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ATÖLYE I SÖYLEMLERİ
İSTİFHANE Atölye I, değerli insanların katılımında ve TMMOB Mimarlar Odası Ankara Şubesi ev
sahipliğinde, 20 Nisan 2009 tarihinde, yapılmıştır. Toplamda 18 kişinin katıldığı Atölyenin amacı,
bilindiği üzere, sadece tanışma ve fikir projesi tanıtımı idi. Fikrin yerindeliğinin onayı ve önemli
önermeleri içeren katkılar, Atölye amacının yerine getirildiği katılımcılarınca hissettirdi. Atölye
kapsamında çeşitli görüşler ifade edildi. Fikir projesi önerisinin anlaşılır kılınması açısından bazı
açıklamalar yapıldı. Ancak “Atölye I Söylemleri”, sadece Atölye katılımcılarının görüşlerini
içermektedir:

Feridun DUYGULUER
(BİB YFK Üyesi, TAU eski Genel Müdürü)
İSTİFHANE bir bilgi adresi. Proje iyi formule
edilmiş. “Nasıl yapılacak” sorusu akla geliyor
ve acaba çok küçük bir başlangıçla başlamak
mümkün mü? En küçük şekli ile bu nasıl
başlar?
Büyük projeyi anlatın. Büyük projeye katkı
koyabilen kişileri bir araya getirin.
“Sanal İstifhane” iyi bir başlangıç - wikipedia
gibi.
Kişisel kütüphaneleri ile olan kişilerle irtibata
geçmek gerekir. Mesela Talat ÖNCÜ.
Farklı boyutları olan bir proje olmasın.
Sadece kent kültürü ana eksen olsun. Aksi
halde bütünselliğini yakalayamayız.
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Ebru ÖZ
(Mimar, Lal Değerleme A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı)
Kent kültürü konusunda dernekleşmeye çalışan çeşitli yapılar var. Bu konuda çalışacak gönüllü
kişiler bulabiliriz. En azından kurulma aşamasında olan 2 dernek var.
Bilgiyi verecek kurum bulmak lazım. Para bir şekilde bulunur. Binadan çok yazılım para tutacaktır.
İnternete demo ile başlanabilir. Belki binalaştırmaya gerek yok. Sadece sanal ortam olabilir.
Yazılım ayağıyla dünyadan bilgi toplama mümkün.
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Gökmen YALÇIN
(Y.Şehir Plancısı, Doğa Derneği YK Üyesi, BM GEF Ülke Koordinatörü)
İki unsuru projede çok beğendim:
1. İsmini. Kurumsal, sıcak ve bu topraklara ait. Aynı kaptan yiyeceğiz, aynı kaptan
paylaşacağız.
2. Logo çok iyi.
Sanal konumda bir iyi bir de kötü uygulama örneğim var.
Doğa koruma konusunda çalışıyoruz. İlk uygulamada bütün Türkiye’de 2 topluluk varken, 22
topluluk ve veri toplama birikimi yaratıldı. KUŞBANK Projesi kapsamında. Yatırıp alma sistemi
oluşturuldu. Banka cazip hale getirildi. 1200 üyeli bir mevduat hesabı gibi düşünün. Birikim,
savunma çalışmalarında dava bile kazandırdı. Başarılı olan kuş gözlemcileri vardı. Birbirini merak
eden ve elindeki bilgiyi vermeye istekli olanlar. Bir gönüllü bütün sulak alanları tek tek gezdi.
Nuhun Gemisi ise başarısız uygulamamız. Yazılım programı yazıldı. Akademisyenlere ihtiyaç vardı
ve verisini yerel olarak yatırmasını istedik. Ama yatırmadılar (Bu birikim üzerinden para
kazandıkalrından). Hakikaten veriyi paylaşacak ve paylaşmaya istekli grubu bulmak lazım. Kitleye
ulaşmak için ara basamak. Fikre ihtiyaç var, ama neyin alınıp neyin alınamayacağı önemli.
Kullanıcılar arasında belediyeler var mı? (Bu cümle Ebru’nun da olabilir)
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Muzaffer ÖRKÇÜOĞLU
(Emekli Öğretmen, Ankara Ansiklopedisi
Yazarı)
Bilgi mi yoksa belge mi istiflenecek?
İstif-hane logoyu değiştirin. İstif kavramını
anlatmıyor. İstifhane bilgi bankası yazın.
Emlak bilgi Bankası vermeden almak var mı?
Kent kültürü başlı başına bir olay. Belediyeler
ile görüşülebilir. Daha sağlıklı bir oluşum
olarak gitmek lazım. Yürümeyi öğrenelim.
Ondan sonra ne olursa olsun.

