep eden yoksul insanlarýn varlýðýyla
olur... Kamusal aydýnýn rolünü belirleyen, kamusal bir
toplanma eyleminde halka hitap etmek, politik eylem
içinden fikirler formüle etmek, stratejiler ve programlar
önermektir. Ýþyerinde bir masada oturup, muhteþem bir
yalnýzlýk halinde, dakikada beþ manifesto göndermek;
iþte “masaüstü” militanlýðý budur. Bu, sözcüðü
eyleminden ayýran sözde militanlýðýn bir þeklidir.
Masaüstü “militanlýðý” sözlü eylemsizliðin, önemsiz bir
eylemin, zihindeki sahte devrimin eylemidir. Ýnternet
iletiþimi, iktidara meydan okuyan toplumsal hareketlere
girdiðinde politik bir harekete dönüþür. Kamusal
aydýnýn, özel alanda ekonomik misillemeler ve kamusal
alanda polis saldýrýsý gibi riskleri göze almasý gerekir.
Masaüstü “eylemciler” riske girmez ve küçük baþarýlar
e l d e e d e r l e r. Ka m u s a l ayd ý n , b i r e y i n ö ze l
hoþnutsuzluklarýný toplumsal kolektif eylemlilikle
birleþtirir. Akademik eleþtirmen eylem alanýna gelir,
konuþur ve ofisine döner. Kamusal aydýn konuþur ve
kamusal alandaki toplumsal muhalefet ile internet
aracýlýðýyla ve günlük yüz yüze geliþlerde uzun erimli
politik bir eðitim sürdürür.
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Çalýþanlar Bir Günlük Grevde
Alanlardaydý

KESK ve TTB`nin çaðrýsýyla en uzun gece en
kýsa gün olan 21 Aralýk'ta 1 günlük iþ býrakma
eylemi gerçekleþtirildi. Türkiye'nin dört bir
yanýnda iþ býrakan emekçiler alanlarda
buluþtu.
Kamu emekçileri sabahýn erken saatlerinde
iþyerleri önünde yaptýklarý açýklamalarla
greve baþladý. Daha sonra ise tüm illerde
meydanlarda TMMOB, DÝSK ve Türk-Ýþ
içindeki bazý sendikalarýn da destek verdiði
ortak eylemler gerçekleþtirildi.
Ankara'da binlerce emekçi Kolej
Meydaný'ndan "Grevli toplu sözleþme,
güvenceli istihdam, insanca yaþayacak temel
ücret, baskýn ceza ve sürgünleri durdurmak
için ek ödemelerin emekliliðe yansýmasý için
grevdeyiz" yazýlý pankart arkasýnda
toplanarak SSK Ýþhaný önüne yürüdü.
Ýstanbul'da ise emekçilerin oluþturduðu
yürüyüþ kollarý Beyazýt Meydaný'nda buluþtu.
Halaylarla, türkülerle coþan eylemciler
sloganlarla, pankartlarla taleplerini dile
getirdiler.
Ýzmir'de de Basmane Meydaný'ndan Konak
Meydaný'na kadar yüründü.

Küresel Ekolojik Kriz:
Küresel Ýsyan ve Güney Afrika'da Bir Nafile Zirve Daha
Ethem Torunoðlu

Küresel Bir Sorun: Çevre ve Ekolojik Kriz
“…Çevrenin kirlenmesi ya da bozulmasý, çevreyi
oluþturan öðelerin çeþitli dýþ etkenler nedeni ile giderek
niteliðinin deðiþmesi, deðerini yitirmesi olayýdýr.”
(Keleþ,2005)
Çevre sorunlarý birden bire ortaya çýkmamýþ, zaman
içinde birikerek varlýðýný duyurmuþtur. Doðal varlýklarýn
sýnýrlý olduðunun anlaþýlmasý, bu noktada doðal
varlýklarýn ve doðal kaynaklarýn yalnýzca zengin
ülkelerin tekelinde olmadýðý düþüncesinin geliþmesi bir
dizi tartýþmaya da yol açmýþtýr.

Bu baðlamda, çevre sorunlarýnýn doðal yaþamý ve
insanlýðý tehdit eder noktaya gelmesi, sorunun yaþamsal
önemini de ortaya koymuþtur.
Çevre sorunlarýnýn küresel bir nitelik taþýmasý, çevre
koruma politikalarýnýn ve sorunun çözümüne yönelik
arayýþlarýn da küresel olmasý gerçeðini ortaya
çýkarmýþtýr. Böylece, çevre olgusu yerel olmaktan
çýkarak, giderek ulusal ve uluslararasý politikalarýn
konusu olmaya baþlamýþtýr. Bu aþamada, çevre, sadece
bireylerin, devletlerin ilgi alaný olmaktan çýkmýþ,
uluslararasý kuruluþlarýn temel uðraþýlarýna
dönüþmüþtür. Bu durum ise uluslararasý iliþkileri,
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uluslararasý politikalarý çevre gözlüðü ile deðerlendirme
olanaðý saðlamýþtýr
.Özellikle 20. yüzyýlýn ikinci yarýsýnda baþdöndürücü bir
hýza ulaþan teknolojik geliþmelerin beraberinde getirdiði
çevresel deðerlerin tahribi ve yenilenebilir kaynaklarýn
azalmasý 1960'lý yýllardan itibaren hýz kazanmýþtýr. Bu
noktada, 1970'li yýllarda yükselmeye baþlayan
toplumsal muhalefet hareketleri ve sistem karþýtý
eylem/etkinlikler, 1980'li yýllarda ve devamýnda 2000'li
yýllarda ulusal ve uluslararasý boyutta geniþ bir taban
yaratmýþtýr.
Sonuç olarak,1970'li yýllarýn baþýndan itibaren devlet ve
hükümetlerin ortak gündemi haline gelen çevre olgusu,
Birleþmiþ Milletler Örgütü'nün ön ayak olduðu bir dizi
uluslararasý konferans, bu arada bölgesel kuruluþlarýn
politika belirleme çabalarý beraberinde bazý temel
dokümanlarý ve sözleþmeleri ortaya çýkarmýþtýr.
Ýklim Deðiþikliði

Bugün çarpýk ve dengesiz büyümenin, hýzlý
sanayileþmenin bir sonucu olarak, her yýl sýcaklýk
artýþlarýnda “uygarlýðýmýz” rekora koþmaktadýr. Bu
yüzey sýcaklýðý 20. yüzyýlýn baþýndan günümüze kadar
0,8 derecelik bir artýþa sahne olmuþtur. 20. yüzyýlda
sýcaklýklarda gözlenen bu ýsýnma, geçen 1000 yýl
süresince yaþanan artýþtan daha büyüktür. Atmosferin
en alt 8 kilometrelik bölümündeki hava sýcaklýklarý da,
geçen 40 yýllýk dönemde belirgin bir artýþ eðilimi
göstermektedir.
Öte yandan, 20. yüzyýlda, orta enlem ve kutupsal kar
örtüsü, kutupsal kara ve deniz buzlarý ile orta
enlemlerin dað buzullarý azalýrken, küresel ortalama
deniz seviyesi, yaklaþýk 0,1–0,2 m arasýnda yükselmiþ
ve okyanuslarýn ýsý içerikleri artmýþtýr. Yaðýþlar kuzey
yarýmkürenin orta ve yüksek enlem bölgelerinde her on
yýlda yaklaþýk % 0,5 ile % 1 arasýnda artmýþ, subtropikal karalarýn önemli bir bölümünde her on yýlda
yaklaþýk % 3 azalma tespit edilmiþtir.

Küresel Isýnma ya da uluslararasý belge ve
sözleþmelerde geçen ifadesiyle Küresel Ýklim
Deðiþikliði, doðanýn kendi varlýk koþullarýný zorlayan,
onun kendini yenileyebilme olanaklarýný ortadan
kaldýran bir deðiþimi ifade etmektedir. Küresel ýsýnmaya
yol açan sera gazlarý; temel olarak, sanayi toplumunda
kullanýlan fosil yakýtlardan, çeþitli sanayi kollarýnda
özellikle, çimento, enerji, ulaþým sektörlerinin
yoðunlaþmasýyla gökyüzüne salýnan ve endüstriyel
tarým neticesinde meydana çýkan gazlardýr.

Dünyanýn yaþadýðý iklim deðiþikliðinin insan kaynaklý
olduðu ve bundan en fazla sorumlu olanlarýn geliþmiþ
zengin ülkeler olduðu artýk bilim insanlarý ve tüm
çevrelerce kabul edilmiþtir. Dünya nüfusunun % 15'ini
oluþturan zengin ülkeler, toplam CO2 emisyonunun ise
yarýsýndan sorumludur. Dünya atmosferine býrakýlan
sera gazlarýnýn çok büyük bir kýsmýnýn kaynaðýný zengin
ülkeler oluþturmasýna raðmen, iklim deðiþikliðinin en
yüksek faturasýný yoksul ülkeler ve onlarýn halklarý
ödeyecek gibi görünmektedir.

Bu gazlarýn bir bölümü karasal ve okyanus kaynaklý
ekosistemler tarafýndan tutulur. Ancak, artýk hem bu
tutucu ortamlarýn azalmasý ve yok olmasý, hem de
atmosfere býrakýlan sera gazý miktarýndaki artýþ, küresel
karbon dengesini bozmaktadýr.

Bu arada, geliþmiþ ülkelerde kiþi baþýna fosil yakýt
kullanýmý hala artmaktadýr. 1990 ile 2003 yýllarý
arasýnda uçakla yapýlan seyahatlerde % 80'lik bir artýþ
olduðu saptanmýþtýr. Gemicilikte 1990'da, 4 milyar ton
olan yük miktarý, 2005 yýlýnda, 7,1 milyar tona
ulaþmýþtýr. Her sektör devasa ölçülerde ve gittikçe de
artan enerji taleplerinde bulunmaktadýr. Dünyadaki
bütün insanlarýn bazý geliþmiþ ülkelerle ayný seviyede
sera gazý üretmesi durumunda dokuz yeni gezegene
daha ihtiyaç duyulacaðý öngörülmektedir.

Aslýnda iklimler sürekli olarak deðiþmektedir. Doðal
koþullarda iklim deðiþiklikleri oldukça uzun dönemler
içerisinde gerçekleþmektedir. Ýklimlerdeki bu
deðiþiklikler tüm canlýlarý doðrudan etkilemiþ ancak bu
deðiþikliklerin çok uzun bir süreç içerisinde
gerçekleþmesi nedeniyle canlýlarýn büyük bir kýsmý
deðiþikliklere kendilerini uyarlayabilmiþlerdir. Ýnsanlýðýn
doðal koþullara uyumlu geliþmesi 19. yüzyýl sonu, 20.
yüzyýl baþýndaki sanayi devrimine kadar devam etmiþ,
bu andan itibaren geliþme, atmosfer üzerindeki insan
etkisiyle birlikte “Küresel ýsýnmaya baðlý bir iklim
deðiþikliði mi?” sorusunu gündeme getirmiþtir.
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Ýklim deðiþikliðinin öðrettiði en çetin derslerden biri,
zengin ülkelerde büyümeyi saðlayan ekonomik model
ve bununla birlikte giden savurgan tüketimin, insanýn
ve emeðin sömürülmesi ile birlikte ekolojik olarak ve
doðal varlýklarýn korunmasý açýsýndan devam
ettirilemez olduðudur.

durumuna gelmeden önceki, eþik deðer olduðuna
inanýyorlar. Bu durumda, daha yüksek sýcaklýklarýn,
ishal ve sýtma gibi salgýn hastalýklarýn þiddetini
arttýracaðý ve küresel anlamda, besin üretiminin
azalacaðý da düþünülmektedir.

Buzullarýn
git gide eriyerek
kutuplara
doðru
çekilmesi ve
yüksek
daðlardaki kar
örtüsünün
azalmasý

Deniz suyu
seviyesinin
yükselmesi
1990'lý yýllarda
son 1400 yýlýn
en sýcak
yýllarýnýn
ard arda
gelmesi

Bitki ve balýk
türlerinin
göçleri

Aðaçlardaki
yaþ halkalarýnýn
daha hýzlý
büyüme
göstermesi

Havadaki
kirleticilere
karþý hassas
kuþ türlerinin
azalmasý

Þekil 1. Atmosfer bilimcilerine göre küresel ýsýnmaya baðlý þu
anki küresel iklim deðiþikliðinin iþaretlerinden bazýlarý
yukarýdaki gibi sýralanabilir.

Ortalama küresel sýcaklýk, 1906'dan beri yaklaþýk 0,74
°C arttý. Bu yüzyýl içinde öngörülen yükselme ise 1,8 °C
ile 4 °C arasýndadýr.
Bazý bilim insanlarý 2 °C'lik
yükselmenin, büyük ve geri çevrilemez tahribat

Küresel Ýklim Deðiþikliðinin neden olduðu doðal çevre
üzerindeki yýkým ve ekosisteme yönelik olumsuz etkiler
karþýsýnda, tüm gözler, bir kurtarýcý umudu ile Birleþmiþ
Milletler'e, Ýklim Deðiþikliði Çerçeve Sözleþmesi'ne ve
onun eki olan Kyoto Protokolü'ne çevrilmiþtir.
Bu noktada, öncelikle belirtmek gerekir ki, mevcut
üretim iliþkilerini ve küresel piyasa ekonomisinin iþleyiþ
dinamiklerini sorgulamadan çevre koruma alanýnda
yapýlmak istenen çalýþmalar “pansuman“ tedbirler
olarak kalacaktýr. Bu baðlamda, küresel iklim deðiþikliði
olgusuna ve buradan hareketle ekolojik kriz olgusuna
da sadece uluslararasý sözleþme ve protokoller ile
çözüm getirilebileceðini öne sürmek ya da tüm umutlarý
bu tür süreçlere baðlamak, eksik bir bakýþ açýsý
olacaktýr. Sorunun nedenlerini masaya yatýrmadan,
sonucu tartýþmak ve bu sonuç üzerinden “çözüm”
üretmek ise bilimsel olmaktan uzak bir davranýþtýr.
Sonuç olarak, ekolojik krizi ve bu baðlamda küresel
ýsýnma olgusunu, üretim iliþkilerinden baðýmsýz
tartýþmak mümkün deðildir. Bugün, dünyanýn ve
insanlýðýn karþý karþýya olduðu sorun, temelde, “sürekli
ve dengesiz bir kapitalist ekonomik kalkýnmanýn” bir
yansýmasý veya bir baþka ifade ile geldiði son aþamadýr.
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Birleþmiþ Milletler Ýklim
Deðiþikliði Çerçeve
Sözleþmesi
(BMÝDÇS):
3–14 Haziran 1992 tarihinde
toplanan Birleþmiþ Milletler
Çevre ve Kalkýnma
Konferansýnda BMÝDÇS imzaya
açýlmýþtýr. Sözleþmenin amacý;
atmosferdeki sera gazý
birikimlerinin insan ve çevre
saðlýðý üzerindeki olumsuz
etkilerini en aza indirerek
sürdürülebilir ekonomik
kalkýnmanýn gerçekleþmesine
zemin yaratmaktýr.
Sözleþmede iklim deðiþiklinde
tarihsel sorumluluðu bulunan
ülkeler ile o tarihteki OECD'ye
üye ülkeler geliþmiþlik
düzeylerine göre iki kategoriye
(Ek–1 ve Ek–2 ülkeleri)
ayrýlmýþlardýr

Kyoto Protokolü:
1997 yýlýnda
Japonya'da
gerçekleþtirilen
BMÝDÇS taraflarý 3.
Konferansý'nda
imzalanan protokol. Bu
protokole göre,
geliþmiþ ülkeler (ABD
hariç) 2008–2012
yýllarý arasýnda sera
gazý emisyon oranlarýný
1990 seviyesinin yüzde
5'i kadar
azaltacaklarýný taahhüt
etmiþler. BMÝDÇS 'nin
EK–1 ülkeleri Kyoto
Protokolünün EK–A'da
belirtilen sera gazlarýný,
EK–B'de taahhüt
ettikleri miktarlarda
sýnýrlamayý taahhüt
etmiþlerdir.

Türkiye Birleþmiþ Milletler Ýklim Deðiþikliði Çerçeve
Sözleþmesi'nin EK–1 listesinde yer almasýna raðmen,
Kyoto Protokolü'nün devreye girdiði 2005 yýlýnda
protokolü imzalamadýðý için 2008–2012 arasýnda karbon
emisyonlarýnýn azaltýlmasý konusunda herhangi bir
yükümlülük üstlenmemiþtir.

