


TMMOB Mimarlar Odası Ankara Şubesi
47.Olağan Genel Kurul Programı 

19 ŞUBAT 2022 CUMARTESİ 47.OLAĞAN GENEL KURUL 
   
Yer : Türkiye Barolar Birliği Litai Salonu/Balgat 
9.00 : Kayıt, Sergilerin Açılışı/Müzik Dinletisi  
10.00 : 47.Olağan Genel Kurul

GÜNDEM 

Açılış, Başkanlık Divanı Seçimi

Saygı Duruşu ve İstiklal Marşı

46.Dönem Çalışmaları Film Gösterimi

46.Dönem Yönetim Kurulu Başkanı’nın Açılış Konuşması 

Konuk Konuşmacılar 

46.Dönem Şube Yönetim Kurulu Çalışma Raporunun Okunması

46.Dönem Şube Yönetim Kurulu Mali Raporunun Okunması

46.Dönem Şube Yönetim Kurulu Çalışma Raporu ve Mali Raporunun Görüşülmesi Hakkında 
Karar Alınması 

Yeni Dönem Çalışma İlkelerinin Belirlenmesi 

Şube Organları (Yönetim, Denetim ve Soruşturma Uzlaştırma Kurulu) ve Oda Genel Kurulu 
Delegasyonu İçin Asil ve Yedek Adayların Belirlenmesi ve Duyurulması 

20 ŞUBAT 2022 PAZAR  

9.00-17.00 Seçimler Yer: Mimar Kemal İlköğretim Okulu, Yüksel Caddesi, Kızılay-ANKARA

TMMOB Mimarlar Odası  
Ankara Şubesi

Genel Kurul Programı
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1.BÖLÜM
A 2020’de Nasıl Başladık? 
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2.BÖLÜM
46.Dönem Çalışma ve Eylem Programı 
46.Dönem Faaliyet Raporu
 1.Ülke Gündemi 

2.Kent Çalışmaları
3.Meslek Pratikleri
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5.Basın Yayın
6.Mimarlık ve Kültür
7.Örgütlenme

3.BÖLÜM
Baskılar & Dayanışma 
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TMMOB Mimarlar Odası  
Ankara Şubesi

Yönetim Kurulu  

Soruşturma ve Uzlaştırma Kurulu

Denetleme Kurulu

46.Dönem
Asıl Üyeler 

Başkan        Tezcan Karakuş Candan 
Başkan Yardımcısı  Ünal Kara 
Sekreter Üye        Nihal Evirgen 
Sayman Üye       Muteber Osmanpaşaoğlu
Üye        Tuğba Arslan
Üye        Ece Yoltay 
Üye        Özgür Bayramoğlu     

Yedek Üyeler

Işıl Esen 
Zeynep Diken
Songül Üzgün 
Onur Lami Yalman
Ali Atakan 
H.Ayşen Bayazıt 
Mustafa Hasdoğan

Asıl Üyeler

Ekrem Öksüz
Neval Aksoy
Faruk Soydemir
Ayşegül Ay Uğurel
Mehmet Ayvat 

Yedek Üyeler

Haydar Erol 
Bahriye Öktem 
Hatice Üncü 
Ayşe Vural 
Oya Aydın Ergül  

Asıl Üyeler

Erbil Algan
Özlem Dengiz Uğur
Fatma Korur
Ahmet Sakaltaş 
Dilek Tümer
İlknur Müjdeci Kaya
Mehmet Emin Akdemir 

Yedek Üyeler

Ayça Akın 
Helin Odabaşı
Tuğçe Samanlıoğlu
Simgecan Çetinkaya 
Kaya Tamer
Yüksel Kantar 

Denetleme Kurulu Asıl Üyesi Nafi Alp’in  09.12.2020  tarihinde vefatından sonra yerine 1.Yedek Üye Mehmet Emin 
Akdemir gelmiştir.  
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Cumhuriyet’in 100.yılına doğru bilimin, sanatın, demokrasinin,  
laikliğin ülkesini yeniden imar etme inancıyla

Saygıyla, Vefayla, Minnetle...
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2020’DE
NASIL BAŞLADIK?

“Çağdaş olmak, çağın 
karanlığının bize yönelttiği

 çağrıya cevap vermektir. 
[…] Karanlığın içinde, bize 

ulaşmaya çalışıp da 
bir türlü başaramayan ışığı 

algılamak
 – çağdaş olmak işte budur.”

Giorgio Agamben

Önce çocuklarla başladık; ha-
yal güçleri ve yaratıcılıklarıyla, 
mimarlığın yaratıcılığını buluş-
turduk. Kenti hayal ettik, gele-
ceği tasarladık. Bedenlerimizi 
korkusuzca bıraktık ardımızda-
kine güvenerek, yapılara hayat 
verdik. Sonra öğrencilerle yan 
yana geldik, mimarlığı anlama-
ya çalıştık birlikte; eğitimi ko-
nuştuk, gelecek beklentilerini, 
umutlarını… Genç mimarlarla 
buluştuk; mesleğe ilk adımla-
rında, örgütlü olmanın nele-
ri başarabileceğini paylaştık, 
yalnız değiliz dedik. Geçmişle 

gelecek arasında okuduk, din-
ledik, öğrendik, tartıştık, eyle-
dik. Toplumsal bir mücadele-
nin içerisinde, hikâyeyi yazan-
lardandık. Bir ömrü mimarlığa 
adamış meslektaşlar, birlikte 
mücadele ettiğimiz dostlar bu 
hikâyeyi bizden güzel anlat-
tılar; “Yanınızdayız” diyerek. 
Birlikte yürüdüğümüz, sendi-
kalar, dernekler, meslek oda-
ları, desteklerini ifade eden 
muhalefet partileri temsilcile-
ri söyledi: “İyi ki varsınız, iyi 
ki yanyanayız”. Sınırlar aşıldı 
bir bir, başka dillerden, başka 
kentlerden, başka ülkelerden 
işittik hikâyenin güzelliğini. 
Mimarlığın yaratıcı ve dönüş-
türücü gücüyle, büyük fotoğ-
rafta buluştuk. Biriktik, büyü-
dük, güçlendik. Hep birlikte 
karşı durduk; yağmaya, talana, 
yıkımlara. Birlikte ses çıkardık; 
saltanata, adaletsizliğe, haksız-
lığa, kadim kültürleri yok eden 
savaşa, yoksulluğa… Düşür-

dük maskesini rantçıların, sa-
rayların, baronların... UMUT 
BU İŞTE.

Bu umut her yerde kendisini 
hissettiriyor, büyüyor. 
Mimarlar Odası Ankara Şube-
si’nin 46.Olağan Genel Kuru-
lu, tarihsel bir eşikte birlikte 
yazdığımız hikâyenin geleceği-
ni kuracak yeni bir dönemi işa-
ret ediyor. İnsanlığın umutları 
üstüne kurulu bir geleceği inşa 
iradesini, mimarlığın evren-
selliği ile arıyor. Cumhuriyet 
değerleri ile diktatörlüğe karşı 
demokrasiyi, kayyımlara karşı 
halkın iradesini, şer’i hükümle-
re karşı bilimi ve laikliği, sava-
şa karşı barışı, krize karşı daya-
nışmayı var eden deneyimlerle 
geleceği kurma iradesini ilan 
ediyor…

Çünkü ülke geleceksizleşiyor. 
Her yıl mimarlık okullarından 
yetişen binlerce mimar çareyi 

A 
MİMARLIK GELECEĞİN TASARLANMASI, 

UMUDUN BÜYÜTÜLMESİDİR



ülkeyi terk etmekte görüyor. 
Yapı üretim sürecinden sağla-
nan sermaye birikiminin krizi 
derinleşiyor. Hayalet binalar, 
yarım kalmış inşaatlar ile ayrı-
calıklı imar hakları verilen kent 
suçları açığa çıkıyor. Mimarlık 
ofisleri kapanıyor, mimarlar iş-
sizleşiyor, diplomalar kiralanı-
yor. Etik aşınıyor. Mimarlık ge-
leceksiz, denetimsiz ve güven-
cesiz koşullar altında, otoriter 
rejimin kentleri talan etme ara-
cına dönüşüyor. Siyasal İsla-
mın ve neoliberalizmin kıska-
cında var olma savaşı veriyor. 
Bu tablo çerçevesinde, Agam-
ben’in dediği gibi karanlığın 
içindeki ışığın çağrısına kulak 
verenler yolumuzu aydınla-
tıyor. Yerel yönetim seçimle-
rinde umudu büyüten halklar, 
yirmi beş yıllık saltanatı, kesin-
tisiz devam eden mücadele-
mizle Başkent’te, Gezi’nin bi-
rikimiyle İstanbul’da deviriyor. 
ODTÜ’de mücadeleye devam 
diyen ve KYK yurduna izin ver-
meyen öğrenciler, KHK zulmü-
ne direnen akademisyenler, 
Kanal İstanbul’a karşı zincir 
olan yurttaşlar, hiç gündem-
den düşmeyen Atatürk Orman 
Çiftliği, Saraçoğlu Mahallesi, 
Ulus Tarihi Kent Merkezi, kül-
türel ve doğal varlıklar, TOGO 

İkiz Kuleleri gibi binlercesine karşı süren mücadele, çağdaşlığı 
ve aydınlığı umutsuzluk ortamında yeşertiyor. 