Ebru ÖZ
(Mimar, Lal Değerleme A.Ş. Yönetim Kurulu
Başkanı)
Logo güzel.
PİAR şirketi ile çalışmak lazım.
Bu firmalar 2 milyar + KDV isterler. Halkla
ilişkiler desteği verebilirler. Logosu ve her
şeyine onlar karar verebilirler.
Sanal olursa sürekli bir editör lazım. Yazılım
şirketi lazım.
Projeye katkı koyacak istekliler lazım.
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Ertan ER

Para bir şekilde geliyor.

(Karayolları Genel Müdürlüğü, Jeoloji
Mühendisi, Selçuk Üniversitesi Mezunlar
Derneği Bşk. Yrd.)
Mezunlar Derneği kuruluş aşaması da böyle
idi. Sonradan katkılar geldi. En basit ve en
hızlı yürütülecek yerden başlamak lazım.
İnternet iyi bir başlangıç. İnternet yazılımı iyi
olabilir ama güncellenmesi sorun.
Sanal hep gerçekleri yaratır.
İlgiyi nasıl arttırabiliriz?
Çevre gerçekleşmesi için önemli. Vekiller
dâhil bir dizi insanla konuşulması gerekir.
Gerçekçi olmamız lazım. Onure etmek de
mümkün. Faydası olabilecek kişilerle toplantı
yapılması gerekir.
Ankara’da 15–16 üniversite ve bazılarının
mezun dernekleri var. Halkla ilişkiler
dernekleri ile ilişki kurulabilir.
Parayı bulsak da bütün bunlara zaman ayırsak
da sonuç almak uzun sürer.

Gökmen YALÇIN
(Y.Şehir Plancısı, Doğa Derneği YK Üyesi, BM GEF Ülke Koordinatörü)
Karşılıksız vermek de bir kültür. Sadece ölen bir insansa bağışlayabilir. Karşılıksız vermek de
mümkün. Bunu bu proje ile yerleştirelim. Sahibi olmayan şey çok önemli. Kullanıcı profili çok
önemli. Format geliştirilebilir. Kentle ilgili projeler olabilir. Dokümanlar (Gökmen hanıma hemen
bir format hazırlama görevi verildi) arama şekli olacaktır. Basit bir çalıştay ile bir araya getirebilir.
Kentlerle ilgili bir organ var mı? İnsan yaşam alanını destekliyor. Cazibeye kapılmak lazım. Büyük
bir şeye ait olma arzusu kullanılabilir. BM’in bir yapısı var destek olabilir.
1. Araştırma,
2. Sanal Alem,
3. Reklam
önemli.
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Gülay ÖZDEMİR
(İnşaat Mühendisi, TMMOB İMO Genel Sekreteri)
Meseleleri daraltmaya çalışıyorum.
1. Entelektüeller daha hedef. Akademisyenler için belge bilgi deposu.
2. İhtiyaç ve kullanıcı ilişkisi İhtiyaç yaratmak gerekir. Bilgiyi ulaşılabilir kılmak lazım.
Web de işi olmadıkça gezinmesi normal değil. 1994 yılında e-kütüphane kurduk. Ağırlıklı öğrenciler
ve araştırmacılar kullanıyor. Bunu önemsemek lazım.
Sıfırıncı aşama – fikir projesinin olgunlaşması için etaplama lazım. Çünkü 2. Aşama çok disiplinli ve
profesyonellik gerektiren bir yapı. Çok uzun erimli.
Web üzerinden ulaşılabilir ve ekstra depolamaya gerek yok. Olmayan neyi web üzerine taşınacağız?
İçinde yeni bir şey olması lazım. Önemli. Proje yazımını finanse edecek bir finansman temini
düşünülmeli. Başlara yakın yere koy. Sonra müşavirlik hizmeti alınmalı.
Hedefi daraltalım sonra açalım.
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Muzaffer ÖRKÇÜOĞLU
(Emekli Öğretmen, Ankara Ansiklopedisi Yazarı)
Halk eğitimini konuşuyoruz. İleri aşamalarda üniversite, sivil toplum örgütleri, hedefe ulaşmak için
çok çaba istiyor. Çok dikkatli olmak lazım. Nasıl becereceğiz?
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gerçekleştirebiliriz.
Göreceğiz.
çabalarla yol alamayız.