Durban'daki Çýðlýðý “Geliþmiþ” Ülke Baþkentleri
Duydu mu Acaba?
Ýklim krizi dünya çapýnda milyonlarca insaný tehdit
ederken, uluslararasý ortamda yeni bir süreç geçtiðimiz
günlerde dünya kamuoyunun gündemine gelmiþtir.
Küresel iklim deðiþikliði tartýþmalarý bir kez daha
uluslararasý platformda, hükümetler düzeyinde ele
alýnmaya çalýþýlmýþtýr. 1992 yýlýnda Rio de Janeiro da
toplanan Birleþmiþ Milletler Çevre ve Kalkýnma
Konferansý'nýn ve bu sürecin devamý olan “iklim
konferanslarýndan biri daha geçtiðimiz günlerde ülkeleri
bir araya getirmiþtir. Bir anlamada, iklim görüþmelerinin
son turu olarak tanýmlanan (Kyoto Protokolü'nün 2011
ile birlikte zaten sorunlu olan durumunu ve iþlevini
tamamlamasý, bir dönemin kapanýþý olarak da
görülmektedir.)
Birleþmiþ Milletler Ýklim Deðiþikliði
Konferansý (COP 17), 28 Kasým–9 Aralýk tarihleri
arasýnda Güney Afrika'nýn Durban kentinde toplanmýþtýr.
Bu konferansa ve benzerlerine dair çekince ve
rezervlerimizi yukarýda sýraladýðýmýz için konferansa ve
ya p ý l a n t a r t ý þ m a l a ra ç o k b ü y ü k m i s y o n l a r

28 KENT VE ÜLKE GÜNDEMÝ

yüklemediðimizi vurgulamak gerekir. Konferans süreci
ve ortaya çýkanlar ise tam bir hayal kýrýklýðý olmasý
nedeni ile pek çok kesimi þaþýrtmamýþtýr. Bu noktada,
çevre koruma ve ekonomi ile uyumlu bir geliþme adýna,
anýlan toplantýda radikal kararlarýn alýnmasý bir yana,
küresel sermayenin ve uluslararasý tekellerin
gölgesinde doðal varlýklarýmýz ve yaþam savunucularý
açýsýndan “nafile” bir toplantý gerçekleþmiþtir.
Konferans'da, özellikle bazý geliþmemiþ ülkelerin
isyanlarý ve ekolojik yýkýma karþý önlem alýnmasý
yönündeki çaðrýlarý yanýtsýz kalýrken, dünyanýn birçok
yerinden gelerek doðaya ve insana dair deðerleri
korumak adýna mücadele veren sivil toplum
kuruluþlarýnýn etkinlik ve çabalarý öne çýkmýþtýr.
Türkiye'nin resmi düzeyde Kalkýnma Bakaný ile temsil
edildiði konferansa, “iyi ki bazý sivil toplum kuruluþu
temsilcileri, gazeteci, yazarlar ve çevreci, yeþil
düþüncenin tanýnmýþ simalarý katýldý da, böylece
konferansa/zirveye dair doðru ve saðlýklý bilgiler
alabildik” diye yorum yapmamýz abartýlý olmasa gerekir.
Bu noktada, zirve boyunca Türkiye kamuoyunu yazý ve
görüþleri ile bilgilendiren ve “Durban Postasý” adý ile
elektronik bir bülten yayýnlayan Önder Algedik ve Özgür
Gürbüz'ün çabalarý ile Milliyet Gazetesi köþe
yazarlarýndan Mehveþ Evin'in çabalarýný, yazý ve
haberlerini ve sürece dair yapmýþ olduklarý (son derece
yerinde) okumalarýný özellikle vurgulamak ve
kendilerine teþekkür etmek gerekiyor.
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Bu bilgiler ve haberler arasýnda, Konferansta/Zirvede
belki de en çarpýcý olay Türkiye'nin baþrolde olduðu bir
geliþmeydi. 3 Aralýk 2011 tarihinde, “Günün Fosili”
ödülünü Türkiye almýþtý...

grup içinde en iyi iklim politikasýna sahip ülke Çin oldu.
Son dörde giren ve listede 58. sýrada yer alan Türkiye
ise en kötüler arasýnda yer aldý.
Türkiye Listenin Sonuna Demir Attý

… 700'den fazla üyeye sahip Ýklim Eylem Aðý (CAN) adlý
grup tarafýndan organize edilen 'Günün Fosili Ödülü”,
iklim müzakerelerinde sonucu olumsuz etkileyecek
politikalar ortaya koyan ülkelere veriliyor. 1999 yýlýndan
bu yana verilen ödülü Türkiye ilk kez bu yýl kazandý(!) ve
podyuma çýktý.
(http://www.yesilekonomi.com/durban-postasi/)
Türkiye'nin günün fosili ödülünü almasý, “Durban
Postasý”nda ise þu þekilde ele alýnýyordu:
Türkiye Sýnýfta Kaldý
German Watch ile Ýklim Küresel Aðý-Avrupa'nýn (Can
Europe) birlikte hazýrladýðý iklim deðiþikliði performans
endeksi açýklandý. Dünyadan 200 uzmanýn hazýrladýðý
endeks, ülkelerin iklim deðiþikliði konusunda ne kadar
çaba harcadýklarýný gösteriyor ve en iyiden kötüye bir
sýralama yapýyor. Küresel enerji kaynaklý salýnýmlarýnýn
%90'unu kapsayan 58 ülkenin deðerlendirildiði
raporda, toplam sera gazý salýnýmýndan ülke
p o l i t i k a l a r ý n a k a d a r ç e þ i t l i k ý s t a s l a ra g ö r e
deðerlendirilme yapýlýyor. Ýlk üç sýranýn sorunu çözecek
düzeyde politika üreten bir ülke olmamasýndan dolayý
bu yýl da boþ býrakýldýðý endekste en baþarýlý ülkeler
sýrasýyla Ýsveç, Ýngiltere, Almanya ve Brezilya oldu. En
fazla salýným yapan 10 ülkeden Ýran 60., Çin 57., Rusya
56., Kanada 54. ve ABD ise 52. sýrada yer alýrken bu

2010 yýlýnda 50. sýrada yer alan Türkiye, bu yýl listede
58. sýraya düþerek en kötü dört ülke arasýnda yer aldý.
Türkiye'nin gerisinde Kazakistan, Ýran ve Suudi
Arabistan yer alýyor. Türkiye'nin fosil yakýt ihracatçýsý bu
ülkelerle ayný sýralarda yer almasý dikkat çekti. Türkiye
ile ilgili sorulara yanýt veren ve raporu hazýrlayan
uzmanlardan Jan Burck, ülkelerin refah düzeyi arttýkça
karbon yoðunluðunun azalmasýna raðmen Türkiye'de
karbon yoðunluðunun arttýðýna dikkat çekti. Burck,
gelir artýþýna paralel salýným artýþýnýn enerjinin verimsiz
kullanýldýðýna ve karbon yoðunluklu bir ekonomik
büyüme modeline iþaret ettiðini söyledi. (Algedik ve
Gürbüz, 2011)
Ülkemizin bu baþarýsý!, büyük televizyon ekranlarýnda
ve “çok” tirajlý gazetelerde yer bulmadý! Oysaki çok
önemli haber deðeri taþýyan bu ödül, Türkiye'nin son
dönemde cilalanan ve parlatýlan “ekonomik
büyümesinin” insaný dýþlayan yaný ile birlikte, doðayý
yok eden diðer yanýný da ortaya koymasý açýsýndan son
derece çarpýcý bir olaydý.
Türkiye'nin sanayileþme, kentleþme ve enerji
politikalarýnýn doðal yaþam alanlarý üzerinde yarattýðý
tahribat günlük yaþamýmýzýn bir parçasý olurken,
örneðin yaþadýklarý köye, sahip olduklarý nehirlere ve
ormanlara sahip çýkan yurttaþlarýmýz bazýlarýnca “eþkýya
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“olarak görülüp, haklarýnda dava açýlýrken, Türkiye'ye
verilen ödül dergi sayfalarýna kapak olmak kadar deðer
taþýmadý ne yazýk ki… Çünkü, haber olsaydý eðer bu fosil
ödülü (siz lale ödülü olarak da okuyabilirsiniz!)
Türkiye'nin Kanada ve Çin ile birlikte en kirletici ülke
olduðu görünür olacak ve “eþkýyalar”ýn haklýlýðý bir kez
daha kanýtlanacaktý.
Bir baþka sorun veya durum ise, Türkiye'nin çevreyi
dýþlayan ekonomik büyümesinin bu zirvede görünür
olmasý yanýnda, ülkemizin çevre koruma politikalarý
açýsýndan Kyoto Protokolü'nün ve ilgili yükümlülüklerin
(ayný Avrupa Birliði'ne üyelik sevdasý gibi), gündemden
düþmesi ve önemini yitirmesi gerçeðini ortaya
çýkarmýþtýr. Bu durumu özetleyen bir deðerlendirme ise
Milliyet Gazetesi'nde Mehveþ Evin'in köþesinde yer
almýþtýr.
Bir Biz, Bir De Brunei!
BM Ýklim Zirvesi'ne ülkeler genelde baþkan yardýmcýsý,
baþbakan, dýþiþleri, çevre veya enerji bakaný
seviyesinde katýlýyor. Türkiye'dense Çevre Bakaný
Bayraktar'ýn geliþi iptal edildi. Yerine Kalkýnma Bakaný
Cevdet Yýlmaz gelecek. Hayati kararlarýn alýnacaðý
zirveye, “kalkýnma” penceresinden bakmak anlamlý
mý?
Bu yýlki BM Ýklim Deðiþikliði Zirvesi'nin ikinci haftasýnda
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katýlým yüksek, ancak beklentiler dalgalý... Zira
Durban'daki toplantýlara katýlan ülkelerden somut
kararlar, Kyoto Protokolü için devamlýlýk kararý
çýkmayabilir.
Güney Afrika Cumhurbaþkaný Jacob Zuma'nýn
“Geleceði bugünden kurtarýn” sözleriyle baþlayan
zirvede amaç, öncelikle geliþmiþ ülkelerin sera gazý
salýmlarýný azaltmak. Ve mali-teknolojik yükümlülükleri
belirleyip uzlaþmak.
BM Ýklim Deðiþikliði Çerçeve Sözleþmesi (BMÝDÇS)
Yürütme Sekreteri Christiana Figueres'e göre
hükümetlerin Durban'da iki konuda kararlý olmasý
gerekiyor:
1. Geliþmekte olan ülkelerin iklim deðiþikliðine uyum
çabalarýna yardýmcý olmaya yönelik finansman ve fon
paketinin tamamlanmasý.
2. 2010'da Meksika'nýn Cancun kentinde düzenlenen
toplantýlarda kararlaþtýrýlan sera gazý salýmlarýnýn
artýþýný sýnýrlandýrmak.
En önemli hedeflerden biri, iklim deðiþikliðine uyum için
öngörülen 100 milyar ABD dolarýný kullanýlabilir hale
getirmek. Tahmin edersiniz ki, Türkiye gibi geliþmekte
olan ülkelerin en çok heveslendiði konu, bu fondan
yararlanmak.

Bir Pavyonumuz Bile Yok
Durban görüþmeleri ikinci haftaya girerken 'üst düzey'
katýlým da arttý. Türkiye'den Çevre ve Þehircilik Bakaný
Bayraktar'ýn katýlacaðý açýklanmýþtý, ancak bilinmeyen
bir nedenle iptal edildi. Yerine Kalkýnma Bakaný'nýn
gelmesi bekleniyor.
Elbette Cevdet Yýlmaz'ýn geliþi önemli.
Ancak bu
zirveye öncelikle çevre, orman, su, enerji konularýnýn
bir numaralý yetkilileri katýlýyor. Bütün listeyi taradým:
Kalkýnma Bakaný'ný yollayan bir biziz, bir de Brunei!
Diðer “aykýrý” katýlýmlar þöyle: Suudi Arabistan'dan
katýlan Petrol Bakaný, Bahreyn'den Þehircilik ve
Belediyeler Bakaný...
Bu arada pek çok ülke, ofis gibi kullanýlan ülke
pavyonlarýnda çalýþmalarýný sürdürüyor. Ancak
Türkiye'ye ayrýlan pavyon da iptal edilmiþ. Türkiye'yi
temsil eden heyet, cafelerde toplantý yapýyor. (Evin,
2011)
Küresel Bir Fiyasko Daha…
Ýklim deðiþikliði sürecinin, sermayenin “iyi niyetli“
çabalarý ile çözülemeyeceðinin bir kez daha ortaya
çýktýðý konferansta, Türkiye'nin çevre politikalarý
açýsýndan içler acýsý hali ile birlikte, sürecin kendisinin de
bir fiyasko olduðu aleni bir þekilde görülmüþtür.

Ertuðrul Ünlütürk'ün, Evrensel Gazetesi'ndeki köþe
yazýsýnda, bu küresel fiyasko ile birlikte, Kyoto
Protokolü'nün geldiði aþamayý da tartýþmasý, “karbon
borsasý ve piyasasý” konularýna deðinmesi ise üzerinde
düþünülmesi gereken asýl gerçeði ortaya koymuþtur.
“Asýl gerçek” sözcüðü üzerinde özellikle durmak
gerekiyor, “uygunsuz gerçek” filmi ile karýþtýrýlmamasý
için…
Küresel Fiyasko
Küresel iklim deðiþikliðine ve küresel ýsýnmaya neden
olan karbonun ve sera etkisi yaratan diðer gazlarýn
atmosfere salýnýmlarýnýn azaltýlmasý amacýyla, 1997
yýlýnda Kyoto Protokolü imzalanmýþtý. Bu protokol ancak
2005 yýlýnda yürürlüðe girebildi, Türkiye de bunu 2009
yýlýnda imzaladý. Kyoto protokolü, imzacý ülkelere büyük
mali sorumluluk getiriyordu, çünkü bu gazlarýn
azaltýlmasý için yeni üretim teknolojileri ve enerji
yatýrýmlarý gerekliydi. Protokol, imzacý ülkelerin ayak
diremesiyle sallandý durdu, zaten en büyük kirleticiler
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borsalarýný kurtarmaya çalýþan “uygar” baþkentlerde ne
kadar duyulduðu ve anlaþýldýðý ise içinde
bulunduðumuz ahval açýsýndan bir kýrýlma noktasýný
tarif etmektedir.
Bu makaleyi, Fred Magdoff'un sözleri ile sonlandýrmak
en kýsa ve özlü sonuç olacak gibi görünüyor…
Ýklim krizi sistem krizidir. Halkýn demokratik
mücadelesinin ve çevre mücadelesinin birbirine
yakýndan baðlý olmasý gerektiðini düþünüyorum.
Ýnsanlar, iklim krizinin açýða çýkan diðer çevresel
krizlerle birlikte, aslýnda sistemin kendi krizleri olduðu
konusunda netleþmeli. Ve hem toplumsal hem çevresel
sorunlarla baþa çýkmanýn tek anlamlý yolu; eþitlik,
demokrasi ve çevreye saygý temelinde kurulacak yeni
bir toplum örgütlemektir.
Halkýn demokratik mücadelesi ve çevre mücadelesi
birbiriyle yakýndan baðlanmalýdýr. (Magdoff, 2011)
imza dahi atmamýþtý. Somut bir yararý olmamasýna
raðmen, bu protokol yeni bir sektör yarattý, ahlaksýz bir
ticaret baþladý. Bu ticaretin adý karbon ticaretidir, biraz
anlatayým size… Kyoto protokolünde imzacý ülkeler,
atmosfere saldýklarý gazlarý azaltmayý taahhüt ettiler ve
her ülkeye de bir kirletme kotasý konuldu. Bu kotayý
dolduran, yani çok kirleten, kotasýný dolduramayandan
kirletme hakkýný parayý bastýrýp satýn aldý. Kirletici gaz
miktarý azalmadý ama karbon borsasý baþladý ve þimdi
ortada ciddi miktarda para dönüyor. Liberal çevrecilerin
büyük umut baðladýðý ve 2012 yýlýnda sona erecek olan
Kyoto protokolünün sonucu iþte budur. Ortada bir sonuç
daha var; son 17 yýlda atmosfere salýnan karbondioksit
miktarý yüzde 34 arttý…
Her yýl, birçok ülkenin katýlýmý ile iklim zirvesi yapýlýyor.
Güney Afrika'nýn Durban kentinde iki hafta süren
Birleþmiþ Milletler Ýklim Deðiþikliði Zirvesi geçenlerde
sona erdi. Açýlýþ ve kapanýþý çevrecilerin protestolarýyla
yapýlan zirveye 200 ülkeden hükümet yetkilileri ve
küresel þirketlerin yöneticileri katýldý. Günlerde yapýlan
bütün toplantýlarýn sonucu tam bir fiyaskodur, bu zirve
artýk iflas etmiþtir. Bu zirvede, yeni bir anlaþmanýn
önümüzdeki yýl yapýlmasý kararý alýnmasýna raðmen,
daha önce alýnmýþ olan kararlar ertelendi, resmen ipe un
serildi. Zirveye kamuoyunun ve medyanýn destek ve
ilgisinin azalmasý da bu fiyaskonun önemli
göstergeleridir. (Ünlütürk, 2011)