Mimarlar Odası Ankara Şubesi’nde yarattığımız deneyimler, bi-
riktirdiklerimiz, kentsel mücadelemiz, meslek alanımızdan baş-
layarak her alanda toplumsal dayanışmayı kurgulayacak, gele-
ceği yeniden tasarlayacak kararlılığı bu umudun ta kendisinden 
alıyor. 64 yıllık bir mücadele geleneği ile yaşamı yeniden kur-
gulamanın okulu olarak Mimarlar Odası Ankara Şubesi, yaratı-
cı bir sürecin odağı olmaya, deneyimlerini Mimarlar Odası’na, 
TMMOB’ye ve toplumun tüm kesimlerine taşımaya devam edi-
yor. 

Demokrasi için Mimarlar Platformu olarak, bu yaratıcı odağın 
merkezinde, mücadele geleneğine yaslanarak Mimarlar Odası 
Ankara Şubesi’nin 47. Döneminde geleceği tasarlamaya aday-
dır. Kuşatılmışlık ve yalnızlığın ilacının örgütlenme, ortak de-
ğerlerimiz, dayanışma ve birliktelik olduğunu bilerek, tüm mi-
marları, ülkemizde, kentimizde, mesleğimizde dayatmaları kıra-
rak özgürleşmeye, mücadelenin rengine renk katmaya, geleceği 
kurmaya, davet ediyoruz.

Miro



B 2022 GENEL 
KURULU’NA GİDERKEN

CUMHURİYETİ YENİDEN 
İMAR ETMEYE VAR MISINIZ?

46. Döneme başlarken “Mimarlık geleceğin tasarlanması, umudun büyütülmesidir” demiştik. 2020’de 
göreve başlar başlamaz ortaya çıkan salgın ve pandemi koşulları belki de distopik gelecek senaryolarında 
dahi tasarlanmayan günleri gerçek kıldı. Dünyanın hazırlıksız yakalandığı bu koşullar, geçtiğimiz dönem 
yazdığımız “46. Dönem ağır ekonomik ve siyasal kriz altında meslek etiğinin korunarak dayanışmanın 
farklı yöntemlerinin bulunmasının zorunlu olduğu bir dönem olacak” satırlarını haklı çıkarırken, daha 
önce uygulamadığımız pek çok yöntem bir anda hayatımızın ayrılmaz parçaları halini aldı. Birbirimizle 
yan yana gelmenin, kucaklaşmanın dahi tehlike halini aldığı bir süreçte başladık çalışmalarımıza. İlk 
günden sokağa çıkma kısıtlaması olan üyelerimizle dayanışma gösterdik, dostlarımızla, üyelerimizle, 
tüm toplumla bağımızı koparmamak için dijital ortamı keşfedip hızla adapte olduk, yeniden yan yana 
geldik. Omuz omuza olamasak da birlikte mücadele ettik, tüm zorluklara rağmen onca kötümserliğin 
içinde yine de umudu hiç eksik etmedik, büyüttük.

Sağlıklı bir toplumun ancak sağlıklı kentlerde kurulacak yaşamlarla mümkün olabileceğini 
biliyorduk. Cumhuriyet’in kurduğu hastaneleri kapatıp, halkı müşteri olarak gören ticarethanelere, 
şehir hastanelerine mahkûm eden sağlık sistemine, akıl dışı politikalarla her gün hayatını kaybeden 
yüzlerce yurttaşı yalnız rakamlardan ibaret hale getiren iktidara ses yükseltmek, savaşın ortasındaki 
tabiplerle, sağlık çalışanları ile dayanışma göstermek ve halk sağlığı temelli bir mimarlığı var etmek 
sorumluluğumuzdu. Tabiplerle, mimarlar olarak masayı kurduk, tartıştık, tartıştırdık. 

Hukuksuzluğun norm haline geldiği ülkemizde, tek sesli bir toplum yaratmak üzere, meslek örgütlerini, 
örgütlerimizi hedef alanlara karşı, hakikatın sesi, ülkenin dört bir yanından Başkent’e yola çıkan Baro 
Başkanlarının direnişiyle yükseldi. Başkent girişinde engellenmeye çalışılan avukatların yanında sıra 
neferi olmak, yan yana durmak; geleceği birlikte inşa edeceklerle  dayanışmanın duvarları böyle 
örülüyordu. Mimarlar o duvarın yanı başındaydı.

Odalarımızı ele geçirmek istediler. Seçimle, bilimle, teknikle alamadıklarını, yasayla gasp etmek, 
Cumhuriyet’in tüm kurumlarını yok etmek isteyenlere karşı, hakikatin sesi bir kez daha yükseldi: 
“Sarayın Odası Olmayacağız!”

Boğaziçi Üniversitesi’nde kayyum rektörlere direnen, üniversitelerine dönünce fahiş fiyatlarda kalacak 
yer bulamayıp “Barınamıyoruz” diyen öğrencilerin sesini sesimizle büyüttük. Kadınların yaşam 
mücadelesinde, “İstanbul Sözleşmesi Yaşatır” diyenler de bizdik, alana inip barikatın önünde gözünü 
kırpmayan da.

Haftalarca süren orman yangınlarında ciğerlerimiz, geleceğimiz yandı. Süreci yönetemeyen, göz 
yuman iktidara en güzel cevaptı; yangın yerinde dayanışmaya durmak, yaraları sarmaya çalışmak, 
halkımıza kamyonlarla malzeme taşımak. Hakikatin sesiyle, yanan orman alanlarına, ‘proje çizmeyin’ 
çağrısını meslektaşlarımıza yaparken, mimarın halka karşı sorumluluğu ülkenin her yerinde yankılandı, 
çoğaldık. Kastamonu’da sel felaketinin yok ettiği koca bir ilçede, bilime aykırı uygulamaları yerinde 
tespit ederken, çamura batmış bir kentte, mimarlığı var etmenin, yeniden kurmanın, afetin ortasında 
organize olmanın başında mimarların izleri vardı. Oradaydık.
 
Ülke yangın yerindeyken, onca sıkıntı yaşanırken, TMMOB örgütlülüğünün dışında iktidarla lobi faaliyetleri 
içerisinde, mimarlık mesleğini iç dış diye parçalamaya çalışanlara karşı, mimarlık alanlarından yükselen 
güçlü ses, dayanışmanın direncin ve geleceği bütünlükle tasarlayacak kararlığının sesiydi. O ses bizimdi.
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46.Dönem zorluklarla hepimizi sınadı. Kendi planlarımızı yapmaya vakit bile  bulamadan hayat bizim 
için planlarını yaptı. “Dağına göre yağarmış kar.” Mimarlar Odası Ankara Şubesi’nin dağı Cumhuriyet’in 
değerleriydi. Başkent’in Oda’sı olmak, Cumhuriyet’in temsil mekânını savunmak, Atatürk Orman 
Çiftliği’nde, Saraçoğlu Mahallesi’nde, ODTÜ’de, Güvenpark’ta, Kayabaşı’nda Ulus’ta, kültürel ve doğal 
varlıklarımızın talanına karşı durmak, betona boğulan vadilere nefes olmak, ülkenin her yanına ses 
olmak, fikri takip etmek bize görevdi. Çünkü Ankara Başkentti.Mustafa Kemal Atatürk’ün düşündüğü 
gibi, cesareti, direnci ve mücadeleyi Başkent’ten Anadolu’ya yaymak, 783.562 km² nin politik 
sorumluluğunun ağırlığını taşımak, rantçılara, fırsatçılara, Cumhuriyet düşmanlarına aman vermemek, 
suskunluğun ortasında bizi hedef haline getirdi. İftiralar atıldı, soruşturmalar açıldı, sürgünler yaşadık, 
işten atıldık, yılmadık. Biz susarsak gelecek susar, bellek yok olur. Mimarlar Odası Ankara Şubesi 
1954 yılından bu yana susan bir örgüt olmadı, olmayacak. Bedel ödeyeceksek her birimiz, bize bu 
ülkeyi emanet eden Mustafa Kemal’in yaptıklarının yanında azdır her ne ise ödediğimiz.

46.Dönemde çok şeyle sınandık. Hayat, Mimarlar Odası Ankara Şubesi’ni daha zor günlerin 
yaşanacağı 47.Döneme böyle hazırladı.

47. Dönem bitişlerin ve başlangıçların sancısı ile eskinin içinde yeninin, karanlığın içinde aydınlığın, 
baskının ortasında direnişlerin yılı olacak. Cumhuriyet’in ve Başkent’in yüzüncü yılını karşılayıp 
gelecek 100 yılına izler bırakacak bir hikayenin sürdürücüleri olarak hakikat yolculuğunda  güçlü 
olmaktan başka çaremiz yok.

Açlık ve yoksulluktan kırılmış insansız kentler görürseniz, elektrikleri söndürülmüş sokaklar, 
barınamadıkları için sokaklarda yatan gençler, soğuktan donan bedenler görürseniz umudunuzu 
yitirmeyin. Gelmekte olan baskının karşısında direnişin, zamlarla birlikte yoksulluğun çığ gibi büyüyeceği, 
kadınların hedef gösterileceği, hakikati söylemekten geri durmayanların, buda olmaz ki dedirtecek, 
dudak uçuklatacak şeylerin yaşandığına tanık olursanız, susmayın. Tarihi ve kültürel varlıklarımız, 
geleceğe bıraktığımız bellek mekânlarımız bir bir talan edilirse duvarların sesi olun. Onca kötülüğün 
arasında, iyiliği örgütlemek, vicdanınızın sesini dinlemek 47.Dönemin en güzel eylemi olacak.