Amatör

Tüzel kişilik/dernek oluşturmadan web
sayfası hazırlamayalım. Birinci adım,
dernekleşmek olmalı. İkinci adım Web
sayfası hazırlamak. Fiziksel bir varlığın
ortaya çıkması çok zor. Zamana ihtiyaç.
Var. Web’den sonra fiziksel yatırımlar
için çaba harcanmalı. Onun adımları da
ayrıca konuşulabilir.

(Proje Müşaviri, Maden Mühendisi)

Fiziksel bir yatırıma girişmeden önce şunun
araştırılması gerekir. Bu hizmete talep nedir?
Hizmetleri
bedava
verirseniz,
talep
yaratılabilir. Onun sürdürülebilirliği de kolay
değil. Ama bir bedel olacaksa, hangi işe,
hangi fiyatla ne kadar talep olacak bilmek
gerekir. Hangi bedelle hizmetler nasıl
alınacak? Şu kadar kişi şu kadar gelir
hesapları
yapılmalı.
Kısacası,
işin
yapılabilirliği
ve
yaşayabilirliği
kanıtlanmadan,
fizibilitesi
yapılmadan
fiziksel yatırıma girişilmemeli.

TMMOB camiası ile görüştünüz mü?

Amblem istifi çağrıştırmıyor.

Mehmet KAYADELEN

İşin zor olduğunun kabul edilmesi gerekir.
Adeta imkânsızın peşinde gibiyiz. Ama elden
geleni
yapmak
gerekir.
Ne
kadarını
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Doç. Dr. Nilgün GÖRER TAMER
(Gazi Üniversitesi Mimarlık Fakültesi Şehir
ve Bölge Planlama Bölümü)
Zarif projede bir parça olmak güzel. İsim
hakkı ve proje içeriği netleşmeli ve kurumsal
bir yapı haline bir an önce gelmeli.
Nerede yapılacak?
TÜBİTAK Araştırma Merkezi Eskişehir ve
Konya’da olması önerisi geldi. Siyasi
gerekçelerle Konya da oluşturuldu. Yakınlığı
tesis etme konusunda fırsat veriyor.
Eskişehir Belediye Başkanı bu tarz projeleri
geliştirmeye açık bir kişi. Eskişehir iyi bir
uygulama alanı olabilir.

Feridun DUYGULUER
(BİB YFK Üyesi, TAU eski Genel Müdürü)
Toplantı yönetim ve katılım konusunda çalışmalarım var. Toplantı formatı öneriyorum. Yöneten
kişi ilk safhada daha çok cevap vermeden (bu eleştiri bana.. her şeye bir açıklama yaptığımdan..
belki şevki kırmak üzereydim.. olabilir. Saygı duyarım!) aklından geçeni söyleyecek. Olumsuz
ifadeler kullanılmayacak.
Tekrarlar olmayacak. Her toplantıda aynı noktaya geri dönülmemeli.
Örnekler bazen fikirleri destekleyebilir ve genelleme getirmez. Fikir verir sadece.
Format belirlemekte fayda var. Yaptırım etkinliği olabilir. Daralma tartışma sonrası yapılmalı.
Vizyonu çizen, misyonu çizen bir çaba olmalı.
Amblem mi logo mu?
Amblem İSTİFHANE’yi ve biriktirme eylemlerini
Özümsenmesi lazım. Baştan çalışılması lazım.

vermiyor.