Sonuç olarak, bir uluslar arasý zirve daha “kazasýz”,
“belasýz” sonuçlanýrken zirveden geriye sessiz yýðýnlarýn
sesi kaldý… Geri kalmýþ veya bir baþka deyiþle geri
býraktýrýlmýþ ülke halklarýnýn bu çýðlýðýnýn çöken
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Van Kesin Hasar Tespit Çalýþmalarý
Ünal Kara

28 Kasým-4 aralýk tarihleri arasýnda Van'da Türkiye'nin
çeþitli kentlerinden gelen gönüllü mimar ve inþaat
mühendisleri, valilik ve ilgili meslek odalarý arasýnda
imzalanan protokol çerçevesinde ilk etap kesin hasar
tespit çalýþmalarýný gerçekleþtirdiler. Çalýþmalar AFAD'ýn
(Baþbakanlýk Afet ve Acil Durum Yönetimi Baþkanlýðý)
koordinasyonuyla oluþturulan gruplar ve bu gruplara
baðlý 2 inþaat mühendisi ve 1 mimarýn oluþturduðu
ekiplerce Van merkeze baðlý depremde hasar gören
Cumhuriyet ve Halilaða mahallelerinde yapýldý.
Çalýþmalar öncesinde AFAD tarafýndan verilen eðitimde
tespit çalýþmalarýnda izlenecek yöntemler ve
kullanýlacak hasar tespit formlarý tanýtýldý. Çalýþmalarda
incelenen yapýlar için hasarsýz, az hasarlý, orta hasarlý ve
aðýr hasarlý olmak üzere gözleme dayalý
deðerlendirmeler rapor haline getirildi. Ekipler
tarafýndan günlük hazýrlanan raporlar grup baþkanlarýna
ve oradan da AFAD yetkililerine teslim edildi.
Depremin yaralarýný sarmaya çalýþan kentte, hayat çadýr
kentlerde devam ediyor. Saðlýksýz þartlarda yaþayan
insanlar kontrolsüz ve bilinçsiz uygulamalar nedeniyle

meydana gelen çadýr yangýnlarýyla kayýplar veriyor ve
bir yandan da yaðmaya karþý mücadele ediyorlar. Kent
yavaþ yavaþ günlük hayatýna dönmeye çalýþýrken bir
yandan da göç dalgasýyla karþý karþýya. Kentten göçün
en önemli nedenlerinden birisi de ara verilen eðitim.
Hasar gören eðitim yapýlarýyla ilgili nasýl bir yöntem
izleneceði ve eðitimin ne zaman baþlayacaðý
belirsizliðini koruyor. Kentteki yapý stokunun genel
durumu Türkiye'nin diðer bölgeleriyle benzerlikler
taþýyor. Denetimsiz yapýlaþma, plansýzlýk, kalitesiz
malzeme, bilgi ve teknikten yoksun uygulamalar
nedeniyle neredeyse tüm yapýlar hasar görmüþ.
Kentteki mimarlarýn çoðu ayný anda proje, denetim ve
uygulama alanlarýnýn tamamýna katýldýklarýndan kenti
terk etmiþler. Kentte 2002 yýlýndan bu yana hizmet
veren hazýr beton þirketlerinin hiçbirinin lisansýnýn
bulunmamasý ise irdelenmesi gereken bir baþka konu.
Kente yaþanan tüm olumsuzluklara raðmen Van insaný
umutlu. Yapýlan hasar tespit çalýþmalarý onlar için yeni
bir baþlangýç. Söylenecek en anlamlý sözü ise yine onlar
söylüyor; Vaný terketme……
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Hopa Davasý

Artvin Hopa'da polis saldýrýsý sonucu kalp krizi geçiren emekli öðretmen Metin Lokumcu ölümüyle sonuçlanan
olaylarý Ankara'da protesto eden, çoðunluðu öðrencilerden oluþan 23 kiþi 31 Mayýs 2011'de tutuklanmýþtý. 22'si
tutuklu bulunan 28 kiþi, 9 Aralýk 2011'de Ankara 11. Aðýr Ceza Mahkemesi'nde hâkim karþýsýna çýktý.
Ankara'daki Hopa davasýnda, iddianame tutuklamalardan tam 4 ay sonra açýklandý. 28 kiþi hakkýnda açýlan davada
“silahlý terör örgütüne üye olmak, terör örgütü propagandasý yapmak, kasten yaralama, kamu malýna zarar verme,
görevi yaptýrmamak için direnme, 2911 sayýlý yasaya muhalefet etme” suçlarýndan ceza talep edildi.
9 Aralýk günü Ankara Adliyesi önünde, tutuklamalarý protesto eden binlerce kiþi, doðaya, yaþama ve insana sahip
çýkmak için oradaydý. Mahkeme sonunda 6 aylýk tutukluluklarý sona erdi ve 22 kiþi serbest býrakýldý.
9 Aralýk 2011 tarihinde TMMOB Mimarlar Odasý Ankara Þubesi'nin dayanýþma için yaptýðý çaðrýyý yayýnlýyoruz.
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Elbet Bir Bildiði Var Bu Çocuklarýn...
Mimarlar Odasý Ankara Þubesi 41. Dönem Yönetim Kurulu

Filizkýran fýrtýnasý derler; bahar aylarýnda filizler
yeþerirken, doðrulturken baþlarýný, güneþe bakýp þaþýrýr
ve yeþerirken dallar, yapraklar, aniden gelir.
Beklenmediktir, acýmasýzdýr, kýrar geçer sevincini
baharýn. Filizleri yakýp geçen sapsarý karanlýk gelir
çöreklenir; haksýzdýr, haksýzlýktýr.
Hatýrlarsýnýz, aylar önceydi, bir seçim dönemi kadar
uzak. Emekli bir öðretmen ölmüþtü, biber gazýndan.
Hopa'daydý o gün, daha evvel ülkemizin çok kentini
talan etmiþ þiddet kasýrgasý. Ardýndan, HES'leri protesto
ederken ölmeyi protesto edenler çýktýlar alanlara. En
çok onlar vardý, öðrenciler. Hatýrlarsýnýz, siz de baþka
zamanlarda, baþka mekânlarda, hatta baþka inançlarda
o yaþlardaydýnýz. Haksýzlýða tahammül edemediðiniz,
tahammül edenleri anlayamadýðýnýz o günler; 60'lý yýllar
mý, 70'li yýllar mý, 80'li, 90'lý veya 2000'li yýllar mý?
Hatýrlýyor musunuz isyan duygusunun nasýl insancýl
olduðunu?
Ýþte bu duyguyla o gün Metin Lokumcu'nun ölümünü
protesto etmek üzere meydanlara çýkan öðrenciler
ülkenin çeþitli kentlerinde gözaltýna alýnmaya baþladý.
Ne yazýk, bunlarýn en þanssýzlarý arasýnda Ankara'da
öðrenci olanlar vardý. 6 aydýr tutuklu yargýlanan, daha
doðrusu yargýlanmayý bekleyen bu çocuklar, 9 Aralýk
Cuma sabahý ilk kez duruþmaya çýkacaklar. Çoðunun
eðitim hayatý karardý, yaþadýklarý travma bir yana...
Hatýrlýyor musunuz, yýllar önce o öðrenci sizdiniz, sýra
arkadaþýnýzdý, pek tanýmadýðýnýz ama sýnýfta yokluðunu
hissettiðiniz sýnýfdaþýnýzdý. Yokluðunu bir ayýp gibi kendi
vicdanýnýzda hissettiðiniz komþunuzun çocuðuydu, bu
duruma düþmesi fikriyle þimdi dehþete kapýldýðýnýz
kendi çocuðunuz.
Bugün tutuklu üniversite öðrencisi sayýsý 500'ü aþmýþ
durumda. Onyýllar önce ortadan kalkmýþ örgütler
üzerinden teröristlikle suçlanan ve hayatlarý karartýlan
bu çocuklarýn aleyhindeki deliller ise poster, bildiri ve
kitaplardan ibaret. Hatta saçlarýný kestirmeleri bile terör
þüphelisi sayýlmalarý için yeterli.

Hep böyle olmadý mý; hatýrlarsýnýz, hep en acýmasýz
kýrým bu ülkenin çocuklarýna reva görülmedi mi?
90'larýn ortalarýnda, Manisa'da iþkence gören çocuklarýn
hikâyesi deðil miydi, kiminizin genç, kiminizin yaþlý
gözlerinin dolmasýna sebep olan? Yetmedi mi bu bitmek
bilmeyen fiili olaðanüstü hal? Yetmedi mi ezilip
parçalanan, lime lime edilen gencecik hayatlar?
Yetmedi mi kýzlarýný, oðullarýný hayata döndürmeye
çýrpýnan anne babalarýn gözyaþlarý?
Sinsidir filizkýran fýrtýnasý. Ardýnda ne kuþ býrakýr ne
çiçek. Ama en çok da yeni gövermiþ filizler acýtýr baharý,
sapsarý karanlýðýn ardýndan.
Gençliði en büyük tehdit olarak gören 12 Mart
zihniyetinin hortladýðý görülüyor. Ama artýk bu zihniyete
kurban vereceðimiz bir tek çocuðumuz daha yok.
Sizleri, çocuklarýmýza, gençliðimize, geleceðimize sahip
çýkmaya, çocuklarýnýn özgür kalmasýný, evlerine ve
okullarýna dönmesini arzulayan anne babalarýn
çaðrýsýna kulak vermeye, 9 Aralýk'ta saat 9:00'da
Ankara Adliyesi'nde yapýlacak duruþmaya katýlmaya
davet ediyoruz.
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Ankara'da Kent
Merkezindeki Okul
Yapýlarýna Ne Olacak?
2011'in son günlerinde Ankara
Valiliðinde imzalanan bir protokolle
birlikte Ankara'da kent merkezinde
bulunan okullarýn taþýnmasý yeniden
gündeme geldi. Vali Alaaddin
Yüksel'in yaptýðý açýklamaya göre
kentin doðu, batý, kuzey, güney
bölgelerinde okul kampüsleri
kurulmasý planlanýyordu. Bu sebeple
Bülten'in bu sayýsýnda Ankara'da
kent merkezinde bulunan okul
ya p ý l a r ý n a y e r v e r d i k . O k u l
yapýlarýnýn önemli örneklerini ve
okullarýn taþýnmasýna dair görüþleri
bu ayki Bülten'in Özel Bölüm
konusunu oluþturuyor.
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Musikî Muallim Mektebi
Yapým Tarihi: 1927-1929
Yeri: Cebeci, Ankara
Mimar(lar)ý: Ernst A. Egli
Bugünkü Ýþlevi: Mamak Belediyesi

Eðitim seferberliðine hýz verilen ilk yýllarda Cumhuriyet'in güzel sanatlarýn müzik dalýnda bir okul açmasý, sanata
verdiði önemi göstermesi yönünden oldukça anlamlýdýr. Amaçlanan, batý müziði alanýnda bilimsel çalýþmalarýn
yapýlmasý, yurt ölçeðinde yaygýnlaþýp tanýnmasýný saðlayacak müzik öðretmenlerinin eðitilmesi ve
Cumhurbaþkanlýðý Orkestrasý'na sanatçý yetiþtirilmesidir.
Altta sýnýflarýn, üstte yatakhanelerin bulunduðu avlulu ana kütle okulun ilk yapýsýdýr. Zemin katta iki yönde koridor
üzerine dizilmiþ müzik eðitimi için düzenlenen sýnýflar, bir tarafta konser-tiyatro salonu, batý yönünde de önde
merdiven ve revakýyla ana giriþ yer almakta, ikinci katta revir, yatakhanenin bir bölümü ve okuma odasý, bodrumda
ise yemekhane ve mutfak bulunmaktadýr. Avlu üç yönde revaklarla çevrilmiþtir. Plan düzeni, su öðeli avlunun
çevresine yerleþtirilen mekânlarla Osmanlý eðitim kurumu olan medrese düzenini anýmsatmaktadýr.
Yatay uzanan ana kütlede simetrik ön cephe dönemin biçimci yaklaþýmýna bir örnektir. Giriþ katýnýn yanlarda ikiþer
pencereli çýkmalarýnýn ve bunlarý birleþtiren revakýn üstü özgün durumda ahþap pergolalý ve çift sýra sütunlu bir
terastýr. Sonradan buraya üstü kiremitli çatýyla kapatýlan bir kat ilave edilmiþ, öndeki sütun dizisinin kullanýlmasýyla
da bu kata bir balkon saðlanmýþtýr. Böylece yapý ön cephesi önceki düz çatýlý kübik görünümünü yitirmiþtir.
Ankara'nýn modern görünümlü ilk birkaç yapýsýndan biri olan bina, o yýllarýn mali olanaksýzlýklarýna raðmen, özel
olarak tasarlanan çift çeperli duvarlarý ve maroken döþeli kapýlarýyla ses geçirmez odalarý, akustiðinin ve görüþ
açýsýnýn iyi çözümlendiði rahat ahþap koltuklu konser salonu ile bir müzik okulunun gereksinimlerini en iyi þekilde
yerine getirmiþtir.
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Ticaret Lisesi
Yapým Tarihi: 1928-1930
Yeri: Ulus, Ankara
Mimar(lar)ý: Ernst A. Egli
Bugünkü Ýþlevi: Milli Eðitim Bakanlýðý Anadolu Sekreterlik Lisesi

Yapý Halkevi ve Etnografya Müzesi'ne yakýn bir yerde konumlanmýþtýr. Dik bir eðimi olan kiremitli çatýsý ile dikkati
çeken iki katlý yapýda ana kütle giriþ aksý yönünde uzanmaktadýr. Giriþte her iki yönde servis ve idari kýsýmlarla
okuma odasýný içeren birer kütle daha vardýr. Bunlardan giriþte saðdakine, ana kütleye paralel olarak yerleþtirilmiþ
yine iki katlý bir kütle daha eklenmiþtir. Bayrak direði, iki yüzeyinde saati ve önde küçük bir balkonu olan kulesi yatay
kütleleri dengelemektedir.
Ana kütlenin zemin katýnda giriþ aksýndaki geniþ ve rahat bir koridorun sonunda, bugün spor odasý olarak kullanýlan
konferans salonu yer almaktadýr. Betonarme çerçeve ve tavanda kaset sisteminin uygulandýðý bu geniþ mekâna ve
sýnýflara havalandýrma için ýzgaralar saðlanmýþtýr. Konferans salonunun, bugünkünden farklý amaçla kullanýlan ve
yanlardaki merdivenlerle ulaþýlan balkon kýsmý vardýr. Her iki katta da koridordan mekânlara giriþler -Saðlýk
Bakanlýðý binasýnda da olduðu gibi- pahlý ve girintili çerçeveler içine alýnarak korunur ve belirgin hale getirilmiþlerdir.
Tek pencerelerin çýkýntýlý çerçevelerle, sýra pencerelerin altta ve üstte yatay bordürlerle sýnýrlandýrýldýðý serpme sývalý
cepheleri, ayaklarýn, pencere sövelerinin, subasman düzeyinin Ankara taþý ile kaplanmasý ve genel kütle ölçeði ile
yapý, ayný yýllarda gene Egli'nin tasarladýðý Musikî Muallim Mektebi ile benzerlikler göstermektedir. Yapýnýn inþaatýnda
Macar ustalarýn çalýþtýðý söylenmektedir. Saðlam yapýsý, insancýl ölçeði, çok iyi tasarlanmýþ detaylarý, ilginç desenler
oluþturan balkon, teras, merdiven ve kapýnýn demirden korkuluklarý, dönemine göre ileri bir tekniði olan ýsýtma ve
havalandýrma sistemi ile okul binasý Cumhuriyet'in ilk yýllarýnda kýsýtlý olanaklara raðmen neler yapýlabildiðinin
somut bir kanýtýdýr.
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Ýsmet Paþa Kýz Enstitüsü
Yapým Tarihi: 1930
Yeri: Ulus, Ankara
Mimar(lar)ý: Ernst A. Egli
Bugünkü Ýþlevi: Zübeyde Haným Kýz Meslek Lisesi

Uygulamalý kýz meslek okulu Cumhuriyet'in ilk yýllarýnda eðitim alanýnda hizmet veren önemli bir kuruluþtur. Yapým
yýlýna göre Ankara'da uluslararasý biçimlerin uygulandýðý en tutarlý erken örneklerden biridir. Düz çatýlý kübik
kütlelerin simetri aksýna göre düzenlendiði yalýn görünüþlü yapý, ortada yatay çizgilerin egemen olduðu dört katlý
ana kütle, yanlarda bunu dengeleyen, merdivenlerin de bulunduðu dikey bloklar ve simetriyi güçlendiren, toplantý
ve yemek salonlarýný içeren köþe kütlelerden oluþmuþtur. Her iki yanda, altta bir sýra penceresi olan üstleri saðýr
duvarlý bu kütleler yapýya 1934 yýlýnda eklenmiþtir. Uzun ana kütlede sýnýflar ve atölyeler koridorun iki tarafýna
yerleþtirilmiþtir.
Yapýda göze çarpan cephe özellikleri arasýnda; bir kat yükseltilen köþe bloklardaki dýþa taþan bordürle çerçevelenmiþ
dikey merdiven pencereleri, o yýllarda özellikle Batý ülkelerinde de uygulanmakta olan yuvarlatýlmýþ köþelerin üst iki
katýn balkonlarýnda ve giriþlerde kullanýlmasý, ayný yýllarýn yapýlarýnda sýk rastlanan koyu renk sýva üzerinde açýk
renge boyalý bordürlerin ön ve arka cephe pencerelerini yatay yönde birleþtirmeleri sayýlabilir. Öndekinden deðiþik
boyutlardaki pencerelerin oluþturduðu dizilerle tümüyle kaplý olan arka cephe farklý anlatýmdadýr. Giriþ katý
pencerelerinin ve geniþ basamaklý merdivenlerin korkuluklarý dönemin çizgilerini yansýtan yalýn demir iþçiliðinin
örnekleridir.