46.Dönemde; gençlerin birikmiş öfkesine, işsizliğin çaresizliğine, geleceksizliklerinden kaçıp 
gitmelerine tanıklık ettik. Mesleğe Hoş Geldin Rozet Takma Töreni’nde megaronlar takılırken 
yakalara “Her şeye rağmen ülkemi ve mesleğimi seviyorum, umudumu kaybetmiyorum” diyenlerle 
tasarlanacak bir kez daha gelecek. Ömrünü mesleğine vermiş, Cumhuriyet’i imar edenler, meslekte 
30,40,50,60,70 yılını dolduran üyelerimizin enerjisi yol göstericiliği ve birikimi, pusulası olacak 
umudunu kaybetmeyenlerin. 

47.Dönem yüz yaşında bir çınarı, CUMHURİYET’i yeniden var edeceğiz. Laikliği, demokrasiyi, 
barışı yeniden inşa edeceğiz. Doğruluğu, dürüstlüğü yeniden öreceğiz. Umudun sokakları, direnişin 
caddeleri ile Cumhuriyeti yeniden imar edeceğiz, yasalarını yeniden yazacağız. 

Hayat planını yaptı. 47.Dönemde, “Dağına göre yağan kara”, umudu büyütmeye BİZ VARIZ.

Bu ülkenin mimarından, mimarlara uzanan Cumhuriyet’le, geleceği yeniden kurmada direnişi 
büyütmeye, cesareti bulaştırmaya, umudu çoğaltmaya, hakikati haykırmaya var mısınız? 

TMMOB Mimarlar Odası Ankara Şubesi 46. Dönem Yönetim Kurulu, Ocak 2022

47. Dönem bitişlerin ve başlangıçların sancısı ile eskinin 

içinde yeninin, karanlığın içinde aydınlığın, baskının ortasında 

direnişlerin yılı olacak. Cumhuriyet’in ve Başkent’in yüzüncü 

yılını karşılayıp gelecek 100 yılına izler bırakacak bir hikayenin 

sürdürücüleri olarak hakikat yolculuğunda güçlü olmaktan 

başka çaremiz yok.



ARAMIZDAN AYRILANLAR
(2020-2022)
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A.ZEKİ HAYDAROĞLU, 