Biriktirmeyi

anlatmak

lazım.
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Cengiz TON
(Sanayi ve Ticaret Bakanlığı, İç Ticaret Genel Müdürlüğü, AB ve Dışilişkiler Şb.Md.)
(Sanayi ve Ticaret Bakanlığı, İç Ticaret Genel Müdürlüğü, E-Ticaret Şb.Md.V.)
Ortada İstifhane’yi stratejik kılan bir plan olmalı. Sonra bu planın bizi ulaştıracağı bir hedef
olmaksızın olmaz. Hedef net olarak tanımlanmalı ki, stratejik amaçlar oluşturulabilsin. Bu
amaçlara ilişkin manalı Projeler yapılabilir. Tek proje formatı olmaz. Alternatif projeler olmalı.
Anlık ve dönemsel izleme ve değerleme yapılabilmesi için “Projelerin her birine has performans
kriterleri” belirlenmeli. Başarılı olunması bu şekilde çok zor.
Ömrümüzün birikimini ya bağışlarız ya bağışlamayız. Yaşadıklarımız ve kazandığımız tecrübelerimiz
bizim sermayemiz ise, bunları emanet edeceğimiz İSTİFHANE’nin her birimize getirileri kar’ımız
olacaktır. Kar çok önemli. Her zaman kar’ımızı göz ardı ederek her zaman alıp veremeyiz.
Kar’ımızı çoğaltmanın yollarını ararız hep. Bu manadan olarak başlangıçta elimizdeki yegane şey
olan sermayemizi sektörel olarak derecelendirilmeliyiz. Sektörel bilginin dercelendirilmesi ve
aktarılarak paylaşılması içerisinde hem ticaret hem de iş olan bir şey, bilgiye gelen talep
çeşitlendikçe hedef kitlenin temayüllerini dikkatte tutarak ortaya değer üretir koyarım ve oluşan
cazibeyi iyi yönetmeye çalışarak emek vermediğim kitlelerin doğal akışından kar alırım. Bu sürekli
gelişip geliştirdiğimiz değerler manzumesidir. Gönüllülük temelli olan iş ise, katma değerdir.
Amatör fakat profesyonelce sunulan ve ürettiğimiz değerlerin getireceği kar’ı artıracak ve hizmet
sunumu hızı ya da kalitesini etkileyecek şey.
Elektronik veya mobil ortam şehir ve ülke ile sınırlandırılamaz. Herkesçe ve her şeye katkı olmalı.
Her ilgili kişi elindekileri koyup ihtiyacı olanı ya da karşılığını alabilmeli. Elektronik ortam ve mobil
ortamı verimli ve dikkatli kullanmak lazım. Nasıl ki ağızdan çıkan sözler bir daha ağza sığamıyorsa,
bu ortamlarda da irad edip ortaya koyduğunuz izler silinemez, reddedilemez ve yok sayılamaz. Bir
bilgiyi istiflediğinde kullanma hakkına sahip olunmalı. Elektronik ve mobil ortamda tüm taraflarca
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kolay ulaşılabilir olmalı. Keyfi olarak erişimin engellenmesi doğru olamayacağı gibi hukukende
sakıncalı görülebilir.
Hizmet sunum şeklimizi doğru belirlemeliyiz. Bu önemli bir başlangıçtır. Katkı sağlayacak kişiler en
doğruları oluştursa da hizmetin sunum yerleri ve zamanı başarıyı belirler. Fikir oluşturmak için bir
emareyi yakalamak bile bir şanstır. İçine girilecek ve hizmet sunulacak havayı iyi koklayıp,
ulaşılabilecek bir hedefi ortaya koyup birkaç toplantı daha yapmakta yarar var.
Feridun DUYGULUER
(BİB YFK Üyesi, TAU eski Genel Müdürü)
Üyelik konusu formule edilmeli.
Biraz daha tamamen gelişigüzel gelişen beyin jimnastiği lazım.
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GENEL DEĞERLENDİRME
İSTİFHANE Atölye I’e değerli insanlar katılmış ve değerli görüşleri ile projeyi onurlandırmışlardır.
İstanbul grubu ve o gün toplantısı olanlar, ne yazık ki Atölye ye katılım sağlayamamıştır.
Atölye I kapsamında bir kaç temel konuda düşün toplantıları yapılarak konunun yeniden
yapılandırılmasına esas gelişigüzel tartışılması ihtiyacı çerçevesinde;
1. HEDEF VE KAPSAM
2. İLGİLİ AKTÖRLER VE KATKI DÜZEYLERİ
3. İHTİYAÇ VE KULLANICI İLİŞKİSİ (sunulacak hizmetlerin belirlenmesine esas) İLE
KULLANICI PROFİLİ – FORMATların GELİŞTİRİLMESİ
4. İŞBİRLİKLERİ MEKANİZMALARI VE İLGİYİ ARTTIRMA YÖNTEMLERİ
Konularında Eylül ayından itibaren bir dizi AKIL toplantısı yapılacaktır.
Son Not:
Toplantı sonrası evlere dağılmak üzere iken, bir grup katılımcı kendilerini farklı bir ortamda
bulmuşlardır. Bundan sonraki toplantılar sonrasında mesleki zevk kapsamında daha eğlenceli
etkinlikler yapılması istemi proje tasarımcısı tarafından not alınmıştır. İSTİFHANE’nin gerçek amacı
,tüm bu etkinlikler bütünü olduğundan istem olumlu karşılanmıştır.
“İSTİFHANE bahane, sohbethane şahane” sloganının destekçileri ayrı bir oturumda görülüyor…

Diğer toplantılar sonrasında dansa gidilmesi istemi alındığını da son olarak ifade etmek gerekir.
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