39

Ankara Kýz Lisesi
Yapým Tarihi: 1930
Yeri: Opera
Mimarý: Ernst Egli
Bugünkü Ýþlevi: Ankara Lisesi

Ankara Kýz Lisesi eðitim hayatýna Cumhuriyet'in ilanýndan onsekiz gün önce, 11 Ekim 1923 yýlýnda baþlamýþtýr.
Eðitime Hacýbayram Mahallesinde iki katlý harap bir binada baþlamýþ olan Lisenin, daha sonra gerek bu binada
faaliyet alanlarýnýn kýsýtlýðý ve gerekse gün geçtikçe artan talep nedeniyle daha büyük ve daha modern bir okula
taþýnmasý gerekliliði ortaya çýkmýþtýr. Lise, 1924 yýlýnda eski Halkevi yanýndaki bir binaya taþýnmýþ, ancak bu bina da
ihtiyaçlarý karþýlayamayýnca 1930'da Kýz Enstitüsü binasýný kullanmaya baþlamýþtýr. Yine ayný yýl, Türkiye'de
Cumhuriyet'in ilaný ile baþlayan çok boyutlu modernleþme projesinin bir parçasý olarak Türk kadýnýnýn eðitimini
modern temellere dayandýrýlmasý gereði yeni ve modern bir binanýn inþasýna baþlanmýþtýr.
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Yeni binanýn inþa alaný Mustafa Kemal Atatürk tarafýndan Namazgâh Tepesi olarak belirlenmiþtir. Böylece modern
devletin inþasý için öngörülen kültür devrimi Namazgâh Tepesinde Halkevi binasý, Etnografya Müzesi ve Ankara Kýz
Lisesi olmak üzere, bu tepenin eteklerinde yer alan diðer eðitim ve kültür yapýlarýyla beraber Cumhuriyet'in
baþkentinde filizlenmeye baþlamýþtýr.
Ýþte Ankara Kýz Lisesi böylesine önemli bir mevkide, ünlü mimar Ernst Arnold Egli (1893-1974) tarafýndan 1930
yýlýnda tasarlanmaya baþlanmýþ ve binanýn inþasý 1935 yýlýnda bitmiþtir. Ernst Egli 1927 yýlýnda Türkiye'ye gelmiþ ve
erken Cumhuriyet döneminde uluslararasý üslupta bir çok binaya ve 1930 yýlýnda Maarif Vekaletinde modern okul
binalarý için danýþman olarak atandýðýnda Musiki Muallim Mektebi (1927-1929), Ticaret Lisesi (1928-1930), Yüksek
Ziraat ve Baytar Enstitüsü (1928-33) ve Ýsmet Paþa Kýz Enstitüsü (1930) gibi eðitim yapýlarýna imza atmýþtýr. Egli
yalýn çizgilerle uluslararasý akýma yönelik fonksiyonu öne çýkaran basit geometrik kütlelerin birleþmesinden oluþan
bir üsluba sahiptir. Egli'nin Türkiye'deki modern mimarlýðýn önemli isimlerinden biri olmasýnýn nedeni hem
uluslararasý akýmýn Türkiye'deki öncülerinden olmasý hem de bu mimarinin ülkede yeþeren modernleþme projesinin
bir uzantýsý olmasýdýr.
Ankara Kýz Enstitüsü de Egli'nin tasarladýðý diðer binalar gibi yalýn çizgilerle uluslar arasý akýmýn yansýmasýdýr. Bu
binada genç kýzlar için öngörülen müzik odasý, konferans salonu, jimnastik odasý gibi pek çok faaliyeti içeren
mekânlar bulunmaktadýr. Bu mekânlarýn yaný sýra okul büyük bir açýk alana sahiptir. Okulun arkasýnda bulunan
büyük bahçe okulu etrafýndaki diðer eðitim ve kültür yapýlarý ile bir baðlantý oluþturmaktadýr. Bunun yaný sýra okula
1967 yýlýnda bu dönemde yaygýn olarak kullanýlan brutalist akýmýn örneklerinden olan büyükçe bir konser salonu da
eklenmiþtir.
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Cebeci Ortaokulu
Yapým Tarihi: 1938
Yeri: Cebeci, Ankara
Mimar(lar)ý: Bruno Taut ve Franz Hillinger
Bugünkü Ýþlevi: Cebeci Ortaokulu

Yapý, mimarýn, tasarýmýyla Türkiye'deki okul yapýlarýna örnek oluþturmuþ rasyonel-fonksiyoncu çizgideki
binalarýndan biridir. Önde, öðrencinin kullanýmýna açýk geniþ bir gezinti alanýna bakan yapý U biçiminde birleþen farklý
yükseklikteki kütlelerden meydana gelmiþtir. Bunlardan, caddeye sundurmalý baðlantýsý olan ana giriþin bulunduðu
kütlede büyük açýklýklý jimnastik salonu ve onun arkasýnda kütüphane yer almaktadýr. Diðer uçtaki uzantýda ayrý bir
giriþ bulunmaktadýr. Çatýsý düz olan bu kütlenin giriþ merdiveninin olduðu köþe kütüphanede olduðu gibi
yuvarlatýlmýþtýr. Mimarýn diðer bazý yapýlarý gibi burada da, yer yer de olsa, dik açýlý köþelerden uzaklaþmaya çalýþtýðý
görülmektedir.
Doðu-batý doðrultusunda uzanan ve bodrum üzerine üç katý olan uzun ana kütlede güneye bakan sýnýflar bir koridor
boyunca dizilmiþlerdir. Her sýnýfýn güneþ siperli üçlü pencere düzeni ayný yýllarda birçok okul binasýnda uygulanan bir
cephe biçimlenmesi olmuþtur. Arka cephe gerisindeki fonksiyonun gereði olarak önden tümüyle farklý bir
anlatýmdadýr. Bu koridor cephesinde altta demir korkuluðuyla dikey pencereler ve bunlarýn aralarýnda küçük yatay
pencereler yer almaktadýr.
Yapýda, bir okul tasarýmýnda önemli olan sýnýflarýn ýþýk düzeni, geniþ ve alçak basamaklý merdivenler, rahat koridorlar,
iyi ýþýk alan bir kütüphane tutarlý çözümlerdir. Ýçte ve dýþta dönemin yalýn çizgilerini yansýtan yapý iþlevsel mimarlýða
iyi bir örnek oluþturmaktadýr.
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Atatürk Lisesi
Yapým Tarihi: 1937-38
Yeri: Sýhhiye
Mimar(lar)ý: Bruno Taut, Franz Hillinger
Bugünkü Ýþlevi: Atatürk Lisesi

Ýlk olarak Yüksek Ýhtisas Hastanesi'nin bulunduðu alanda kurulmuþ olan Atatürk Lisesi 3 Mart 1924'te kabul edilen
Tevhid-i Tedrisat Kanunu'nun yürürlüðe girmesinden sonra Ankara Erkek Lisesi olarak anýlmýþ, 1938 yýlýnda bugünkü
ismini almýþ ve bugünkü yapýsýna ise 10 Ekim 1940 tarihinde taþýnmýþtýr.
Atatürk Lisesi binasý 1930'lu yýllarýn sonunda inþa edilmiþtir. Yapýnýn tasarýmý kýsa bir dönem Milli Eðitim
Bakanlýðý'nda da görev yapan ve Türkiye'nin çeþitli illerinde okul projelerine imza atan Bruno Taut ve onunla birlikte
Franz Hillinger'a aittir. Ýlk bakýþta yapýda algýlanan 3 kütle 3 aþamada tamamlanmýþtýr. 30 000m2'lik bir alana oturan
okul geniþçe bir bahçenin iki kenarýna konumlandýrýlan kütlelerden oluþmaktadýr.
Betonarme sistem olarak inþa edilen okulda giriþ kolonlarla ve Ankara taþý kaplamasý ile vurgulanarak, buradan
konferans salonu ve okulun diðer birimlerine geçiþ saðlanýr. Ankara'nýn önemli konser ve gösterilerine de ev sahipliði
yapmýþ konferans salonu büyük ölçeði ile eðitim yapýlarýnýn kültürel iþlevlerini gösteren önemli örneklerden biridir.
Sýnýflar uzunca bir koridor etrafýna yerleþtirilmiþtir. Bruno Taut'un diðer okul yapýlarýnda kullandýðý betonarme güneþ
kýrýcýlar yalnýzca sýnýflarda güneþ kontrolü saðlamaz, ayný zamanda binaya karakteristik de katar.
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Okullar Þehir Dýþýna Çýkýyor Farkýnda mýsýnýz?1
Pýnar Öðünç
Ankara'dan önce, Ýstanbul'da proje çoktan baþlamýþtý.
Plan þu: Okul kampüsleri, içinde AVM'ler olan okul
þehirleri...
Hep böyle… Türkiye'nin o ana mahsus birkaç o kadar
aðýr meselesi oluyor ki, geri kalan her þey gayriihtiyarî
tali hale geliyor.
Geçen haftanýn kargaþasý içinde erimiþtir; bir okul
açýlýþýnda Ankara Valisi Alaaddin Yüksel, mühim
projelerini duyurdu. Ýlkokul ve ana sýnýflarý dýþýnda
bütün eðitim kurumlarý Þehrin doðu, batý, kuzey, güney
çýkýþlarýna kurulacak okul bölgelerine, onlarýn deyimiyle
100. Yýl
'okul Þehrine' taþýnacaktý.
Vali Yüksel'in tarif ettiði manzaraya dair yorumu siz
yapýn: “Bir okullar Þehri alanýnda 30-50 okul bulunacak.
Ýçinde yüzme havuzlarý, alýþveriþ merkezleri, saðlýk
üniteleri; her istikamete sabah metro araçlarýyla birkaç
bin öðrenci götürüp akþam Þehre döndürmeyi
amaçlayan çok önemli bir projeyi tartýþacaðýz.''
50 okul bir aradaysa metroyla taþýnacak öðrenci sayýsý
birkaç binden çok daha fazladýr. AVM'leri de
eklediðinizde, gerçekten tartýþýlacak proje…
Kazan-kazan durumu
Ayný törende Ankara Ýl Milli Eðitim Müdürü Kamil
Aydoðan da bu dev projenin Türkiye'de bir ilk
olabileceðini söylemiþ. Lakin okullarý Þehir merkezine
taþýma fikri, bir süredir Ýstanbul için de düþünülüyor
zaten.
Geçen yýl Ýstanbul'un merkezindeki, satýþý planlanan
okullarla ilgili bir dosya hazýrlamýþtým. Bunlar ya bina
olarak tarihi nitelikte yahut konum itibariyle milyon
dolarlarla ölçülebilecek arsa deðerine sahip okullardý.
Kimi Beyoðlu'nun göbeðinde, kimi eski bir av köþkü,
kimi Akmerkez'in dibinde tam rezidanslýk meslek
liseleriydi.
Bu gidiþata direnen Okuluma Dokunma Ýnisiyatifi, farklý
kýlýflarda sayýnýn daha fazla olduðunu iddia etse de
Ýstanbul Ýl Milli Eðitim Müdürü Muammer Yýldýz, 22
okulun, 'satýlacaðý' fiilinden uzak durarak TOKÝ'yle takas
edileceðini, yaptýðýmýz söyleþide söylemiþti zaten. Bu
takasýn mahiyeti için þöyle konuþmuþtu Yýldýz: “Rakam
1

vermeyeyim, baðlayýcý olmasýn ama üç okul vereceksek
TOKÝ'den 100 okul alacaðýz.”
“TOKÝ'yi mi kazýklýyorsunuz o zaman?” diye
sorduðumda gülmüþ, süreci çok güzel özetlemiþti:
“Yok, kazan-kazan durumu var. TOKÝ ne yapmýþ oluyor,
bizim için aracýlýk… Prosedürü yürütüyor, ihalesini
yapýyor, elbette bir geliri olacak ama o da bir kamu
kuruluþu…”
Türkiye, TOKÝYE oluyor
Bu okul kampüsleri için seçilen altý ilçede (Ýkitelli,
Basýn SitesiYýl
Baþakþehir, Sancaktepe, Beylikdüzü, Kâðýthane,
Beykoz) sondurumun ne olduðunu öðrenmek için
görüþtüðüm Yýldýz, hiçbirinin tam olarak bitmediðini,
ortaöðretimkurumlarýnýn, Anadolu liselerinin, fen
liselerinin ve endüstri meslek liselerinin peyderpey
þehir dýþýna taþýnacaðýný söyledi. Gariptir, TOKÝ'yle
takas iþlemi bir yýlda tamamlanmamýþ. Belli ki pazarlýk
sürüyor. Yýldýz þimdilik “Okul binalarý için teklifimizi
yaptýk, Ankara'dan haber bekliyoruz. Bakan Bey
ilgileniyor. Yetki devri yapýlacak” diyor.
Peki, binlerce öðrencinin günlük transferi Ýstanbul
trafiðinde nasýl gerçekleþecek? Yýldýz'a göre zaten
“Okula servissiz giden öðrenci yok.” Bunun trafik
sorununa katký bile saðlayacaðý iddiasýnda hatta.
Bu plan þehir merkezlerinin yoksullardan arýndýrýlmasý
zihniyetine de denk düþüyor. Aðýrlýk verilen endüstri
meslek liseleri, ekseriyetle üniversiteye gücü yetmeyen
yoksul ailelerin meslek edinsin diye çocuklarýný yolladýðý
okullar.
Taksim Ticaret Meslek Lisesi'nin rehberlik öðretmeni
Derya Eryaþar Yýldýz, zorunlu göç maðduru, büyük kýsmý
okul dýþýnda mendil, çiçek satan, yoksul öðrencilerinin
okullarý evlerine ve 'iþlerine' yakýn olduðu için
okuyabildiklerini anlatmýþtý. Hele kýz çocuklarýnýn belki
20 kilometre öteye okula yollanmasý, zor bir ihtimal.
Bu, ergenleri toplumdan, hayattan tecrit etmek mi
demek? Servise verecek parasý olmayan ne yapacak?
Sistem nasýl iþleyecek? Bir gün uyanacaðýz ve Türkiye
TOKÝYE diye bir ülkeye mi dönmüþ olacak?
Bunlara cevap üretmek için hakikaten son zamanlar.