ABDULLAH ÇEZİK, AHMET 
SAİT ORUÇ, AHMET SÖNMEZ, 

ALİ RAGIP BULUÇ, ARDA 
DÜZGÜNEŞ, AZİZ ÖNER 

İLHAN, BERNA BASATEMÜR, 
BÜLENT ALTAY, CEVDET 

İŞERİ, DURSUN ERDOĞAN, 
EMİN BAYRAMIÇLILAR, 

EMİN ÇAKAR, EMİNE 
AYNUR GÜLÖREN, EMİNE 

MURATOĞLU, ERDEM 
ONUR ÇİFÇİ, ERKAN YILAL, 
FATMA CEYHAN, GÖKTÜRK 

GÜLTEK, HALİL AYGÜN, 
HASAN ÇELİKER, HASAN 
ŞÜKRÜ UÇAR, HAYDAR 
TOPAL, HÜSEYİN AVNİ 

ÇELİK, HÜSEYİN ÇETİN ERAY, 
İ. METİN OĞUZ, İSMAİL 
DEMİREL, İSMET BAYAR, 
KOPARAL ŞAKİROĞLU, 

M.TURGUT KAVRUK, MEHMET 
CENGİZ SUNAR, MEHMET 

EMİN ERTÜRK, MEHMET 
GÖKDEMİR, MEHMET İLHAN 

GÜLGEÇ, MERT KARABÜK, 
MESUT ARTUNER, MUHTEREM 

YAVUZ, MUSTAFA KILIÇ, 
MUSTAFA METİN, NAFİ ALP, 

NAZMİ YOLSAL, NECMİ 
ÖZBAY, NEŞE MISIRLI, NİHAT 

TEVFİK BAŞKANER, OSMAN 
GAZİ İLHAN, OYA İNCİ 

ERTEKİN, ÖNDER ŞENYAPILI, 
ÖZDEN ŞAHİNLER, RAİF 
ÖZTÜRK, RUŞEN EŞREF 

ULUOCAK, SADIK NEJAT 
ATALAY, ŞEYDA HEKİMCİ, 

ŞÜKRÜ ÜNAL, TÜLAY AYDIN, 
UFUK ÇELİK, VECİHİ GÜVENÇ, 
VEDAT YALÇINKAYA, YÜKSEL 
ALTINTAŞ, YÜKSEL TURCAN.
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ARAMIZA KATILAN GENÇ MİMARLAR
ABDUL KADİR ERDOĞAN, ABDUL KERİM ÇALIŞKAN, ABDULHAMİD HAKTAN MERT KURTOĞLU, ABDULKADİR ÖZDİL, ABDULKERİM ERDOĞAN, ABDULLAH 
ÖZEL, ABDULMELİK ŞAHİN, ABDULSAMET SATILMIŞ, ABDURRAHMAN AKMAN, ABDURRAHMAN FURKAN BALCI, ADA ERİNAL, ADEM AKKUŞ, ADEM EKAL, 
ADEM ELİAÇIK, ADEVİYE BERRE AKDAŞ, AHMET ASIM KARAARSLAN, AHMET ATAY, AHMET BATUHAN TÜRKAY, AHMET BURAK ERYILMAZ, AHMET DEMİR, 
AHMET EMRE DURAKOĞLU, AHMET KAYA, AHMET KELEŞ, AHMET SAİD ÖZKARA, AHMET SAKALTAŞ, AHMET TALHA ASLAN, AHMET YÜKSEL, AKIN YİĞİT, AKİF 
AYDIN, ALİ AÇIKGÖZ, ALİ BAKIR, ALİ DEMALMAZ, ALİ FUAT GÖBÜTOĞLU, ALİ FURKAN YÜKSEK, ALİ KURT, ALİ MUHAMED, ALİ ÖZTÜRK, ALİ RIZA ÖZKAYA, 
ALİ SARI, ALİ YILDIRIM, ALİHAN KAVAKLI, ALP EREN BAŞHAN, ALP FAHRİ ARDIÇ, ALPCAN BEKTAŞ, ALPER FURKAN HAMAVİOĞLU, AMİNE BAŞ, ANIL ÇAVDAR, 
ANIL KOLTAN, ANIL MERT YILDIRIM, ASİYE NUR SELEN, ASLI DARICI, ASLI GÜRCAN, ASLI ZEYNEP DOĞAN, ASLIHAN BEYAZ, ASLIHAN KARAOĞLU, ASLIHAN 
UZULGAN, ASLIHAN YILDIRIM, ASUMAN ELİŞ, ASYA KALKAN, ATA GÜN AKSU, ATAHAN USLU, ATILAY TUNA TOSUN, AVNİ PALAMUT, AYBALA TUBA 
KURUCU, AYBERK KORKMAZ, AYBİKE CEREN MIHÇI, AYBİKE KARACAN, AYBİKE SILA AYKAÇ, AYBÜKE BİÇER, AYÇA ÖZTÜRK, AYÇA YILMAZ, AYDA GÜVEN, 
AYDAN APAYDIN, AYKUT AKDENİZ, AYKUT AKOĞUL, AYLİN ŞEN, AYLİN YILDIRIM, AYNUR UZDU, AYSEL ÖZGENÇ, AYSEL YILDIRIM, AYSU FATMA KUŞTAŞ, 
AYSU HAŞİMOĞLU, AYSUN GÜNEŞ, AYŞE ARSLAN, AYŞE BEGÜM KARACA, AYŞE BETÜL ÇAYGÖZOĞLU, AYŞE CANDAN PERGEL, AYŞE DİLARA YAVAŞ, AYŞE 
EDA KOZ, AYŞE EZEL CAFEROĞLU, AYŞE GÖKÇEN SOYLU, AYŞE KÜBRA YILDIRIM, AYŞE MERVE BOZKURT, AYŞE NİHAN DAĞOĞLU, AYŞE NUR ÇETİNDERE, 
AYŞE NUR KARAKEÇİLİOĞLU, AYŞE NUR YÜKSEL, AYŞEGÜL ÇİNKILIÇ, AYŞEGÜL ER, AYŞENUR AKKAYA, AYŞENUR BOYACI, AYŞENUR ÇAĞLAR, AYŞENUR EDE, 
AYŞENUR KOÇ, AYŞENUR SEZER, BADE ELOĞLU, BAHADIR BÜYÜKCİNGİ, BAHADIR ORHAN, BARAN ATAÇ, BAŞAK GÖKÇE, BAŞAK KILIÇARSLAN, BAŞAR KABI, 
BATUHAN AKBULUT, BATUHAN GÜLTAKTI, BATUHAN ULU, BEDİRHAN KOCAKAYA, BEGÜM SAYDAR TAVŞAN, BEGÜM TÜZ, BEGÜM ZÜMRA SALT, BEKİR 
AŞIK, BEKİR EFE ÖNVERMEZ, BELİN BAŞAK AYAZ, BENGÜ KÜÇÜKYILMAZ, BENGÜSU YEŞİLOĞLU, BERAT ERTUÇ, BERÇEM İRİ, BERFİN ALKAN, BERFİN NURSEN 
YILDIRIM, BERİL MARİA KUBİN, BERK CAN SEÇİLMİŞ, BERKAN ZORLU, BERKE KAYMAK, BERNA ATAMTÜRK, BERNA DİLER, BETÜL ALANKUŞ, BETÜL BAKIR, 
BETÜL BULUT, BETÜL ÇAKIR, BETÜL KETHÜDA, BETÜL TOPÇU, BETÜL YAZARKAN, BETÜL YILMAZ, BEYZA AYAZ, BEYZA ÇİFTÇİ, BEYZA GİZEM ÖZTÜRK, BEYZA 
HİLAL ÖZER, BEYZA NUR KARTAL, BEYZA ÖZYILMAZ, BEYZA UZUN, BİLAL UĞUR LİMAN, BİLGE SAĞLAM, BİLGE SENA ÖZEN, BİLGE ŞAPCI, BİLGEHAN BÖLEK, 
BİLGEHAN TALHA ÇALIŞKAN, BİLGESU ŞEN, BİRCE GÜNGÖR, BORA KAAN BAYAZIT, BUĞRAHAN KAYNAK, BURAK ATASEVEN, BURAK AYTEKİN, BURAK BAKIR, 
BURAK DURU, BURAK İNAL, BURAK OCAK, BURAK SÜMEN, BURAK ŞEN, BURAKCAN ERDOĞAN, BURCU AKKAŞ, BURCU ATAKUL, BURCU BASMACI, BURCU 
BAYIK, BURCU MIHCI, BURÇİN KÜBRA CELEP, BURHAN SEFA AKÇUR, BUSE BAKAN, BUSE KÜBRA YURDUSEVEN, BUSE NUR SÜLÜK, BUSENUR ACAR, 
BÜNYAMİN AYDIN, BÜŞRA BAL, BÜŞRA BOZ, BÜŞRA BÜTÜN, BÜŞRA CENİKLİ, BÜŞRA COBULOĞLU, BÜŞRA ÇALKAP, BÜŞRA ÇETİN, BÜŞRA DOĞANGÜN, 
BÜŞRA DUVARCI, BÜŞRA ERİKCİ, BÜŞRA EYVAZLI DAYILAR, BÜŞRA GÜDEN, BÜŞRA GÜNGÖR, BÜŞRA İNANAN, BÜŞRA İPEK, BÜŞRA KAHRAMAN, BÜŞRA 
KARAKAŞ, BÜŞRA KUZ, BÜŞRA MEHAN ALDEMİR, BÜŞRA OLGUN, BÜŞRA ÖNCÜL, BÜŞRA ÖZKARA, BÜŞRA ÜN, BÜŞRANUR SAKARYA, BÜŞRANUR YILDIRIM, 
CAN AYTAN İNAN, CANBERK KOYUNCU, CANBERK MERGEN, CANSET KAMA, CANSIN YALÇIN, CANSU BÜKEN, CANSU CAN, CANSU ERSOY, CEBRAİL YILDIZ, 
CELALEDDİN HAYTA, CELİLE BOŞNAK, CEMALETTİN SEÇİLMİŞ, CEMİLE ÇIRAK, CEMİLE DELİKKAYA, CENNET ELİF MERT, CEREN AYATA YÜKSEL, CEREN 
KARACAKAYA, CEREN ŞAHİN, CEVDET EGE ÇAKIR, CEYDA ACARLI, CEYDA TEKİN, CEYDA TOKCAN, CİHAN SÜMBÜL, CUMHUR YİĞİT, ÇAĞATAY ONUR ELMACI, 
ÇAĞLA NUR GÜN, ÇAĞRI ORHAN, ÇAĞRI ÜÇEL, ÇAĞRIHAN KAPLAN, ÇİSEM ATAK, DAMLA AKA, DAMLA GÜNDEŞ, DAMLA NUR DEMİRBAŞ, DAMLA TARMAN, 
DAMLA TOPALAHMETOĞLU, DAMLAGÜL ÇAKALLI, DEFNE KAPAROĞLU, DENİZ ERGİN GÜNDÜZ, DENİZ ÖZDEMİR, DENİZ ÖZGÜVEN, DENİZ SOYİPEK, DENİZ 
YILDIZ, DENİZ YILMAZ, DERSU TATAR, DERYA ALTINSOY, DİCLE KOÇAK, DİCLE KUMARASLAN, DİDEM KALEM, DİLA ZEYTİNCİ ODABAŞ, DİLARA BÜLBÜL, 
DİLARA GÜNEŞ, DİLARA KORGAL, DİLARA TURGUT, DİLARA YÜZBAŞIOĞLU, DİLARA ZEĞEREK AKALIN, DİLAYDA ALKAN, DİLEK SARICA, DİLRUBA ERASLAN, 
DİLŞAD NUR ALTINIŞIK, DİLYA ÇELEN, DOĞUKAN BÜLBÜL, DUYGU ÇÖPLÜ, DUYGU KAYA, DUYGU TARHAN, DUYGU USTA, EBRİKE KARACA, EBRU AKKUŞ, 
EBRU AYATA, EBRU GÜNEL, EBRU PARLAK, EBUBEKİR ASLANTÜRK, EBUBEKİR DOĞAN, EBUBEKİR ÖZCAN, EBUBEKİR YILDIZ, ECE KIZILTEKİN, ECEM AÇIKSÖZLÜ, 
ECEM EZGİ GÜÇLÜ, ECEM SENA BAL, EDA BAŞAK ÖZDEMİR, EDA ÇOBAN, EDA KOÇ, EDA NUR ABANOZOĞLU, EDANUR ŞANLI, EFE ENSAR AKBULUT, EKİN 
KÖLE, EKİN PİNAR, ELİF BAŞPINAR, ELİF BAYKAN, ELİF BUKET HANGİŞİ, ELİF CANBAZ, ELİF ÇATAKLI, ELİF DOĞAN, ELİF EBRU KARAKAN, ELİF EZGİ CEYLAN, ELİF 
FEYZA ÇETİN, ELİF GÖKÇE ERBAKAN, ELİF KARAKAŞ, ELİF NAZ YİLMAZ, ELİF NUR BEK, ELİF NUR TÜRKER, ELİF SULTAN KAYA, ELİF ŞURA ÖZEN, ELİF TUĞÇE 
AKSAY, ELİF YALÇIN, EMİN ÖZGÜNEŞ, EMİNE BEYZA ÖZDEMİR, EMİNE NUR DEMİR, EMİNE RÜVEYDA TÜRKOĞLU, EMİNE ŞEN, EMİR HINIK, EMİRE GAMZE 
GÜLMEZ, EMRAH AKBAŞ, EMRAH ALBAYRAK, EMRE DEMİREZEN, EMRE EKİCİ, EMRE FATİH ÖZDEMİR, EMRE KARABULUT, EMRE KARAÇ, EMRE KESGİN, EMRE 
KESGİN, EMRE KÜÇÜKTALASLI, EMRE TOPAÇ, EMRULLAH ÇABUK, ENES ONMUŞ, ENES ÖZKAN, ENES ŞAHİN, ENES UMUCU, ENES YALÇIN, ENSAR KANTAR, 
ERAY KARSLIOĞLU, ERAY YILDIZ, EREN CABA, EREN GÖZDE ANIL, EREN MUTLU, ERGÜN DİNLER, ERHAN YENİDÜNYA, ERKAN ÇİÇEK, ERTUĞRUL FURKAN 
KURMUŞ, ESAT AĞDUK, ESMA AKTAŞ, ESMA AYDOĞDU, ESMA BEYZA ZAİMOĞLU, ESMA NUR ŞAHİN, ESRA ARSLAN, ESRA DABAZ, ESRA DEMİR, ESRA DURMAZ, 