22 Ocak 2012 Pazar tarihli Radikal Gazetesinden alýnmýþtýr.
http://www.radikal.com.tr/Radikal.aspx?aType=RadikalYazar&ArticleID=1074705&Yazar=PINAR-OGUNC&CategoryID=97
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Ankara'da Okullarý Kim Þehir Dýþýna Taþýyor?
Y.Yeþim UYSAL
Bir süredir özellikle kent merkezlerinde yer alan
okullarýn þehir dýþýna taþýnacaðýna dair söylentiler
sonunda Ankara Valisi tarafýndan bir proje olarak
kamuoyuna duyuruldu. 2011'in son günlerinde Ankara
Ticaret Odasý Baþkaný Salih Bezci, Ankara Büyükþehir
Belediyesi Baþkaný Melih Gökçek ve Ýl Milli Eðitim
Müdürü Kamil Aydoðan ile bir araya gelen Vali Yüksel
eðitim kurumlarýnýn þehrin doðu, batý, kuzey ve güney
taraflarýnda oluþturulacak kampüslere taþýnacaðýný
duyurdu.1
Bu “tarihsel buluþmada” Ankara Valiliði ve Söðütözü
Kent-Koop
Ýnþaat ve Ýþletme A.Þ. arasýnda bir de
protokol
imzalandý. Protokolü Ankara Valiliði adýna Alaaddin
Yüksel, Söðütözü Ýnþaat ve Ýþletme A.Þ. adýna Salih
Bezci imzaladý. Valinin yaptýðý açýklamaya göre
imzalanan “yýlýn son protokolü” ile birlikte toplam 31
protokolle, okul yapýmýna yönelik Eðitime Yüzde 100
Destek Projesinin devam etmekte olduðunu da
öðrenmiþ olduk.
Ankara'da hayýrseverlerin eðitime 100 milyon Türk
Lirasý katkýsý olduðunu belirten Vali Yüksel, “Ankara'da
bulunan, Ankara'nýn suyunu içen, havasýný soluyan ve
ekmeðini yiyen, 'Ben Ankaralýyým' diyen, hali vakti
yerinde olan tüm Ankaralýlarý okul protokolü yapmaya
davet ediyorum”2 þeklinde bir açýklama yaptý.
Vali Yüksel projeyi ise þu þekilde tanýmladý: “Ýlkokullar
ile ana sýnýflarý þehir içinde býrakýlacak ve diðer eðitim
kurumlarý doðu, batý, kuzey, güney akslarýna metro
KýrkkonaklarBir
sistemleri ile önümüzdeki yýllarda taþýnacak.
kampüsün içinde, yani bir okullar þehri alanýnda 30-50
okul bulunacak. Onun içinde yüzme havuzlarý, alýþveriþ
merkezleri, saðlýk üniteleri yapmak, her istikamete
sabah metro araçlarýyla birkaç bin öðrenci götürüp,
akþam tekrar þehre döndürmeyi amaçlayan, yeni
anlayýþa kavuþturacak çok önemli bir projeyi
tartýþacaðýz.”3
Büyükþehir Belediye Baþkaný da baþta altyapý olmak
üzere kampüsler konusunda destek olmaya hazýr
olduðunu belirterek, hayýrseverlerin yardýmý ile projenin
kýsa zamanda tamamlanmasýný diledi.4
Protokol 32 Derslikli Ýmam Hatip Lisesi
Ýmzalanan protokol kapsamýnda Hürriyet Gazetesinin
verdiði bilgiye göre Altýndað'da 32 derslikli bir imam

hatip lisesi 960 öðrenciye hizmet edecek. Projenin
maliyeti ise 6 700 000 TL olarak açýklandý.5
Ýlk bakýþta okul yapýlarýnýn yetersizliklerinin giderilmesi
konusunda önemli bir atýlýmmýþ gibi görünen projeyi
gerçekte “ilerici bir eðitim modeli” olarak görebilmek
mümkün mü? Bir yandan atama bekleyen binlerce
öðretmen, diðer yanda öðretmen eksikliði çeken
okullar… Halen okula yollanmayan ve çalýþtýrýlan
binlerce çocuk… Bu sorunlar eðitim sisteminin bir
parçasý deðil mi?
Madem bir okula yani 960 öðrenciye tek seferde
“hayýrseverlerin” desteði ile 7 milyon liraya yakýn para
harcanacak, bu para neden eðitim yapýlarýnýn
iyileþtirilmesine harcanýyor da, eðitimin kendisinin
düzeltilmesine harcanmýyor? Taþýmalý öðrenim
yüzünden zaten pek çok köyde yaþayan öðrenciler
yollarda sýkýntý çekmiyor mu? Öyle görünüyor ki, Ankara
Valiliði baþta olmak üzere kentin ileri gelen yetkilileri
Ankara'daki eðitimin sorunlarýný arazi takasý ve “rant
deðiþimi” ile çözebileceðine inanýyor. Tüm bunlarýn
üzerine yýllardýr Ankara metrosunda hiçbir ilerleme
gösteremeyen Büyükþehir Belediyesi Ankara'nýn kuzey,
güney, doðu ve batý akslarýna öðrencilerin taþýnmasý için
gerekli olan altyapý hizmeti olan metro projesini
Ankaralý hayýrseverlerin yardýmlarý ile hayata geçirmek
niyetinde!
Sizce eðitim sisteminde deðiþen ne?
Eðitim Hayýrseverlere Emanet
Türkiye'de Cumhuriyet'in ilk yýllarýndan baþlayarak,
eðitim konusu her zaman ülkenin gündeminde yer aldý.
Ülkede üniversite mezunlarýnýn sayýsýnýn dünya
ortalamasýna göre yüksek olmasýna raðmen, yine de
eðitim sistemi ile ilgili endiþeler, tartýþmalar, deðiþmeler,
dönüþmeler, çalkantýlar sürekli gündemde tutuldu. Yani
eðitim sistemimizde her dönem sorunlar var olageldi ve
her dönem bu sorunlarýn çözümlerine yönelik bazý
politikalar geliþtirmeye çalýþýldý. Cumhuriyet'in ilk
yýllarýnda köklü bir biçimde ortaya çýkan “milli eðitim”
meselesi, farklý dönemlerde farklý þekillere bürünmüþ
olsa da günümüze kadar uzanan güçlü bir çizgiyi
tanýmladý. Artýk eðitimin milleþtirilmesi gibi bir
endiþemiz kalmamýþ da olsa, yine de her geçen yýl daha
çok tartýþýlýr hale gelen eðitim sorunu kapsamlý bir
çözümü hak etmiyor mu?
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Özellikle son yýllarda eðitimde kalitesizlik, öðrencilerin
sýnavlarla yaþamdan uzaklaþtýrýlmasý, dershanelerin
varlýðý ile birlikte rafa kalkan eðitim endiþesi, sýnavlarda
yaþanan þikeler eðitim sistemimizin ne olduðunu da
bizlere tarif ediyor. Bu durumda kendini Ankaralý
hisseden hayýrseverler eðitim sisteminin problemlerini
çözmek için yeterli bir güç müdür? Devlet- özel þirket
ortaklýðý eðitim sisteminin problemlerini ne kadar
çözebilir? Güçlü bir devlet politikasý ve iyileþtirme
dürtüsü olmadan eðitim hayýrseverlere emanet edilmiþ
olmuyor mu? Önce yerel yönetimler birer hayýrsever
kurum haline döndürüldü, þimdi de Milli Eðitim
Bakanlýðýnýn “hayýrseverlerle” birlikte eðitim
problemlerini kotarmasý öngörülüyor.
Peki, beklenen kapsamlý çözüm, okul yapýlarýnýn kent
merkezinden taþýnmasý ile çözülebilir mi?
Alýþveriþ Merkezinin Okul Kampüsünde Ýþi Ne?
Bir okul hükümet politikasýyla neden þehirleþtirilmek
istenir ya da alýþveriþ merkezinin okul kampüsünde iþi
ne?
Ankara Valisi yeni okullarýn inþa edileceðini
müjdelerken, eðitim kampüslerinden “okullar þehri
alaný” olarak bahsediyor. Bu alanýn içinde ise yok yok:
okullar, yüzme havuzlarý, alýþveriþ merkezileri, Vali
belirtmemiþ olsa da belki bir cami. Bu “kentcik” bir TOKÝ
yerleþimini anýmsatmýyor mu? Zaten Vali Yüksel de bu
iþin TOKÝ aracýlýðý ile yürütüleceðini de müjdeliyor.
TOKÝ resmi web sitesinde amaçlarýný þu þekilde
belirtiyor: “Ülkemizin yaþadýðý hýzlý nüfus artýþý ve hýzlý
kentleþme sebebiyle oluþan konut ve kentleþme
sorunlarýnýn çözülmesi ve üretimin artýrýlarak iþsizliðin
azaltýlmasý amacýyla, 1984 yýlýnda Genel Ýdare dýþýnda
Toplu Konut ve Kamu Ortaklýðý Ýdaresi Baþkanlýðý
kurulmuþtur.”6 Konut ve kentleþme konusunda katký
sunmasýnýn kaçýnýlmaz olduðunu düþünebileceðimiz bir
idare, ayný zamanda üretimin arttýrýlmasý ve iþsizliðin
azaltýlmasý misyonunu kendinde görüyor. Bu durumun
tahlili ise iktidarýn “üretim” anlayýþýnda gizli.
Türkiye'de üretimi “bina üretme” ya da “proje üretme”
durumuna indirgeyen bir anlayýþýn iktidarda olduðunu
anlamak çok da zor deðil. Geçtiðimiz genel seçimler
öncesinde Erdoðan yeni programýný açýklarken ülke
gündeminde en çok tartýþýlan konu Kanalistanbul oldu.
Üretim konusunda ise savaþ sanayiinde iddialý olduðunu
açýklamýþ, ilk sivil yerli uçaðýn yapýlacaðýný da ilan
etmiþti. Erdoðan iþsizlik oranlarýný düþüreceklerini
söylerken, evli çiftlere kredi imkâný verileceðini
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müjdelemiþti! Ancak bunlarýn dýþýnda doðrudan
üretime yönelik herhangi bir açýklama yapmamýþtý.7
Ýþte bu üretim boþluðunun inþaat sektörü ile
doldurulmaya çalýþýlacaðý Erdoðan'ýn açýklamasýnda da
görülüyor. Zira konuþmasýnda kamuoyuna bomba gibi
düþen baþlýk “Marka Kentler” olmuþtu. Bu sebeple
TOKÝ'nin kendinde iþsizliðin azaltýlmasý misyonunu
görmesi pek de þaþýrtýcý deðil. “Üretim” diye tarif edilen
þey inþaat sektörü ise, iþsizliðin çözümü de adeta bir
holding gibi Türkiye'nin dört bir yanýnda faaliyet
gösteren TOKÝ'de olabilir elbette.
TOKÝ iþtiraki 7 þirket bulunuyor.8 Bu þirketlerden 6'sý
Ýstanbul'da, 1 tanesi de Ankara'da faaliyet gösteriyor.
Ankara'da faaliyet gösteren firma hepimizin aþina
olduðu TOBAÞ yani Toplu Konut - Büyükþehir Belediyesi
Ýnþaat Emlak Ve Proje A.Þ, yani Kuzey Ankara Giriþi
Kentsel Dönüþüm Projesini yürüten þirket. Kuzey
Ankara'da Büyükþehir Belediye Baþkanýnýn “havaalaný
yolunun çirkinliðini ortadan kaldýrmak üzere” seferber
ettiði inþaat faaliyetlerinin, baþta havaalaný
güzergâhýný “güzelleþtirecek” olan peyzaj uygulamasý
olmak üzere halen tamamlanamamýþ olmasý Ankara
Valiliðinin TOBAÞ yerine Söðütözü Ýnþaat ve Ýþletme
A.Þ. gibi “hayýrsever kurumlarý” tercih etmesinin
nedenlerinden biri olabilir.
Peki eðitim sistemini hale yola koymak üzere kollarý
sývayan bu hayýrseverler kimler?
Kim Bu Hayýrseverler?
Yukarýda da açýklandýðý gibi okul yapýmýna kollarý
sývayan bu þirket Söðütözü Ýnþaat ve Ýþletme A.Þ.
Þirket BESA Ýnþaat A.Þ.'nin iþtiraki. BESA A.Þ.'nin farklý
alanlara dair 6 þirketi ve 4 iþtiraki bulunuyor.9 Þirket
1995 yýlýnda kurulmuþ ve Ankara'da önemli konut ve
alýþveriþ merkezi yapýlarýna imza atmýþ. Bu alýþveriþ
merkezleri arasýnda Galleria, Armada ve Panora gibi
yüksek kapasiteli projeler de yer alýyor. Bunun dýþýnda
þirketin faaliyet alanlarý arasýnda kavþak yapýmýna da
rastlýyoruz. Bu kavþaklar arasýnda ise Odanýn dava
açtýðý ve kazandýðý Akay Köprülü Kavþaðý ve Gar önüne
inþa edilerek, bu alanýnýn kurgusunu sekteye uðratan
ve Odanýn yine mahkeme konusu haline getirdiði
Hipodrom Caddesi Köprülü Kavþaðý yer alýyor. Son
olarak ise BESA þirketinin içinde 70 Ofis, 24 maðaza,
restoranlar ve hipermarketin bulunduðu, 20 katlý 48
000 m2'lik yeni projesi BESA Kule Ýþ Merkezini 2014
yýlýnda tamamlamasý bekleniyor.10
BESA Þirketi yalnýzca yüksek kapasiteli projeler
üretmiyor. Bunun yanýnda þirket “sosyal sorumluluk”

baþlýðý altýnda okul projelerine de imza atmýþ. BESA A.Þ.
Yönetim Kurulu Baþkaný ve ayný zamanda ATO Baþkaný
olan Salih Bezci'nin açýklamasýnda belirttiði gibi 6 okul
yapýsýna ulaþamamýþ olsa da, þirketin web sitesinde
“sosyal sorumluluk” olarak inþa ettiði iki okul binasý
bulunuyor. Biri 16 derslikli, 2378 m2 inþaat alanýna
sahip Yahyalar Durali Bezci Ýlköðretim Okulu, diðeri ise
yine 16 derslik kapasiteli ve 2700 m2 inþaat alanýna
sahip Ayþe Bezci Anadolu Otelcilik ve Turizm Meslek
Lisesi. Site kurallarý gereði bu projeleri
yayýnlayamýyoruz. Ancak yapýlarýn mevcut okul yapýlarý
geleneði dýþýna çýkan bir anlayýþla tasarlandýðýný
söylemek zor. 3 katlý, bahçesi asfaltlanmýþ okullar
mevcut okul yapýlarý düzenini devam ettirir nitelikte.
Okullarla ilgili çalýþmanýn TOKÝ aracýlýðý ile yürütüleceði
de düþünülünce yeni kurulacak “okul-þehirlerin” eðitim
ihtiyacýna cevap verecek nitelikte olup olmayacaðý bir
muamma.
Okullarýn kent merkezinden taþýnmasýnýn nedenlerini
anlamak için yalnýzca ulaþým politikalarýný irdelemek,
okul yapýlarýný incelemek yeterli deðil. Konunun
derinlemesine incelenmesi gereken pek çok boyutu
bulunuyor. Sermaye-iktidar çarkýna sokulmak istenen
eðitim yapýlarý için bir kentsel dönüþüm projesinin söz
konusu olduðunu söylemek abartýlý olmayacaktýr. Yani
konu yalnýzca “hayýrseverlikle” açýklanacak gibi deðil.
Vali Yüksel'in Radikal Gazetesi yazarý Pýnar Öðünç'e
belirttiði gibi “… kazan-kazan durumu var. TOKÝ ne
yapmýþ oluyor, bizim için aracýlýk… Prosedürü
yürütüyor, ihalesini yapýyor, elbette bir geliri
olacak ama o da bir kamu kuruluþu…”11
1

29 Aralýk 2011 tarihli Hürriyet Gazetesindeki haber için:
http://www.hurriyet.com.tr/gundem/19563563.asp, ayrýca
http://www.dunyabulteni.net/?aType=haber&ArticleID=1901
65
2

A.g.e.

3

A.g.e.

4

A.g.e.

5

29 Aralýk 2011 tarihli Hürriyet Gazetesindeki haber için:
http://www.hurriyet.com.tr/gundem/19563563.asp
6

http://www.toki.gov.tr/TR/

7

http://www.cnnturk.com/2011/turkiye/04/16/iste.erdoganin
.secim.beyannamesi/613539.0/index.html

8

http://www.toki.gov.tr/TR/

9

http://www.besagroup.com.tr/index.php

10

A.g.e.

11

22 Ocak 2012 Pazar tarihli Radikal Gazetesinden alýnmýþtýr.
http://www.radikal.com.tr/Radikal.aspx?aType=RadikalYazar
&ArticleID=1074705&Yazar=PINAR-OGUNC&CategoryID=97
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Eðitim Hizmetleri, Kamu-Özel Ortaklýðý Modeli ile
Oluþturulacak “Eðitim Kampüsleri” ya da “Eðitim Kentler”
Aracýlýðýyla Ticarileþtirilmek Ýsteniyor!
02.01.2012
EÐÝTÝMSEN

Eðitim Sen Merkez Yürütme Kurulu'nun “Eðitim Hizmetleri, Kamu-Özel Ortaklýðý Modeli ile Oluþturulacak “Eðitim
Kampuslarý” ya da “Eðitim Kentler” Aracýlýðýyla Ticarileþtirilmek Ýsteniyor! ” baþlýklý açýklama metnini yayýnlýyoruz.
Bilindiði gibi 14 Eylül 2011 gün ve 28054 sayýlý Resmi
Gazetede yayýmlanan 652 sayýlý Milli Eðitim Bakanlýðýnýn
Teþkilat ve Görevleri Hakkýnda Kanun Hükmünde
Kararname ile Milli Eðitim Bakanlýðýnýn Teþkilat ve
Görevleri yeniden yapýlandýrmýþtýr. Söz konusu yeniden
yapýlandýrmada, daha önce de ifade ettiðimiz birçok
olumsuz düzenlemelerle birlikte, eðitim hizmetini kamu
hizmeti olmaktan çýkaracak ve tamamen “piyasa
iliþkileri” içinde yeniden yapýlandýracak bir düzenleme
yapýlmýþtýr.

c) Kira bedeli ve kiralama süresinin tespitinde;
taþýnmazýn gerçek veya özel hukuk tüzel kiþilerine ait
olup olmadýðý, bedelsiz Hazine taþýnmazý devredilip
devredilmediði, yatýrýmýn maliyeti, eðitim öðretim
donanýmýnýn bu kiþiler tarafýndan saðlanýp
saðlanmayacaðý, kiralama konusu taþýnmaz ve
üzerindeki eðitim öðretim tesislerinde eðitim öðretim
hizmetleri dýþýndaki hizmetlerin ve alanlarýn
iþletilmesinin kiralayana verilip verilmeyeceði hususlarý
dikkate alýnýr.

652 sayýlý Kanun Hükmünde Kararname'nin “Ýnþaat ve
Emlak Grup Baþkanlýðý” baþlýðý altýnda düzenlenen 23.
maddesinde yer verilen hükümler, 03.07.2005 tarihinde
kabul edilen 5396 sayýlý kanun ile Saðlýk Hizmetleri
Temel Kanunu'na eklenen maddede hükümlerinden
adeta kopyala-yapýþtýr yöntemiyle alýnmýþtýr. Bu
hükümlerin cümlesi cümlesine birbirlerine
benzemesinin nedeni, “Kamu Özel Ortaklýðý” olarak
ifade edilen bir modelin uygulanmak istenmesidir. Bu
noktada aþaðýda yer verilen 652 sayýlý Kanun Hükmünde
Kararname'nin 23. maddesine göz gezdirdiðimizde
bugün “eðitim kampuslarý” ya da “eðitim kentler” olarak
ifade edilen projenin alt yapýsýnýn bu modelle
oluþturulduðu görülmektedir.

Burada ifade edilen modeli daha açýk ifade etmek
gerekirse;

(1) d) Okul ve eðitim yerleþkesi gibi eðitim tesislerinin
okul ve eðitim tesisi olarak kullanýlmak kaydýyla gerçek
kiþilere veya özel hukuk tüzel kiþilerine kiralanmasýna
iliþkin iþleri yürütmek.
(3) a) Yapýlmasýnýn gerekli olduðuna Bakanlýk tarafýndan
karar verilen eðitim öðretim tesisleri, Bakanlýk
tarafýndan verilecek ön proje ve belirlenecek temel
standartlar çerçevesinde, kendisine veya Hazineye ait
taþýnmazlar üzerinde ihale ile belirlenecek gerçek veya
özel hukuk tüzel kiþilerine kýrk dokuz yýlý geçmemek
þartýyla belirli süre ve bedel üzerinden kiralama karþýlýðý
yaptýrýlabilir.
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Genellikle Hazine arazisi üzerinde, “ortak giriþim”
þeklinde de karþýlaþabileceðimiz özel bir þirket bir okul
inþaatý yapacaktýr.
Söz konusu þirket, bu okulda eðitim-öðretim
donanýmýný saðlamaktan, öðretmenin sýnýfa girip ders
iþlemesi dýþýndaki yani, eðitim-öðretim hizmetleri
dýþýndaki hizmetlerin sunumunu ve ticari alanlarýn
iþletilmesini de üstlenebilecektir.
Böylelikle devlet, okulu inþa eden, teknik donanýmýný
saðlayan ve eðitim-öðretim hizmeti dýþýndaki temizlik,
yemekhane, kantin, otopark, güvenlik gibi hizmetleri
de sunan þirkete 49 yýla kadar yapýlabilecek sözleþme
süresi içerisinde yýllýk kira bedeli ödeyecektir.
Bu uygulamanýn açýk anlamý þudur. Devlet eðitimöðretim hizmetini sunacak personeli, yani öðretmenleri
bu okullarda ya da kampuslarda istihdam etmeye
devam ederek, hem þirketin kira gelirini hem de eðitimöðretim hizmetinin buralarda verilmesi nedeniyle
öðrenci garantisini, yani þirketin müþteri garantisini
devlet güvencesine baðlamaktadýr.
Millî Eðitim Bakanlýðý Eðitim Kampuslarý Yönergesi'nin

4. maddesinde eðitim kampusu; Millî Eðitim Bakanlýðýna
baðlý deðiþik tür ve derecedeki birden fazla okul ve
kurumlar ile bunlara baðlý pansiyon, yatakhane,
yemekhane, laboratuvar, kütüphane, spor alanlarý,
rehberlik ve saðlýk ünitesi, konferans salonu, çok amaçlý
salon ve benzeri yerleri içerisinde bulunduran alaný ifade
etmektedir. Dolayýsýyla kampus oluþturma fikrinin
gerçekleþtirilmesinde Kamu Özel Ortaklýðý modelinin
oynayacaðý rolü görebilmek, eðitim hizmetinin geleceði
açýsýndan hayati öneme sahiptir.
Projedeki temel amaç, göç alan Büyükþehirlerde sýnýf
mevcutlarýnýn azaltýlmasý olarak ifade edilse de asýl
amaç, eðitim hizmeti içerisine büyük þirketleri
çýkmamak üzere yerleþtirmektir. Eðitim-öðretim hizmeti
dýþýndaki diðer tüm hizmetlerin þirketin ticaret yapacaðý
alanlar olarak ayrýlmasý, söz konusu þirketin kamu
hizmeti alanýna köklerini nasýl salacaðýný da
göstermektedir. Kaldý ki saðlýk hizmeti alanýnda
görüldüðü üzere þirketle Bakanlýðýn yapacaðý
sözleþmenin “ticari sýr” gerekçesiyle kamuoyundan
saklanmak isteneceði de ihtimal dâhilindedir.
Eðitim hizmetini kamusal, parasýz ve nitelikli olarak
örgütlemek yerine piyasa iliþkilerine terk etmek isteyen

AKP'ye soruyoruz:
Okullarýn kent dýþýna çýkarýlmak istenmesinin gerçek
gerekçeleri nedir?
Kent içindeki okul arazileri ve binalarý yerli ve yabancý
sermayeye peþkeþ mi çekilmek istenmektedir? Bu
arazilerin ve binalarýn akýbeti ne olacaktýr?
Farklý yaþ gruplarýndaki öðrencilerimizin eðitim
kampusu ya da eðitim kentler adý altýnda kurulacak
mekânlarda birlikte eðitim görmelerinin yaratacaðý
olumsuz etkiler deðerlendirilmiþ midir?
Çocuk ve gençlerimizin bu kampuslara ulaþýmý, öðlen
yemeði vb gibi giderler velilerimize ekstra bir maliyet
olarak geri dönecek midir?
Milli Eðitim Bakanlýðý, çocuk ve gençlerimizin daha iyi ve
saðlýklý koþullarda eðitim almasýný istiyorsa, bunu
eðitimi ticarileþtirerek, eðitim hizmetlerini yerli ve
yabancý þirketlere pazarlayarak deðil, eðitime yeteli
bütçe, okullarýmýza ihtiyacý kadar ödenek ayýrarak
yapabilir.
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Öðrenci Temsilcilik Seçimleri
2011-2012 Eðitim-Öðretim yýlý Mimarlar Odasý
Ankara Þubesi Öðrenci Temsilcileri

OKUL

ADI SOYADI

SINIF

Ahmet Korkmaz
Resul Saraç
Gökhan Ayyýldýz
Nurdan Tosun
Reyhan Yüksel
Orçin Cihan
Kazým Halifeoðlu

1.
2.
2.
3.
3.
4.
4.

Meltem Özbek

1. sýnýf

Erbil Alkan
Görkem Yýldýz
Anýl Sakaryalý
Samet Özdem

1.
2.
3.
4.

GAZÝ ÜNÝVERSÝTESÝ

TMMOB Mimarlar Odasý Ankara Þubesi þube
coðrafyasýnda bulunan mimarlýk okullarýnda, öðrenci
temsilcilik seçimlerini gerçekleþtirdi. Temsilcilik
seçimlerinin gerçekleþtiði okullar sýrasý ile Abant Ýzzet
Baysal Üniversitesi, Bozok Üniversitesi, Çankaya
Üniversitesi, Gazi Üniversitesi, Karabük Üniversitesi,
Orta Doðu Teknik Üniversitesi ve TOBB Ekonomi ve
Teknoloji Üniversitesi' dir.
Öðrenci Temsilcilik seçimleri TMMOB Mimarlar Odasý
Öðrenci Üyelik Yönetmeliðinin 8. Maddesine göre
seçilirler. “Madde 8- Þube Yönetim Kurulu kararý ile,
Üniversitelerin mimarlýk bölümlerinde, Üniversite
Öðrenci Temsilcisi, o bölümdeki Oda'nýn öðrenci
üyeleri arasýndan seçimle belirlenir. Etkinlik alanýnda
birden fazla Mimarlýk Bölümü olan Mimarlar Odasý
Þubelerinde, öðrenci okul temsilcilerinin katýlýmýyla,
Þube öðrenci temsilciliði oluþturulur. Oda merkezinde
ise, öðrenci okul temsilcilerinin katýlýmý ile Öðrenci
Temsilciler Kurulu oluþturulur. Öðrenci Temsilciler
kurulunun çalýþma alan, ilke ve yöntemleri,
Temsilciler Kurulu ve Oda tarafýndan birlikte
belirlenir. Oda, Merkez ve þube yönetim kurullarý
Temsilciler Kurulunun da temsilcilerinin
belirlenen çalýþma alanlarý, ilke ve yöntemleri
doðrultusundaki çalýþmalarýna katký verirler. “
Öðrenci Komisyonu seçimleri özellikle yeni açýlan
mimarlýk fakültelerinde oldukça heyecanlý geçti. Yeni
aramýza katýlan arkadaþlarýmýzýn heyecanýný
paylaþarak, Oda ve öðrenciler arasý baðý kuracak ve
Öðrenci Komisyonu çalýþmalarýný þekillendirecek
seçilen temsilci öðrencilere baþarýlar diyoruz.
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sýnýf
sýnýf
sýnýf
sýnýf
sýnýf
sýnýf
sýnýf

ÇANKAYA ÜNÝVERSÝTESÝ

ODTÜ

sýnýf
sýnýf
sýnýf
sýnýf

ATILIM ÜNÝVERSÝTESÝ
Kenan Uðurlu
1. sýnýf
Ali Öztürk
1. sýnýf
Zehra M. Aytemiz 1. sýnýf
BOZOK ÜNÝVERSÝTESÝ
Emre Ýþlertaþ
Aydýn Aðýr
Ece Güler
M. Erdem Kanlý
Aslý Dizman
Büþra Dalgýç
Yeliz Güler

3.
4.
4.
3.
2.
1.
1.

Sýnýf
Sýnýf
sýnýf
Sýnýf
Sýnýf
Sýnýf
Sýnýf

Ayþe Ceren Özata
Ahmet Gedikli
Þehri Çýrpan
Doðaç Demirel

1.
2.
3.
4.

sýnýf
sýnýf
sýnýf
sýnýf

KARABÜK ÜNÝVERSÝTESÝ

ABANT ÝZZET BAYSAL
ÜNÝVERSÝTESÝ
Selim Demirkol

PROJE UYGULAMA

XIII. Ulusal Mimarlýk Sergisi ve Ödülleri, 2012
Türkiye'de mimarlýk mesleðini ve kültürünü geliþtirme
hedefiyle gündem yaratan ilk kurumsal giriþim olan
Ulusal Mimarlýk Sergisi ve Ödülleri Programý, Mimarlar
Odasý tarafýndan ilk kez 1988 yýlýnda, Mimar Sinan'ýn
400. ölüm yýldönümü anýsýna düzenlendi. Bugüne kadar
gerçekleþen 12 dönemde, programa 1.671 eser
katýldý ve öncü nitelikteki çalýþmalarý nedeniyle 105
eser ve 37 kiþi / kuruluþ çeþitli dallarda ödüllendirildi.
Ulusal Mimarlýk Sergisi ve Ödülleri, baþarýlý genç
mimarlarýn ortaya çýkmasýna katkýda bulunduðu gibi,
Türk mimarlarýnýn yurtdýþýnda tanýtýmýna da olanak
saðlýyor. Türkiye'yi yurtdýþýnda temsil etmek üzere
Mimarlar Odasý'ndan aday gösterilecek mimarlar ve
eserler, ödül alanlar veya ödül adayý olanlar arasýndan
seçiliyor: Uluslararasý ödül programlarýna katýlým
adaylarý ile çeþitli uluslararasý sergileri oluþturan mimar
ve eserler bu yolla belirleniyor. Böylelikle, yurtiçinde ve
yurtdýþýnda Türkiye mimarlýðýný baþarýyla temsil eden
eser ve mimarlarýn farklý platformlarda tanýnýrlýðý
amaçlanýyor; mimarlýk eserinin kamusallýðýnýn
artýrýlmasý, mimarýn hak ve sorumluluklarýnýn tanýnmasý
ve mesleki pratiðin ayrýntýlarýnýn yaygýnlaþmasý
süreçleri destekleniyor.
Serginin ilk günü akþamý yapýlan ödül töreninde, ödül
alan eserler ve sahipleri tanýtýlarak kendilerine plaket
veriliyor; ödüllerin maddi karþýlýðý bulunmuyor. Sergiye
katýlan ve ödül alan tüm eserler ilk olarak Ankara'da
sergileniyor. Sergi bir sonraki ödül dönemine kadar,
oluþturulan program çerçevesinde yurtiçinde ve
yurtdýþýnda birçok kentte ve etkinliðe taþýnarak yeniden
açýlýyor.
Sergiye katýlan eser ve mimarlar, Ýngilizce ve Türkçe
olarak hazýrlanan Ulusal Mimarlýk Ödülleri Katalogu
ile ulusal ve uluslararasý mimarlýk kamuoyuna
ulaþtýrýlýyor. Katýlýmcýlara ücretsiz olarak gönderilen
katalog, UIA üyesi dünya ülkelerindeki meslek örgütleri
kütüphanelerine, ulusal ve uluslararasý mesleki
dergilere, uluslararasý üniversite, araþtýrma merkezi ve
uzmanlýk kütüphanelerine ulaþtýrýlarak güncel ve
modern Türkiye mimarlýðýndaki düþünsel buluþçuluðun
ve estetik beðeninin tanýtýmýna, yaygýnlaþtýrýlmasýna
katkýda bulunuluyor.