ESRA ERDEM, ESRA KAHRAMAN, ESRA KARA, ESRA KIRATLI, ESRA MUTLU, ESRA NUR DEMİREL, ESRA NUR ÖZTÜRK, ESRA ÖZDEMİR, ESRA TOSUN, EVİN 
ÖZSOY, EVREN AYDEMİR, EVREN ERTÜRK, EVRİM BEK, EYLÜL MELİS KARA, EZGİ CEMRE URAL, EZGİ KOCAOĞLU, EZGİ NUR ALEMDAĞ, EZGİ NUR GÜNGÖR, 
FAHRETTİN AYBER SUNAR, FARUK SÖYLER, FATİH AÇACAK, FATİH AKKAN, FATİH ELİBOL, FATİH GÜNEŞ, FATİH PASLANMAZ, FATİH SALİM ŞAŞMAZ, FATİH 
SAYGIN, FATİH SÖZLEŞEN, FATİH VARLİ, FATMA ATEŞ, FATMA BETÜL UZUN, FATMA BÜŞRA ZAİMOĞLU, FATMA FULYA AKIN, FATMA GÖDE, FATMA İREM 
ŞANLI, FATMA NUR KABASAKAL, FATMA NUR KÖSE, FATMA SUDE ORHAN, FATMA ŞENOCAK, FATMANUR GÖKŞİN, FEHMİ SAİD ÜNAL, FERİDE SELAM, 
FETHULLAH TOKER, FEYZA MİRAÇ AZAP, FEZARENÇ VARAN, FIRAT ABDULLAH GENÇAY, FIRAT BÜYÜKFIRAT, FİRDEVS İNCE, FULYA YENER, FUNDA AKSOY, 
FURKAN ALTUNOK, FURKAN ARISOY, FURKAN BAĞ, FURKAN BERKİN YILMAZ, FURKAN EMRE BASKIN, FURKAN GÜLEÇ, FURKAN GÜRBÜZ, FURKAN 
KILIÇASLAN, FURKAN KIRIKOĞLU, FURKAN SELÇUK, FURKAN TAYYİB ÖZDEMİR, FURKAN TOMBALAK, FURKAN TÜRKYILMAZ, FURKAN YEKTA, FURKAN 
YILMAZ, FURKAN YUMUTKAN, GAMZE AKGÖK, GAMZE ALTIN, GAMZE KÖKÜM, GAMZE YAĞMUR, GAMZENUR TANRISEVER, GERTA AJAZİ, GİZEM ACISU, 
GİZEM ARAT, GİZEM BİLGİ, GİZEM KAYNAKÇI, GİZEM KUŞCU, GİZEM MISIRLIOĞLU ÇELİK, GİZEM NUR ÜÇÖZ, GİZEM ŞEVVAL GÜNCAN, GÖKBERK SUBAŞI, 
GÖKCEN KAYAALP, GÖKÇAL GÜNEŞ, GÖKÇE BERKTAŞ, GÖKÇE EGE EŞMEN, GÖKÇE NAZ ACUN, GÖKÇE NAZ SOYSAL, GÖKHAN DAŞDEMİR, GÖKHAN 
KÜÇÜK, GÖKHAN OĞUZHAN, GÖKHAN YARAR, GÖKNUR SENA UYGUR, GÖKSEL TAŞKIN, GÖNÜLNUR DEMET, GÖRKEM ÖZDEMİR, GÖZDE BUDAK, GÖZDE 
DİLAN TEPE, GÜLİZAR BÜŞRA KILIÇ, GÜLSÜM ÖZATA, GÜLSÜM YAMAN, GÜLŞAH KARAGÖZ, GÜLŞAH KENDİRCİOĞLU, GÜLŞAH KÖSA, GÜLŞAH ÜNSALAR, 
GÜLŞEN İREM KALAYCI, GÜLTEKİN DORUK ATAY, GÜLÜSTAN COŞKUN, GÜLZEHRA ARSLAN, GÜNEY GÜRSU TONKAL, GÜRKAN OKUMUŞ, HABİP ARSLAN, 
HACER HANZADE YUCA, HACI AHMET ŞENEL, HAKAN AKIŞ, HAKAN YILMAZ, HALE NUR SOYTÜRK, HALİL BAHA AKYAR, HALİL İBRAHİM AKTAŞ, HALİL MERT 
TUĞRAL, HALİL SAYGILI, HALİME BÜŞRA HİMMETOĞLU, HALİME TÜRKMEN ÇOBAN, HAMDİ BURAK SÜHA, HAMİDE DURAK ÇABUK, HANDE ŞAN, HANDE 
TOSUN, HANİFİ TEKİN, HARUN AKCAKAYA, HARUN TÜRKCAN, HASAN AKMAN, HASAN ÇAVDAR, HASAN HÜSEYİN ÖZDURMUŞ, HASAN SERTAN ÖKSÜZ, 
HATİCE AKKURT, HATİCE DİLEK KAPTAN, HATİCE GENCER ÖZBAY, HATİCE ŞEVVAL TEMUR, HATİCE ZEYNEP TOPCU, HAVVANUR PEKEL, HAYATİ DİLMAÇ, 
HAYDAR BAHTİYAR VARLİ, HAYRİYE AVCI, HAYRİYE NUR AKTAŞ, HAZAL GÜMRÜKÇÜOĞLU, HELİN CERAN, HİLAL ARSLAN, HİLAL BAKİ, HİLAL ÇOBANOĞLU, 
HİLAL DAĞLI, HİLAL ETLEÇ, HİLAL GÜNER, HİLAL HATİCE YÜKSEL, HİLAL YÜKSEL, HİLAL ZEYNEP İSKENDER, HİLMİ BOZDOĞAN, HÜSAMETTİN BERAT BAL, 
HÜSEYİN ARSLAN, HÜSEYİN BEZCİ, HÜSEYİN BURAK KARASAKAL, HÜSEYİN ÇOPUR, HÜSEYİN MELİH BAKTIR, HÜSEYİN ÖZKÜTÜK, HÜSEYİN YILDIRIM, 
HÜSEYİN YÜCEL, HÜSNA ESRA İLHAN, ILGIN BÜKE ULULAR, İBRAHİM ARSLAN, İBRAHİM BUĞRA DİLAVER, İBRAHİM BURAK YAZICI, İBRAHİM ÇAĞLAR ERGÜN, 
İBRAHİM ETHEM BAŞDAN, İBRAHİM UYGUR, İDİL İBRİKÇİOĞLU, İLAYDA BAHAR ÇAMGÖREN, İLAYDA GENÇ, İLAYDA GÜZELKÜÇÜK, İLAYDA KARASU, İLAYDA 
NUR BODUR, İLKAY AKMAN, İLKER BURAK ÖZDEMİR, İLKER ÇOLAK, İLKİM CANLI, İLKİM GÜVEN, İLYAS TEKİN, İMGE DENİZ POLAT, İMRAN KARACA, İNCİNUR 
ATEŞ DEMİR, İPEK AYTAR, İPEK BAYSAL, İPEK GÜNEY, İPEK KESKİNKILINÇ, İPEK KORKMAZ, İPEK RENDE, İREM DİKER, İREM EKMEKÇİ, İREM HANCIOĞLU, İREM 
İLAYDA ÖNAL, İREM MALGAŞ, İREM NUR EFE, İREM ÖZGÜNAY, İSMAİL ATAKAN GÖDEK, İSMAİL CEM CİLA, İSMAİL HAKKI ALICI, İSMAİL KÖMEK, İSMET ARSLAN, 
İZEL GÜLTAŞ, İZEM BEGÜM KAYALAK, JÜLİDE ARZU ULUÇAY DAĞDELEN, KAAN DÖKMECİ, KADER CAN, KADİR AŞKAN, KADİR ERDOĞAN, KADİR KILIÇ, KADİR 
TEPECİK, KADİRHAN ORHAN, KADRİYE İREM KAPUSUZ, KAMİL SELLER, KASIM BİLAL ÖZ, KEMAL GÖZÜYUKARI, KEMAL YILMAZ, KEMAL ZORLU, KENAN DEĞİM, 
KENAN GÜREL, KEREM GEZGİN, KERİME YILDIZ, KİBAR CESUR, KUBİLAY ŞAHİNLER, KÜBRA DEMİR, KÜBRA İNCEOĞLU, KÜBRA KOÇ, KÜBRA ORTAK, KÜBRA 
TOPRAK, KÜBRA YAŞAR, KÜBRA YÜKSEL, KÜRŞAT YÜKSEL, LALE ŞEYMA ÖZŞAHİN, LEVENT BATU ÖZENALP, MAHMUT KARABACAK, MAHMUT NEDİM 
KUYUMCU, MAHMUT SAAT, MAHMUT SAMİ ŞENYÜZ, MAKBULE MERT, MEHMET ABDULLAH ÜNLÜ, MEHMET AĞAÇ, MEHMET AKBULUT, MEHMET ALPEREN 
BEKTAŞ, MEHMET ALPEREN ÇAKMAK, MEHMET BARAN ALABALIK, MEHMET BOZKUŞ, MEHMET BÜNYAMİN BİLİR, MEHMET CANDAN, MEHMET CİHAD İÇEN, 
MEHMET ÇETİN, MEHMET DİNÇ, MEHMET DORUK TOPKAYA, MEHMET EMİN AKDEMİR, MEHMET ENES DOĞANSOY, MEHMET ERDOĞAN, MEHMET FATİH 
BOZKAYA, MEHMET GÜLER, MEHMET GÜMÜŞ, MEHMET OĞUZ NAS, MEHMET SALİH KOCAKUZGUN, MEHMET TOMA, MEHMET YARKIN DAVRAS, MEHMET 
YILDIRIM, MEHMET ZAHİD ÖZDEMİR, MEHTAP TIRAŞ, MELEK KAYNAR, MELEK SARI, MELİH AKCA, MELİH KEŞOĞLU, MELİH SANAÇ, MELİHA İPEK EROL, MELİKE 
EMİNE ERDEM, MELİKE HALLI, MELİKE VAROL, MELİS BOLAT, MELİS KILINÇOĞLU, MELİS ÖKSÜZ, MELİS ÖZKAN, MELİS ŞENOL, MELTEM GÜR, MELTEM KUMRU, 
MELTEM ZEYNEP KOÇAK, MERT ADABAĞ, MERT ÇAYIRLIOĞLU, MERT DURSUN, MERT KELAM, MERT SALUR, MERTER ACAR ZİNKÇİ, MERVE ACAR, MERVE 
AKDOĞAN, MERVE ARAS, MERVE ATEŞ, MERVE BABÜR, MERVE CİVCİK, MERVE COŞKUNER, MERVE ÇELİK, MERVE DİZBAY, MERVE DOĞAN, MERVE GİZEM ULU, 
MERVE KAÇAR, MERVE KANDİŞ, MERVE KESGİN, MERVE KESİMAL, MERVE KIRATLI, MERVE KURTARAN, MERVE NUR AYDOĞAN, MERVE NUR AYIKOL, MERVE 
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ALEYNA ERBEK, ALİ ALP SAYIN, ARDA FİDANSOY, ARDA HAMİT KAKAN, ASENA ÖZEL, ATAKAN SİNER, AYÇA ATAY, AYŞE GÜL TEPE, AYŞEGÜL DURSUN, 
AYŞENUR EREL, BARTU LOKUMCU, BATUHAN YILMAZ, BEGÜMCAN BÖLÜKBAŞI, BERİL NAZ DUMAN, BETÜL NUR HALİS, BEYDA AYIK, BEYZA CANTÜRK, 
BEYZA NUR KOTANAK, BURÇİN PELİN KANTAŞ, BÜŞRA NUR AKPINAR, CAN ÖZBAYER, CEREN İÇKE, CEYLİN NUR ÇOLAK, CUMA ALİ DAĞ, DAMLA ÖNER, 
DENİZ ÇEVİK, DENİZ EGE SEYİTOĞLU, DENİZ GÜNDAY, DENİZ YALÇINKAYA, ECE TOKTU, EDA ROSE GARTON, EDANUR YILMAZ, ELİF MERAL GÜRSOY, ELİF 
NUR İPEK, EMİNE EZGİ İSPİR, EMİNE GENÇ, ERHAN POLAT, EYLÜL ÇİÇEK, EZGİ ARZUM ÖN, FATMA ERDEM, GAMZE DOĞRUEL, GİZEM SİMAY ENGİN, GÖKÇE 
GÖKÇETİN, GÖZDE DEMİREL, HASAN HÜSEYİN ÖZTÜRK, HİLAL AVAN, İLKNUR AYDIN, İREM DENİZ ALBAYRAK, İREM TÜMAY, KAAN TARMAN, KÜBRA ÖZDEN 
YALNIZGÜL, MEHMET ALİ KAAN AYDOĞAN, MEHMET DOĞAN, MEHMET UZUNOKUR, MELDA KARA, MELİKE ÇELİK, MELİKE ÇOBANOĞLU, MERT EKMEKCİ, 
MERT İBRAHİM ÜNLÜ, MISRA SERENAY ÖZGÖK, MÜGE ÖZBİÇER, NERGİS BUSE ALTUNER, NEZİH ARDA UÇAR, NİHAN DİNÇ, NİL ÇELEBİ, NİLGÜN ÖZTÜRK, 
NİSAN ÖZDAMAR, OĞUZHAN TÜRK, ONUR TAŞKIN, ÖMER CELEV, ÖMER FARUK KARATEPE, ÖMER YARKA, ÖZGÜR ÇAMOĞLU, RABİA ÖYKÜ EMİROĞLU, 
RASÜL GÜNGÖR, SAİT KIZIL, SAMED ERKAM ŞEN, SEDEN APAYDIN, SELİN ALKAN, SENA BAŞARGAN, SENA ODABAŞI, SENA POLAT, SİNEM TEKİNARSLAN, 
SÜLEYMAN KORKUTATA, ŞEVVAL ÇUHADAR, TAHİR ONUR, YAĞMUR KARABACAK, YUSUF YILMAZ, ZAHİDE SENA GÖZÜTOK, ZEYNEP BİLGE, ZEYNEP HAZAL 
YENİLER, ZEYNEP SENA CAN, ZEYNEP SÜNER, ZEYNEP ÜNLÜ