Ödül alan eserler ve mimarlar ayný zamanda, 1988
yýlýndan beri ödül alanlarýn bir araya getirildiði Ulusal
Mimarlýk Ödülleri Retrospektifi Sergisi'ne ve
kataloguna dâhil edilerek, bu sergi yurtiçi ve yurtdýþýnda
birçok kentte ve etkinlikte sergileniyor.
2010 yýlýnda ödül alan yapýlarla birlikte yeni bir uygulama
baþlatýldý. Ödül alan yapýlarýn tescili için TC Kültür ve
Turizm Bakanlýðý'na baþvuru yapýlýyor ve süreci eserin
müellifi ile birlikte takip ediliyor. Ayný zamanda, ödül alan
yapýlara, aldýðý ödülün adýnýn ve eser sahibinin isminin yer
aldýðý bilgi plaketi çakýlýyor.
Dallar ve Kategoriler
Ulusal Mimarlýk Ödülleri, iki ana baþlýk altýnda veriliyor:
MÝMAR SÝNAN BÜYÜK ÖDÜLÜ ve BAÞARI
ÖDÜLLERÝ. Mimar Sinan Büyük Ödülü, tüm meslek
hayatý boyunca verdiði eserleri ve mimarlýða geçen
hizmetleri nedeniyle bir mimara veya ortak çalýþan
mimarlara veriliyor. Baþarý Ödülleri ise dört kategoriye
ayrýlýyor: “MÝMARLIÐA KATKI DALI”, “YAPI DALI”,
“PROJE DALI”, “FÝKÝR SUNUMU DALI”. Yapý Dalý'nýn
kendi içinde “Yapý”, “Koruma-Yaþatma” ve “Çevre” olmak
üzere alt kategorileri bulunuyor. Mimar Sinan Büyük
Ödülü, Mimarlýða Katký Dalý ve bu programa eþ zamanlý
olarak yürütülen Anma Programý için seçilecek kiþi/kurum
için aday gösterilebilirken (www.mo.org.tr/
ulusalsergi adresindeki “Aday Gösterme” bölümü), diðer
dallar için kiþisel baþvuru gerekiyor.
Katýlým Koþullarý
Takvim
9 Mart 2012: Son Katýlým Tarihi: Katýlým Formu +
CD/DVD + Katýlým Payý Makbuzu
29-30 Mart 2012: Jüri Toplantýsý
13 Nisan 2012: Ödül Töreni (ODTÜ Kültür ve Kongre
Merkezi, Ankara)
Sergi Açýlýþý (ODTÜ Mimarlýk Fakültesi, Ankara)
Sergi Programý
13-28 Nisan 2012: ODTÜ Mimarlýk Fakültesi, ANKARA
14 Mayýs-9 Haziran 2012: Mimarlar Odasý Ýstanbul
BK Þubesi Sergi Salonu, Karaköy, ÝSTANBUL
1-7 Ekim 2012: ÝZMÝR
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Seçici Kurul
Ercan AÐIRBAÞ
Zeynep AHUNBAY
Aliþan ÇIRAKOÐLU
C. Abdi GÜZER
Ziya TANALI
Düzenleme Komitesi
N. Müge CENGÝZKAN (Koordinatör), Serhat
BAÞDOÐAN, A. Derin ÝNAN, Ýlker ÖZDEL

Bilgi ve Ýletiþim
N. MÜGE CENGÝZKAN
T: +90.312.417 37 27
F: +90.312.418 03 61
E: yayin@mo.org.tr
A: Mimarlar Odasý Genel Merkezi
Konur Sokak, no: 4/2, Yeniþehir, ANKARA
Ayrýntýlý Bilgi: www.mo.org.tr/ulusalsergi

Prýtzker Mimarlýk Ödüllerinin Ýlk Otuz Yýlý
1979 – 2009
Mustafa M. Mazýoðlu, Y.Mimar

Geride býraktýðýmýz XX. Yüzyýlýn son çeyreði içinde, Jay ve Cindy Pritzker, Nobel Ödülleri kapsamý içinde bir
mimarlýk dalý bulunmamasýndan hareketle, uluslar arasý kapsamda bir mimarlýk ödülü verilmesi yönünde çalýþma
baþlattýlar. Ödüllerin J.Paul Getty tarafýndan finanse edilmesi ve 100.000 USD ile 225.000 USD arasýnda olmasý ve 1988 yýlý dýþýnda- paylaþtýrýlmamasý da kararlaþtýrýldý. Pritzker Mimarlýk Ödülleri, bugün uluslar arasý alanda en
çok tanýnmýþ ve prestij sahibi olma özelliði ve yaþayan mimarlarýn eserlerine verilmesi koþulu ile tanýnýyor.
Ödüle ev sahipliði yapan Chicago Sanat Enstitüsü, bu ödülün ilk veriliþ yýllarýna rastlayan bir tarihte, Enstitü'nün
Mimarlýk Bölümü içerisinde bir müze de kurmak amacýyla giriþimlerde bulunarak, ABD'deki sanat müzeleri arasýnda
kapsam açýsýndan ikinci büyüklükte olacak þekilde binlerce plan ve çizim ile Pritzker ödülleri sahiplerinin eserlerini de
koleksiyonuna dâhil etmiþtir.
-

Christian de Portzamparc (1994),

-

Philip Johnson (1979),

-

Tadao Ando (1995),

-

Luis Barragan (1980),

-

Jose Rafael Moneo (1996),

-

James Stirling (1981),

-

Sverre Fehn (1997),

-

Kevin Roche (1982),

-

Renzo Piano (1998),

-

I.M.Pei (1983),

-

Norman Foster (1999),

-

Richard Meier (1984),

-

Rem Koolhaas (2000),

-

Hans Hollein (1985),

-

Jacques Herzog ve Pierre de Meuron (2001),

-

Gottfried Böhm (1986),

-

Glenn Murcutt (2002),

-

Kenzo Tange (1987),

-

Jorn Utzon (2003),

-

Gordon Bunshaft ve Oscar Niemeyer (1988),

-

Zaha Hadid (2004),

-

Frank O. Gehry (1989),

-

Thom Mayne (2005),

-

Aldo Rossi (1990),

-

Paulo Mendes da Rocha (2006),

-

Robert Venturi (1991),

-

Richard Rogers (2007),

-

Alvaro Siza (1992),

-

Jean Nouvel (2008),

-

Fumihiko Maki (1993),

-

Peter Zumthor (2009).

ÖDÜL SAHÝPLERÝ:
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1

5

2

4

3

7

6

8

2011 Pritzker Ödülü
2011 Pritzker Ödülü 58 yaþýndaki Portekizli
mimar Eduardo Souto de Moura'nýn olmuþtu.
Hyatt Kurumu baþkaný Thomas J. Pritzker
tarafýndan açýklanan 2011 Ödülü sahibi Eduardo
Souto de Moura'nýn mimarlýðý “samimi ve güçlü”
olarak tanýmlanmýþtý. Moura 1992 yýlýnda Alvaro
Siza'dan sonra ödül alan ikinci Portekiz'li mimar
oldu.
9

Lord Peter Palumbo (Baþkan),

Pritzker Ödülleri her yýl sanat ve mimarlýk
aracýlýðýyla çevre ve insanlýða katkýda bulunan
mimarlara veriliyor. Pritzker Ödülü ile ilgili
detaylý bilgiye http://www.pritzkerprize.com/
adresinden ulaþabilirsiniz.

2011 Yýlý Jürisi:
-

10

-

Alejandro Aravena,

Eduardo Souto de Moura'dan seçme eserler:

-

Yung Ho Chang,

1-

Konut, 2002, Serra da Arrabida, Portekiz.

-

Carlos Jimenez,

-

Glenn Murcutt,

-

Juhani Pallasmaa,

-

Renzo Piano,

-

Karen Stein,

-

Martha Thorne (Sorumlu Müdür).

Baþvuru:
Martha Thorne, Executive Director,
The Pritzker Architecture Prize,
General Rodrigo,3, 3-A,
28003 Madrid/Spain

2-

Konut, 2002, Cascais, Portekiz.

3-

Sinema Binasý, 2003, Porto, Portekiz.

4-

Belediye Stadyumu, 2003, Braga, Portekiz.

5-

Burgo Gökdeleni, 2007, Porto, Portekiz.

6-

Konut, 2007, Braga, Portekiz.

7-

Konut, 2007, Maia, Portekiz.

8- Paula
Portekiz.

Rego

Müzesi,

2008,

Cascais,

9- Paula
Portekiz.

Rego

Müzesi,

2008,

Cascais,

10- Turizm ve Otelcilik
Portalegre, Portekiz.

Okulu,

2009,
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Devam Eden Yarýþmalar

Mimar Sinan'ý Anma Haftasý - 3. Mimarlýk Öyküleri
Yarýþmasý
TMMOB Mimarlar Odasý Ýstanbul BK Þubesi – Mimarlýk
Vakfý
Son Teslim Tarihi: 16 Ocak 2012
www.mimarist.org
Kent Düþleri 6: “Sosyal@Sosyalkonut” Ulusal
Öðrenci Fikir Projesi Yarýþmasý
TMMOB Mimarlar Odasý Ankara Þubesi
Son Teslim Tarihi: 27 Ocak 2012
http://sosyalkonut.mimarlarodasiankara.org/
2012 Blue Award
Son Teslim Tarihi: 1 Þubat 2012
Viyana Teknik Üniversitesi
http://www.blueaward.at/
Bursa Orhangazi Meydaný ve Çevresi Kentsel
Tasarým Proje Yarýþmasý
Bursa Büyükþehir Belediyesi
Son Teslim Tarihi: 7 Þubat 2012
http://www.orhangazi.bel.tr/
YTONG Stand Tasarým Yarýþmasý 2012
Son Teslim Tarihi: 15 Þubat 2012
ytongyarisma@mimarist.org
2012 Yaþam Kiti: Yaratýcý Bir Çaðrý Olan Mimarlýk
ARCAM, Urban Arts Foundation ve CODE magazin
Son Teslim Tarihi: 21 Þubat 2012
http://www.2012survivalkitproject.com
Aslý Ýle Kerem Heykeli Serbest, Ulusal, Güzel
Sanat Eseri Yarýþmasý
Kayseri Belediyesi
Son Teslim Tarihi: 29 Þubat 2012
http://www.kayseri-bld.gov.tr
PROSteel 2012 Çelik Yapý Tasarýmý Yarýþmasý'na
Baþvurular Baþladý
Türk Yapýsal Çelik Derneði ve Borusan Mannesmann,
Yapý-Endüstri Merkezi (YEM)
Son Baþvuru Tarihi: 2 Mart 2012
http://www.prosteel.org/2012/ana-sayfa-72.html
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Uluslararasý “Ulusal Üniversite Kütüphanesi
NUK II” Mimari Proje Yarýþmasý
Slovenya Yüksek Öðrenim Bilim ve Teknoloji Bakanlýðý
Son Teslim Tarihi: 2 Mart 2012
http://www.zaps.si/index.php?m_id=NATECAJI
Þener Özler Çocuk ve Mimarlýk Resim YarýþmasýVI: “Barýþ”
TMMOB Mimarlar Odasý Ýstanbul Büyükkent Þubesi
Son Teslim Tarihi: 23 Mart 2012
www.mimarist.org
“Arkeolojik Alanda Çatý” Milas – Uzunyuva Anýt
Mezarý Arkeoparký Koruyucu Çatýsý
Çatýder – Ulusal Öðrenci Mimari Fikir Projesi Yarýþmasý
Son Teslim Tarihi: 27 Mart 2012
www.catider.org.tr
"2011 Open Architecture Challenge" Tasarým
Yarýþmasý
Architecture for Humanity
Son Baþvuru Tarihi: 31 Mart 2012
http://openarchitecturenetwork.org/competitions/ch
allenge/2011
2012 UNESCO Kültürel Mirasýn Korunmasý AsyaPasifik Mirasý Ödülleri
UNESCO
Son baþvuru tarihi: 31 Mart 2012
http://www.unescobkk.org/culture/wh/unesco-asiapacific-heritage-awards-for-culture-heritageconservation/2012-heritage-awards/
OPPTA Uluslar arasý Fikir Yarýþmasý
Son Kayýt Tarihi: 2 Nisan 2012
Son Teslim Tarihi: 16 Nisan 2012
http://concurso.oppta.org/
Schindler 2012 Uluslararasý Mimarlýk Yarýþmasý
Son Kayýt Tarihi: 30 Nisan 2012
www.schindleraward.com
5. Beton Tasarým Yarýþmasý
Türkiye Çimento Müstahsilleri Birliði (TÇMB)
Son Baþvuru Tarihi: 14 Mayýs 2012
http://www.concretedesigncompetition.com/

MESLEKÝ UYGULAMA

2012 Büro Tescil Belgeleri

TMMOB Mimarlar Odasý Ankara Þubesi'ne yapýlacak 2012 Yýlýnda Büro Tescil Belgesi Baþvurularýnda
aranacak belgeler aþaðýdaki gibidir.
ÞÝRKET ÝSE;
1. Hisse oranlarýnýn gösterildiði Ticaret Sicil Gazetesi fotokopisi
2. 2012 yýlý onaylý Yevmiye Defteri ön sayfa fotokopisi
3. Vergi Levhasý fotokopisi
4. Nüfus Cüzdaný fotokopisi
5. Büro Tescil Baþvuru formu
6. Kuruluþ Gazetesi (þirket adýnda “Mimarlýk” ibaresi geçmediði durumlarda)
7. Þirket ortaklarý içerisinde TMMOB üyesi var ise (inþaat mühendisi makine mühendisi vb) ilgili ortaklarýn TMMOB
üyesi olduklarýna dair bir belge (2012 büro tescil fotokopileri veya kayýtlý olduðu meslek odasýndan aldýðý kimlik
fotokopileri gibi)
8. Ýmza sirküleri
SERBEST BÜRO ÝSE;
1. 2012 yýlý onaylý Serbest Meslek Kazanç Defteri ön sayfa fotokopisi
2. Vergi Levhasý fotokopisi
3. Nüfus Cüzdaný fotokopisi
4. Büro Tescil Baþvuru formu
5. Üyenin imza sirküsü ya da imza beyaný fotokopisi
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'Ankara Fen Lisesi' Yerleþkesi1
Sermin ÇAKICI2
KÜNYE:
Proje ekibi : Orta Doðu Teknik Üniversitesi - Rektör
Kemal Kurdaþ; Milli Eðitim Bakanlýðý - Orta Öðretim
Genel Müdürü Ýsmail Hakký; FORD Vakfý - Türkiye
Temsilcisi Eugene Northrop
Ýnþaat Ekibi : Rektör Yardýmcýsý: Orhan Alsaç;
Planlama Müdürü: Fuat Zadýl.
Mimarlar : Altuð Çinici ve Behruz Çinici
Ýnþaat Tarihi : 1963-1964
Ýþlev : Eðitim Kompleksi (Okul+Konferans
Salonu+Kapalý Spor Salonu+Yemekhane+ Yurt
Binalarý+Öðretmen ve Personel Lojmanlarý)
Adres : 368. Sokak Çiðdem Mahallesi Balgat /
Çankaya ANKARA

1964 yýlýnda eðitime açýlan Ankara Fen Lisesi (AFL),
1982 yýlýna kadar Türkiye'deki ilk ve tek fen lisesi olarak
gösterilmiþtir.
Ekonomik Kalkýnma ve Ýþbirliði Örgütü (OECD3)'nün
desteði ile baþlatýlan "Fen Projesi", ortaöðretim okullarý
üzerinde etkili olmuþtur. VII. Milli Eðitim Þurasý'nda
alýnan kararlar doðrultusunda bir ilim lisesi açýlmasý
amacýyla 3 Nisan 1962 gün ve 675 sayýlý Milli Eðitim
Bakanlýðý emri ile bir komisyon kurulmuþtur. 21 Mayýs
1962 tarihinde sunulan raporda Fen Lisesi kurulmasýnýn
gerekçeleri belirtilip tartýþmaya açýlmýþtýr. 1963 yýlý
baþýnda Fen Lisesi kurulmasý fikri ele alýnmýþ, Milli Eðitim
Bakanlýðý, Ford Vakfý, ODTÜ ve Milletler Arasý Kalkýnma
Teþkilatý tarafýndan proje gerçekleþtirilmiþtir.4 Projenin
amacý, Türkiye'de üstün yetenekli çocuklara modern
bilimde en çaðdaþ düzeyde eðitim verecek bir Fen Lisesi
kurulmasý olarak açýklanmýþtýr. Projeyi üstlenen üçlü
protokolü oluþturan ekip üyelerinden biri olarak Orta
Doðu Teknik Üniversitesi, mimari ve mühendislik
projelerinin üretilmesi ve uygulanmasýndan sorumlu
iken, Milli Eðitim Bakanlýðý ve FORD vakfý lise yapýlarýnýn
inþasý ve teçhizat temini ile ilgili parasal kaynaðýn elde
edilmesi için görevlendirilmiþtir.
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Fen Lisesi inþaatý 1963 senesinin Aðustos ayýnda
ihaleye çýkmýþtýr. Projenin Ankara Üniversitesi,
O.D.T.Ü, Ýstanbul Üniversitesi Fen Fakültesi ve
A.B.D.'de Florida State Üniversitesi tarafýndan
ortaklaþa yürütülmesi öngörülmüþtür.5 Proje 23 Ekim
1963 tarihinde fiili olarak baþlamýþtýr. Ýnþaatýn geçici

kabulü 1964 senesinin Eylül ayýnda yapýlmýþ, lise
yapýlarýnýn inþaatý için ODTÜ arazisi sýnýrlarý içerisinde
sakin ve ormanlýk bir alan seçilmiþtir. Seçilen arazide
okul binasý yaný sýra yurt binalarý, yemekhane,
konferans salonu ve spor alanlarý inþa edilmiþtir. Bu
özelliðiyle AFL'nin bir kampüs niteliði taþýdýðý

söylenebilir. Yapýlarýn mimari tasarýmý Behruz Çinici ve
Altuð Çinici'nin yönetiminde mimar Kemal Aran ve