ÖZALTIN ATABİLEN, MERVE ŞAHİN, MERVE ŞANLI, MERVE TALAY, MERVE UMAY KEÇECİ, MERVE USLU, MERVE YILDIRIM, MERVE YILMAZ, MERVE YİĞİT, MERVE 
YÜCEL, MERVE YÜKSEL, MERVE ZENGİN, MERVENUR DEMİR, MERYEM AKAR, MERYEM AKGÜL, MERYEM BETÜL DEMİRAY, MERYEM ÖZTÜRK, MESUT AYGÜN, 
MESUT KÜÇÜKDAMGACI, MİKAİL AKTAŞ, MİNE CEMRE ÖZER, MİRAÇ AYÇA TÜRKFİLİZ, MİRAÇ MUHAMMED KARACA, MİRAÇ YÜKSEL, MUAMMER ŞEN, 
MUCAHİD ABDULLAH YÜKSEK, MUHAMMED ÇAĞRI SEZEN, MUHAMMED ENES ABBASİGİL, MUHAMMED FATİH ŞEN, MUHAMMED KAÇAR, MUHAMMED 
KARAGÖZ, MUHAMMED KÜRŞAT TOPUZ, MUHAMMED METİN ALTUNTAŞ, MUHAMMED MURAT, MUHAMMED MURAT EROL, MUHAMMED MUSTAFA 
KOLSUZ, MUHAMMED TALHA YAZICI, MUHAMMED TARIK DEMİREL, MUHAMMED TAYYİP KILIÇ, MUHAMMED VEYSİ OKAY, MUHAMMED YUSUF DÜLGER, 
MUHAMMET ALPEREN IŞIK, MUHAMMET BAHADIR HARMAN, MUHAMMET DÜVEN, MUHAMMET EMİN ÇELİK, MUHAMMET ENES HAN, MUHAMMET FATİH 
TÜRKYILMAZ, MUHAMMET FURKAN ATILGAN, MUHAMMET KARABACAK, MUHAMMET TURAN, MUHSİN KAYA, MUMİNE YILDIZ, MURAT ATEŞ, MURAT 
DEMİR, MURAT ÖZDEMİR, MURAT ÜGÜDÜCÜ, MURAT YAVUZ, MUSTAFA AKIN AYDEĞER, MUSTAFA ALTAŞ, MUSTAFA EMRAH ÇOLAK, MUSTAFA ERMİŞ, 
MUSTAFA İBRAHİM SHORBAGI, MUSTAFA KARACAN, MUSTAFA KARSLIOĞLU, MUSTAFA SARI, MUSTAFA SEMİH YILMAZ, MUSTAFA SİNAN GÖKÇE, MUSTAFA 
TEKİNÖZ, MUSTAFA TOPÇU, MUSTAFA TÜRKEL, MUSTAFA YASİR GÖZALAN, MÜJDE ARİFOĞLU, MÜNEVVER HİLAL ÖZÇELİK, MÜRSEL OLTAN, MÜŞERREF 
YAREN SOYLU, NAMİYE KAYA, NATALİA PELİN SAVCHENKO, NAZIM CAN DELİSER, NAZLI DELAL HAZAR, NAZLI HASİBE GÖÇMEN, NAZLICAN ZEYDAN, NAZMİ 
BABADAĞ, NEDA HAŞEMİ, NESİBENUR AKKAŞ, NESLİHAN DEMİREZ, NESLİHAN YALÇINKAYA, NİHAL CEREN ÇELİK, NİHAL ÇAĞLAR, NİHAL MERCAN, NİHAN 
CURA, NİHAN KARAOĞLU, NİHAN MUTLU, NİL ÖZKAN, NİL ÖZKIR, NİLAY NİDA CAN, NİLDENİZ KARASÜRMELİ, NİLGÜN LALE, NİSA NUR ARI, NİSANUR EKER, 
NUMAN ÖZMEN, NUR SEDA KABULLAR, NUR SEDA RECEP, NURAY DOLU, NURBANU KARATAŞ, NURCAN ÇEVİRGEN, NURETTİN YILDIZ, NURİ CEM KULAKSIZ, 
NURULLAH MARAZ, OĞULCAN ACAR, OĞUZHAN ABALI, OĞUZHAN ÖZÇELİK, OĞUZHAN SÜMEN, OKTAY KALIÇ, OKTAY SOYLU, OLKAN NAMLI, ONAT 
AKKAYA, ONAT KÖSE, ONUR ADIGÜZEL, ONUR DENİZ KAYALAR, ONUR GÜL, ONUR KARATAŞ, ONUR KİTAPÇIOĞLU, ONUR SÜNGÜ, ONUR YANARDAĞ, 
ONUR YEŞİLOVA, ONURCAN MIZRAK, ORHAN KANADLI, OSMAN AKMAZ, OSMAN DOĞAN, OSMAN EKİCİ, OSMAN HAKAN PEKER, OSMAN TORUN, OSMAN 
ÜNAL YURTSEVER, ÖMER CAN ÖZTÜRK, ÖMER FARUK AĞIRSOY, ÖMER FARUK KORKMAZ, ÖMER FARUK ÖZTEKİN, ÖMER FARUK YAĞLI, ÖMER FURKAN 
SARICA, ÖMER KALKAN, ÖMER TUĞRUL TOLUNAY, ÖMER VARGELOĞLU, ÖZAL NARÇİN, ÖZDE ELİF ÖZDEMİR, ÖZGE AYGÜN, ÖZGE BAŞARIR, ÖZGE BURCU 
DEMİREL, ÖZGE ÇINAR, ÖZGE KILIÇ, ÖZGE SÜVARİ, ÖZGE YILMAZ, ÖZGÜN BERK ÇINAR, ÖZGÜR DENİZ OYMAK, ÖZGÜR GÜNER, ÖZLEM EREN, ÖZLEM 
GÜVENÇ AÇIKALIN, ÖZLEM KARA, ÖZLEM RAMAZANCIOĞLU, ÖZNUR KILIÇ, PELİN ALEMDAR, PELİN BÜTÜNER, PELİN GÜR, PELİN YILDIZ, PINAR ŞEBNEM 
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RUMEYSA UZUN, RÜMEYSA BAŞER, RÜMEYSA COŞKUN KORKMAZ, RÜMEYSA KARAMAN, RÜMEYSA USTA, RÜVEYDA ÜSTÜN, SABİHA OKUR, SADIK ANAR, 
SADIK ECER, SAFA TONBUL, SAFİYE ÖZTÜRK, SAHRA OĞUZ, SAİT SALİM ERASLAN, SAİT TUGAY SAYINOĞLU, SALİH ALTUNDAĞ, SALİM ÖKSÜZ, SAMAR 
AYDIN, SARE BEHİYE BAYKARA, SEDA ATALAY, SEDA BÜYÜKORHAN, SEDA KAPLAN, SEDA UYGUN, SEDANUR EREKER, SEFA ACAROL, SEFA KAYHAN, SEFER 
DOĞAN, SEFER KILCI, SEHER YANIKÖMEROĞLU, SELCAN DEMİROK, SELEN HAKBİLİR, SELENAY YAKIN, SELİM ŞÜKRÜ GÜNDÜZ, SELİM UĞUR, SELİM VAROL, 
SELİM VURAL, SELİN DENİZ KAVLAK, SELİN TURHAN, SELMAN İZBELİ, SEMA ARSLAN, SEMA MERVE KOZ, SEMA NUR DEMİR, SEMA NUR KARABUDAK, SEMANUR 
SABUR, SEMANUR ŞAHİN, SEMİH DELİKANLI, SEMİH TOSUN, SEMRA SILA SAYIN, SENA BİÇER, SENA BULUT, SENA CİRİD, SENA GÜMÜŞ, SENA KARTAL, SENA 
ÖZDEŞ, SERA ALTINDİŞ, SERAP BAŞAK ERSOY, SERAP CENGİZ, SERDAR ÖZKAN, SERHAT YAMAN, SERKAN KALKAN, SERKAN KUYRUKCU, SEVDA BAŞAR, SEVDE 
GÜL POLAT, SEVDE NUR ŞENER, SEVGİ SU SARIHAN, SEVİM MIZRAK, SEVİNÇ AÇIKGÖZ, SEZİ YILMAZ, SEZİN KİRKİZOĞLU, SEZİN SARICA, SIDDI ZEYNEP YILMAZ 
KILIÇ, SILA ÖZSOY, SİBEL KALKAN, SİBEL ÖKSÜZ, SİMAY SARAÇOĞLU, SİMGE KOCAASLAN, SİMLA ŞANLI, SİNAN CEM KIZIL, SİNAN GÖKDOĞAN, SİNAN KAYA, 
SİNEM BURHAN, SONİLK FULYA ESMER, SU SEZER, SUDE ALİBABAOĞLU, SUZAN CEREN ÖZKUL, SÜLEYMAN KARAGÖL, SÜMEYRA BİNGÖLBALİ, SÜMEYYE 
ERTÜRK, SÜMEYYE İZMİRLİ, SÜMEYYE NUR DERİNDERE, SÜMEYYE SEYREK, SÜMEYYE ŞANLI, SÜMEYYE ŞANLI, SÜMEYYE TOPÇU, ŞAFAK AKTÜRK, ŞAHİKA 
VURAL, ŞEFİKA BÜŞRA DANIŞAN, ŞEFİKA ECEM YARDEMİR, ŞEFİKA YILDIRIM, ŞERİFE SOLMAZ, ŞERİFE ŞUHEDA ÖZKAN, ŞEVKET DENİZ, ŞEVVAL KEPENEK, 
ŞEVVAL ÖZDEMİR, ŞEVVAL SARICI, ŞEVVAL SOLUK, ŞEYDA GÜZELDAĞ, ŞEYMA CEREN ALTINDAĞ, ŞEYMA ÇALIM, ŞEYMA ERDOĞAN, ŞEYMA FİDAN, ŞEYMA 
NUR KOÇAK, ŞEYMA NUR SAYILI, ŞEYMA PERÇİN, ŞULE CENGİZ, ŞÜHEDA KANAT TERLEMEZ, ŞÜKRAN ERGUN, TAHA UTKAN YANAROĞLU, TAHA YILMAZ, 
TAHİR YILDIRIM, TAHSİN ÇİFTÇİ, TAHSİN ERDOĞAN, TALAT KIRĞIL, TALHA CIDIK, TALHA ÖNER, TAMER ÇULHA, TANER TOPRAK, TANSU BADEGÜL AÇIKGÖZ, 
TANSU KARABACAK, TARIK TALHA ÇİÇEK, TAYLAN YAVUZ, TAYYİB ÜNAL, TEVFİK ONUR ŞERİFOĞLU, TOLGA AKYÜREK, TOLGAHAN KASAP, TUBA TEL, TUĞBA 
ERDOĞAN, TUĞBA KARA, TUĞBA NUR TOPALOĞLU, TUĞBA ÖZDEN, TUĞBA SAĞIROĞLU, TUĞBA SELET, TUĞBA ŞEN, TUĞBA TOKGÖZ, TUĞBA VARLI, 
TUĞBERK AKKUŞ, TUĞÇE AFŞAR, TUĞÇE AYDIN, TUĞÇE ÇAĞ, TUĞÇE DALMIŞ, TUĞÇE KURUCU, TUĞÇE MERMER, TUĞÇE NUR ALTUNTAŞ, TUĞÇE ÖZBEK, 
TUĞÇE ÖZCAN, TUĞÇE ULUDAĞ, TUĞRUL SALMA, TUNAHAN İNCE, TUNAHAN ÖZTÜRK, TUNAHAN YÜK, TURAN KOÇAK, TURAN TAŞPINAR, TURGUT 
GEÇİT, TÜLAY ÇAY, TÜRKER İSMAİLOĞLU, UĞUR ERCAN, UĞUR SABAN, UĞURCAN ŞEKERCİ, UMAY MERVE ANLI, UMUT CAN TOPAK, UMUT DENİZ, UTKU 
DOĞANAY, UTKU ÖZYALÇIN, UTKU ŞAHİN YILDIRIM, UYGAR BARIŞ BUDAK, ÜLKÜ İREM BOZTEPE, ÜMİT KANDEMİR, VERDA İLKNUR TAŞPINAR, VEYSEL 
KARANİ KIZILKAYA, VİSAL OKUR, YAĞIZ YANIKOĞLU, YAĞMUR DÖNDERİCİ, YAKUP ERDEN, YAREN SENA YILDIRIM, YASEMİN SELÇUK, YASİN AÇIKGÖZ, 
YASİN KELPETİN, YASİN KIZILASLAN, YAŞAR ALP ÖZTÜRK, YAŞAR ERKUT BİLGİN, YAŞAR İNAN, YAŞAR SAMİ ÇUHACI, YEKTA SEREN, YELDA DİNLER, YEŞİM 
SÖNMEZ, YİĞİT SARI, YUNUS ALİ BERK, YUNUS AYDOĞDU, YUNUS EMRE ANDAÇ, YUNUS EMRE ŞAHİN, YUNUS EMRE YILMAZ, YUSUF AYDIN, YUSUF 
PARMAKSIZ, YUSUF SİNAN AKYOL, YUSUF UMUT KIRKLAR, YÜKSEL MADENOĞLU, ZAHİR HÜMEYRA AÇIKGÜL, ZARİF DİJLE ZIRHLI, ZEHRA ALGÜL, ZEHRA 
KILIÇ, ZEHRA KÜÇÜK, ZEHRA SEVDE EROL, ZELİHA AYDIN, ZEMZEM AVŞAR, ZEYNEP AKDEMİR, ZEYNEP ALTAN, ZEYNEP BALIBEK, ZEYNEP CEYLAN, ZEYNEP ECE 
ŞAHİN, ZEYNEP KAYA, ZEYNEP NİDA AKCA, ZEYNEP ŞEYMA ÖZER, ZEYNEP TUĞTEKİN, ZEYNEP YILDIRIM, ZEYNEP YILMAZER, ZİŞAN ERTUNÇ, ZÜLAL İMRAN 
UYAR, ZÜLFİNAR ECEM KARAOĞLU, ZÜMRETE DEMİREL, 
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C 46. DÖNEM
ÇALIŞMA PROGRAMI
AĞI 

“MİMARLIK  YAŞAMI YENİDEN ÖRGÜTLEMEKTİR”,     
EYLEM PLANI (2020–2022) 
TMMOB MİMARLAR ODASI ANKARA ŞUBESİ
TMMOB Mimarlar Odası Ankara 
Şubesi’nin 46. Dönemini kapsa-
yan 2020-2022 yılları eylem prog-
ramı önceki dönemlerden gelen 
ülke gündemi, kent çalışmaları, 
mimarlık ve kültür, örgütlenme, 
basın yayın, meslek pratikleri, bas-
kılar ve dayanışma alanında birbiri 
ile iç içe geçmiş ilişkiler ve eylem-
ler bütünün bir ağ örgütlenmesi 
üzerinden ele alınması ile şekil-
lenmiştir. Bu eylem ağı dünyadaki 
pandemi, ülkemizde yaşanan eko-
nomik ve siyasal krizin içerisinde 
birbiri ile ilişkili onlarca eylem 
ağını oluşturdu. birbirine eklem-
lendi. 46.Dönemde eylem prog-
ramı yaşayan bir organizma gibi, 
büyüdü. Bu organizma üyelerin 
katkıları ile gelişti, anı yakalayan 
ileriyi gösteren bir gelecek örgüt-
lenmesinin ağlarını Mimarlar Oda-
sı Ankara Şubesi’nden başlayarak, 
Mimarlar Odası Genel Merkezi ve 
TMMOB’ye taşıyacak potansiyeli 
biriktirdi. 46.Dönem ağ örgütlen-
mesinin çok katmanlı, çok boyut-
lu, mimarlığın her noktasını kesen 
yanı ile bütüncül, anı atlamayan, 
gündem belirleyen, toplumla bu-
luşan, kent alanında kılcal damar-
lara kadar inebilen bir örgütlenme   
bütünlüğününün varlığını ve po-
tansiyelini yaşattı. Yaşamı yeniden 
ilişkiler içerisinde örerek örgütle-