57

fotoðraflarýndan anlaþýldýðý kadarýyla, lisenin
bahçesinde inþa edilmiþ olan kapalý spor salonu ise
1980'lerden önceye tarihlenmektedir. Behruz Çinici,
sonradan eklenen bu yapýnýn kendisi tarafýndan
tasarlanmadýðýný belirtirken, bu yapýnýn kampüsteki
diðer yapýlarla ve oturtulduðu topografya ile olan
iliþkisini olumlu karþýladýðýný da aktarmýþtýr.
1989 yýlýnda kurulan Ankara Fen Liseliler Derneði
(AFLD) ve Ankara Fen Liseliler Vakfý (AFLIVA)'nýn
destekleri ile AFL yapýlarýnda bakým-onarým çalýþmalarý
yapýlmýþtýr. Lise müfredatýndaki deðiþiklikler nedeniyle,
2002 yýlýnda, eðitim binasý içerisindeki bazý sýnýflarýn
yeniden düzenlenmesi gerekmiþtir. Örneðin, sýnýf ve
laboratuar mekânlarý kimya derslerinde kullanýlmak
üzere Behruz Çinici'nin oðlu mimar Can Çinici tarafýndan
özgün yapýya zarar vermeyecek þekilde yeniden
tasarlanmýþtýr. Ayný tarihte, yurt binalarý ve kapalý spor
salonu da yenilenmiþtir. 2009 yýlýnda ise mimar Behruz
Çinici'nin de bizzat katýlýmýyla Lisenin konferans salonu
onarýlmýþ ve AFLIVA Kültür Merkezi olarak kullanýlmaya
baþlanmýþtýr. Çinici'nin anlatýmýna göre, yapýnýn basit
onarýmý yapýlýrken sýva, badana ve yapý malzemeleri
özgününe uygun þekilde yenilenmiþtir. Tavan ve taban
malzemeleri çaðdaþ malzeme ile yenilenirken, oturulan
koltuklara kadar her þeyin korunmasýna karþý gösterilen
hassasiyet sonucu yapýnýn mekânsal niteliðinde ciddi bir
deðiþim yaratýlmamýþ olmasý olumlu karþýlanmaktadýr.
Kampus genelindeki restorasyon uygulamalarý
sonrasýnda yapýlarýn genelinde büyük deðiþiklikler
yapýlmasa da yurt binalarýnýn çatýlarý ve kapalý spor
salonu cephesinde olduðu gibi ciddi yenileme
çalýþmalarý da yer yer gözlenebilmektedir. Yine de
Ankara Fen Lisesi, yapýldýðý dönemin mimari özelliklerini
halen belli bir bütünlükte yansýtabilmektedir.
KAYNAKÇA:
Altuð ve Behruz Çinici, Mimarlýk Çalýþmalarý 1961-70, Ankara.
Kemal Kurdaþ, ODTÜ YILLARIM 'Bir Hizmetin Hikâyesi', 1998,
Ankara.
Orhan Alsaç, “Ucuz Yapý Yapmak-Ankara Fen Lisesi Projesi”, Mimarlýk',
1966, s.31-33.
AFLD Bülteni, 'AFLIVA'dan Haberler “Okulumuz Mezunlarýn Katkýsýyla
Yenilendi”, Sonbahar-Kýþ 2002, sayý: 23-24.
AFLD (Ankara Fen Liseliler Derneði) üyelerinden T. Hürsel Kendir'in
kiþisel fotoðraf arþivi.
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1

Bu metin, Doç.Dr. Elvan ALTAN ERGUT tarafýndan ODTÜ Mimarlýk Tarihi Lisansüstü Programý'nda verilen “AH
544 Architectural Research Studio – ANKARA 1950-1980” dersi kapsamýnda 2009 yýlýnda yazar tarafýndan
hazýrlanan çalýþmadan derlenmiþtir.
2
ODTÜ Mimarlýk Fakültesi Mimarlýk Bölümü, scakici@metu.edu.tr
3
OECD, 14 Aralýk 1960 tarihinde imzalanan Paris Sözleþmesi'ne dayanýlarak, 1961'de kurulmuþtur ve savaþ
yýkýntýlarý içindeki Avrupa'nýn Marshall Planý çerçevesinde yeniden yapýlandýrýlmasý amacýyla 1948 yýlýnda
kurulan Avrupa Ekonomik Ýþbirliði Örgütü'nün (OEEC) doðrudan mirasçýsýdýr.
4
Kemal Kurdaþ, (1998), Odtü Yýllarým: Bir Hizmetin Hikâyesi, Ankara, s.110.
5
Orhan Alsaç, (1966), “Ucuz Yapý Yapmak-Ankara Fen Lisesi Projesi”, Mimarlýk, Ýstanbul, s. 31-33
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Bina Kimlikleri: Cumhuriyetin 50 Yýlý
Elvan Altan Ergut, Bina Kimlikleri ve Envanteri Proje Koordinatörü

Bina Kimlikleri: Ankara, Cumhuriyetin 50 Yýlý
Building Identities: Ankara, 50 Years of the Republic
3. Baský Ýngilizce-Türkçe, 2000 Adet, Mattek Matbaacýlýk
TMMOB Mimarlar Odasý Ankara Þubesi'nin 10 yýla yakýn
zamandýr sürdürdüðü Bina Kimlikleri ve Envanteri
Projesinin ilk ürünlerinden biri olan Bina Kimlikleri
Sergisi Katalogunun birinci ve ikinci baskýlarý kýsa
zamanda tükendi. Bir yandan proje yeni ürünler
oluþturarak tüm hýzý ile ilerken, diðer yandan kentte
farkýndalýk yaratmak, kültürel miras konusunda bilinç
oluþturmak, mimarlýðý kentte ve gündelik yaþamda
görünür kýlmak üzere yola çýktýðýmýz Bina Kimlikleri
Sergisi, proje ekibinin bile hayal edemediði bir hýzla
geniþ kitlelere ulaþmayý baþardý. Sergi oluþturulduðu
günden bu yana yurtiçi ve yurtdýþýnda farklý iþbirlikleri ile
toplumun deðiþik kesimlerinden izleyicilerle buluþtu;
sergi katalogu ise hem kentliler hem de uzmanlar
tarafýndan yoðun bir ilgiyle talep edilir oldu. Kýsa
zamanda tükenen sergi katalogunun geniþletilmiþ
üçüncü baskýsýný yapmaktan mutluluk duyuyoruz.
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TMMOB Mimarlar Odasý Ankara Þubesi, kentin mimarlýk
tarihinin ve kültürünün belgelenmesi amacýyla, “Bina
Kimlikleri ve Envanteri Projesi”ni yürütmektedir. Antik
kökenlerinden bir orta Anadolu Osmanlý yerleþimi olarak
yaþadýðý geliþmelere, Cumhuriyet'in baþkenti olarak
yeniden yaratýldýðý süreçten günümüze kadar, Ankara
kentinin geçirdiði tüm dönemleri kapsamasý planlanan
bu projeyle Türkiye mimarlarý hakkýnda detaylý bilgi
birikimi saðlanmaktadýr. Proje çalýþmalarý tarihsel
dönemler halinde etaplanarak sürdürülmektedir.
Cumhuriyet döneminin ilk 50 yýlýný kapsayacak þekilde
tanýmlanan ilk üç etabýn çalýþmalarý tamamlanmýþ ve
sergilenmiþtir. Çalýþmanýn etkisini sergi mekâný ve
zamanýný aþmasý ve yaygýnlaþmasý için önemli katký
saðlayacaðý umularak hazýrlanan bu katalog ise
sergilenen ürünleri daha ayrýntýlý olarak anlatan bir
çalýþmadýr.
Çalýþmanýn ilk aþamasý olarak, dönemin binalarýna ait
temel bilgiler, planlar, eski ve güncel fotoðraflar ve
benzeri tüm yazýlý ve görsel belge derlenmiþ ve geniþ bir
arþiv oluþmaya baþlamýþtýr. Sergilenen ve katalogda yer
alan yapýlar, hem mimarlýk alanýndaki önemleri, hem de
tarihsel geliþmelerde ve kentin günlük yaþamýnda
oynadýklarý rol göz önüne alýnarak yapýlan seçim
sonucunda belirlenmiþtir. Binalarýn seçim kriterlerinin
oluþturulmasý, sunulacak bilgiyi elde etme ve sunma
yollarýnýn belirlenmesi ve belgeleme çalýþmalarýnýn bu
yönde sürdürülmesi, Prof. Dr. Ýnci Aslanoðlu'nun
akademik direktörlüðünde ve akademisyenlerle diðer
uzmanlarýn danýþmanlýðýnda ve destekleriyle
gerçekleþtirilmiþtir. Proje kapsamýnda tamamlanan
“Bina Kimlikleri Ankara, Cumhuriyetin 50 yýlý” çalýþmasý,
Cumhuriyet'in kurulduðu 1923 yýlýndan 1973 yýlýna
kadar süren dönemde gerçekleþtirilen mimarlýðýn
üslûpsal, mekânsal ve iþlevsel özelliklerini belgeleyen
57 yapýyý sunarak, kentin dönüþüm yaþadýðý Cumhuriyet

döneminin yapýlý çevresinin genel panoramasýný
vermeyi hedeflemektedir. Yapýlarýn kimlik belgeleri
olarak tasarlanan tanýtým sayfalarýnda yapýlar
hakkýnda temel bilgi verilerek, baþkentin mimari ve
kentsel özgün karakterine dikkat çekilmesi
düþünülmüþ; projenin hedefleri kapsamýnda,
ko n u n u n u z m a n l a r ý ye r i n e g e n i þ k i t l e l e r
hedeflenerek, yalýn bir sunum þekli tercih edilmiþtir.
Projenin tanýmlanan ürünleri sadece sergiler ve
katalog deðildir. Proje kapsamýnda yürütülen ve
yürütülecek çalýþmalarda belgelenen yapýlar
hakkýndaki tüm görsel ve yazýlý bilginin daha da geniþ
kesimlerce ve sürekli kullanýlmasýný saðlamak temel
hedeftir. Bunun için web sitesi hazýrlanmýþ ve
Mimarlar Odasý Ankara Þubesi'nin sayfasýndan
ulaþýlarak kullanýma açýlmýþtýr.

harita, sergi, web sayfasý ve katalog ürünleri
oluþturuldu. Proje kapsamýnda farklý iþbirlikleri ile

Bina Kimlikleri ve Envanteri Projesi diðer yandan farklý
e t k i n l i k l e r ve ü r ü n l e r l e ç a l ý þ m a a l a n ý n ý n
yaygýnlaþmasý ve geliþmesi hedefi ile iki önemli yayýna
imza attý. Bunlardan ilki Ankara'daki farklý dönemlere
ait kültür mirasýnýn çok katmanlý yapýsýnýn haritalar
üzerinden aktarýldýðý “Altýndað Kent Merkezi Mimarlýk
Rehberi” oldu. Aðustos 2011'de yayýnlanan rehberde
Altýndað Ýlçe sýnýrlarý içerisinde yer alan toplumsal,
kültürel ve kentsel yaþamdaki önemli mimarlýk
ürünleri tanýtýldý. Kökleri antik döneme kadar dayanan
Ankara kenti için hazýrlanan bu rehber-kitabýn
Baþkent için önemli bir boþluðu dolduracaðýna
inanýyoruz. Projenin bir yan ürünü olarak oluþturulan
diðer bir yayýn ise Alman Kültür Merkezi ile iþbirliði
içinde hazýrlanan ve büyük oranda Bina Kimlikleri ve
Envanteri Projesi'ne dayanan “Bir Baþkentin
Oluþumu: Avusturyalý, Alman ve Ýsviçreli Mimarlarýn
Ankara'daki Ýzleri” adlý çalýþmanýn bir sonucu olarak
oluþturuldu. Bu çalýþma ile birlikte Almanca konuþan
mimarlarýn izinde Ankara'daki yapýlar tanýtýlarak,
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ANKARA ÞUBESÝ VE TEMSÝLCÝLÝKLERÝ
MESLEKÝ DENETÝM PROJE-TUS-ÞANTÝYE
Tus

Proje
ªUBELER
ANKARA ªUBE

Adet

m

2

ANKARA ÝLÝ KULLANIM AMACINA GÖRE
PROJE LÝSTESÝ
ªantiye

Adet Adet

ADET

ALAN m2

AHIR

1

74,06

AKARYAKIT ÝSTASYONU

3

2891,29

TÝCARET MERKEZ

1

56748

APART

1

12671

APARTMAN

3

4095,8
31263,19

480

1465088,67

22

KARABÜK TEMSÝLCÝLÝÐÝ

31

32334,28

27

6

BARTIN TEMSÝLCÝLÝÐÝ

23

25409,04

7

6

KASTAMONU TEMSÝLCÝLÝÐÝ

24

37779,96

15

2

BOLU TEMSÝLCÝLÝÐÝ

57

72509,53

12

12

ATÖLYE

8

4

BAÐEVÝ

1

184,87

BAKIM ISTASYONU,OFÝS

1

17639,8

BEKÇÝEVÝ

2

306,02

BÜRO

5

19302,67

KIRÞEHÝR TEMSÝLCÝLÝÐÝ

25

40136,99

3

116

KULLANIM AMACI

ALIÞVERÝÞ MERKEZÝ,ÝÞ VE

ÇAYCUMA TEMSÝLCÝLÝÐÝ

11

6774

6

3

NEVÞEHÝR TEMSÝLCÝLÝÐÝ

26

28562

15

2

ÇORUM TEMSÝLCÝLÝÐÝ

39

40291

12

9

SÝVAS TEMSÝLCÝLÝÐÝ

29

32367

16

14

DÜZCE TEMSÝLCÝLÝÐÝ

25

21455,9

1

3

YOZGAT TEMSÝLCÝLÝÐÝ

23

21283,54

13

2

DÜKKAN,KONUT

87

266406,7

ERZÝNCAN TEMSÝLCÝLÝÐÝ

12

15079,42

20

3

EÐLENCE TESÝSI

1

10336,14

6

11861,67

2

2

FABRÝKA

10

92515,24

3

FOSEPTÝK

3

45

HASTANE

1

31185,42

ZONGULDAK TEMSÝLCÝLÝÐÝ
KDZ. EREÐLÝ TEMSÝLCÝLÝÐÝ
TOPLAM

15
826

97423,32
1948356,32

2
173

187

CAMI

1

402,5

DEPO

5

21175,77

DÜÐÜN SALONU,YURT

1

2990

DÜKKAN

6

5728,08

IMALATHANE

11

68010,64

ÝDARÝ YAPILAR

1

110

ÝSTÝNAT DUVARI

2

175

ÝÞYERÝ

4

53132,16

ÝÞYERÝ,KONUT

1

1266,75

JENARATÖR

1

28

KILISE

1

1127

272

665554,43

KONUT
KRES

1

284

KULÜBE

1

42,56

KÜLTÜR MERK.

1

7520,56

KÜMES
KÜMES HAYVANLARI ÜRETÝM

6
1

9219,34
5683,44

MÜSTAKÝL KONUT

9

1219,38

OFÝS

3

6721,69

OKUL

3

7408,15

SERGÝ SALON

1

542,05

SPOR SALONU

1

13863

SU DEPOSU

1

37,84

TARIM YAPISI

1

3204,15

TÝCARET

4

26984,73

VÝLLA

27

10109,79

YURT

3

TOPLAM

497

6882,46
1465088,67
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