mek, geleceği tasarlamak, projelendirmek ve hayata geçirmek, mimarlı-
ğın kendisidir. 46.Dönemde eylem programı ağları yaşam örgütlenme-
sini eylemenin rehber yıldızları idi. Çoğalan, paylaşılan, çözüm üreten 
sorunları birbirine bağlayan bu çalışma tarzı bir uzam yarattı. Proaktif 
hızlı çözüm üreten eyleme biçimi ile anı ve geleceği örgütleyen bir 
rehber dil oluşturdu. 
* Ali Alpar, Sabancı Üniversitesi Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi Öğretim Üyesi

“Yıldız kendi ürettiği enerjiyi kullanarak ışıyan 
ve bu sayede yüksek sıcaklık ve basınçta kalarak 

kütle çekimi etkisi ile çökmeden 
dengede kalan bir gökcismidir.

Evrendeki bütün cisimler Newton’un keşfettiği 
evrensel kütle çekimi yasasıyla 

birbirlerini çekerler. 
Büyük gaz bulutları içinde biraz daha

 yoğun olan kısımlar kütleçekimi etkisiyle 
çöker veçevrelerinden ayrışırlar. 

Çöken cisim gitgide daha yoğun, daha sıcak olur. 
Sıcaklık ortamdaki parçacıkların 

ortalama enerjisinden
 başka bir şey değildir.”*
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ülke gündemi 

kent çalışmaları  

meslek pratikleri
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projeler 

örgütlenme 
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mimarlık ve kültür 

basın yayın 
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ÜLKE GÜNDEMİ 
• YENİDEN CUMHURİYET YENİDEN DEMOKRASİ

• PANDEMİ SÜRECİ

• EKONOMİK KRİZ VE ZAMLAR - GEÇİNEMİYORUZ BARINAMIYORUZ EYLEMLERİ

• MESLEK ODALARI YASA TASLAĞI

• SAVUNMANIN YANINDAYIZ

• AYASOFYA VE ASLINA RÜCU SÜRECİ

• BOĞAZİÇİ DİRENİŞİ

• İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ - ORMAN YANGINLARI - DEPREMLER - SELLER

• İSTANBUL SÖZLEŞMESİ 

• PATLAMALAR, DAVALAR, TOPLUMSAL MUHALEFETE BASKILAR

13 EKİM 2021 Ankara’nın Başkent Oluşunun 98.Yılı 
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Cumhuriyetin Kurucusu, Ülkenin Mimarı , Büyük Atatürk.

TMMOB Mimarlar Odası Ankara Şubesi yöneticileri , üyeleri , Başkent ’in 
mimarları olarak Ankara’nın , Başkent ilan edilişinin 98.yılında, ebedi 
istiratgahınızda huzurlarınızdayız.

13 Ekim 1923’te Ankara’nın başkent ilan edilmesi , 16 gün sonra 
Cumhuriyetle taçlanacak kararlılığın hilafete gönderilen habercisidir. Milli 
Mücadele’nin , direnişin , bir ulusun yeniden doğuşunun mekânsal karşılığı , 
Cumhuriyet ’in başkenti , temsil kenti Ankara, sizin büyük dehanızla, 
modern mimarlığın , halk için planlamanın , kültürün ve toplumun yeniden 
şekillenişinin tasarlanmış başkenti olarak, uluslararası alanda devrimci 
başkent olarak yerini aldı .  

Cumhuriyet ’in ve Ankara’nın başkentliğinin 100.yılına doğru, devrimin 
başkentinden , başkentin devrimine doğru, bize emanet ettiğiniz değerler 
için , mücadele kararlılığımızı bir kez daha tarihe not düşmek için , saltanata 
ve saraya teslim olmayan inancınızın sürdürücüleri olarak buradayız.

Ankara’nın Cumhuriyet değerlerini temsil eden , rejim ve mekan hıncı ile 
yıkılmış yapılar öfkemizi , bize emanet ettiğiniz, Cumhuriyetin kurucu 
değerlerinin devrimci mekanı Atatürk Orman Çiftliği alanlarının bağrına 
saplanan hançerleri çekip çıkartma kararlılığı umudumuzu büyütüyor.

Biz zorlu koşullarda geleceği tasarlamayı , hedef gösterilmelere karşı dimdik 
ayakta kalmayı , yeni bir yaşam projelendirmeyi , onun için mücadele etmeyi , 
bir ülkeyi baştan başa imar etmeyi , bu ülkenin en büyük mimarından sizden 
öğrendik. Başkentin mimarları olarak Cumhuriyet değerlerini , başkentini , 
laikliği ve devrimlerini koruma muasır medeniyetler seviyesine ulaştırma 
görevini sizden devraldık. “Hattı müdafaa yoktur, sathı müdafaa vardır. 
Bu satıh bütün vatandır. Bulunduğumuz mevzide nihayete kadar sebat ve 
mukavemet mecburidir.” sözlerinizin altındaki mücadele kararlılığımız 
bakidir.

98.yılında Başkent, geleceğe bıraktığınız izlerinizin bellek mekânı , 
Cumhuriyet ’in tacıdır. Başkent devrimcidir, Başkent kararlıdır.

13.10.2021  

Tezcan Karakuş Candan 
TMMOB Mimarlar Odası Ankara Şubesi 
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CUMHURİYET’İN 100.

YILINA DOĞRU, TBMM’NİN 

KURULUŞUNUN 100.YILINDA 

MİMARLAR ODASI ANKARA 

ŞUBESİ, REJİMLE MEKÂNSAL 

HESAPLAŞMANIN BAŞKENTİNDEN, 

CUMHURİYET DEĞERLERİNE 

SAHİP ÇIKMA, BAŞKENT’İ 

SAVUNMA, TBMM’YE SAHİP ÇIKMA 

SORUMLULUĞUNU CUMHURİYET 

VE DEMOKRASİ ŞİARIYLA 

BÜYÜTMÜŞTÜR

Mimarlar Odası Ankara Şubesi, 46. 
Dönemde derinleşen ekonomik 
kriz ve yoksullukla uçuruma doğ-
ru sürüklenen bir ülkede, iktidarını 
sürdürmek için tüm baskı araçlarını 
en üst düzeyde kullanan tek adam 
rejiminde de mücadeleden geri 
adım atmamıştır.  AKP iktidarının 
politikaları nedeniyle; ekonomiden 
dış politikaya, hukuktan insan hak-
larına, demokrasiden yargıya kadar 
birçok alanda sorunla boğuşuldu-
ğu bir dönem yaşanmıştır. Bu rejim 
değişikliğinde bütün güçler tek bir 
elde toplanmış, Meclis ve muhale-
fet işlevsiz hale getirilmiştir. Doğal 
ve kültür varlıkların talanı, yanlış 
kentleşme politikaları nedeniyle ya-
şanan iklim değişikliği, pandemiyi, 
depremleri, yangınları ve sel fela-
ketlerini de beraberinde getirmiştir. 

Mimarlar Odası Ankara Şubesi, 46. 
Dönemde, Cumhuriyet değerleri ışı-
ğında yeniden çoğulcu katılımcı de-
mokrasi inşası için, toplumsal daya-
nışmayı ve mücadeleyi yükseltmiştir. 
Mimarlar Odası Ankara Şubesi  “Ye-
niden Demokrasi Yeniden Cumhuri-
yet” şiarıyla 46. Dönemde de  bilim 
ve teknikten aldığı güçle, Mustafa 
Kemal Atatürk’ün izinde Cumhuri-
yet değerlerine ve Cumhuriyet ku-
rumlarına yönelik saldırılara karşı, 
birleşik bir savunma hattı kurmuştur. 
Mimarlar Odası Ankara Şubesi, 
ülke demokrasinin geleceği için, 
faşizme sürüklenen Türkiye’de, 
umudu tazelemeye devam etmiştir. 
Mimarlar Odası Ankara Şubesi,  13 
Ekim’de Cumhuriyet’in simge ken-
ti Ankara’nın Başkent oluşunun 
97. ve 98. yıldönümünde Ata’nın 
huzurunda Ankara’nın ve Cum-
huriyet’in değerlerini korumaya 
devam edeceğinin sözünü vermiş-
tir, törenler pandemi koşullarında 
temsili katılımla gerçekleşmiştir.
Mozoleye çelenk bırakılmasının 
ardından törenlerde Mimarlar Odası 
Ankara Şube Başkanı Tezcan Karakuş 
Candan, Anıtkabir Özel Defterini 
imzalamıştır. Atatürk’e ithafen 
yazılan “Başkent Cumhuriyet’in 
tacıdır ve devrimcidir. Onun temsilini 
değiştirmek isteyenler, geldikleri 

gibi gidecekler’ Milli Mücadele’nin, 
direnişin, bir ulusun yeniden 
doğuşunun mekânsal karşılığı 
Ankara’nın başkentliğinin 100.yılına 
doğru, devrimin başkentinden, 
başkentin devrimine doğru, bize 
emanet ettiğiniz değerleri ve 
mücadele kararlılığımızı bir kez daha 
tarihe not düşmek için, saltanata ve 
saraya teslim olmayan inancınızın 
sürdürücüleri olarak buradayız.  
Ankara’nın Cumhuriyet değerlerini 
temsil eden, rejim ve mekân hıncı 
ile yıkılmış yapılar öfkemizi; bize 
emanet ettiğiniz, Cumhuriyet’in 
kurucu değerlerinin devrimci mekânı 
Atatürk Orman Çiftliği alanlarının 
bağrına saplanan hançerleri çekip 
çıkartma kararlılığı ise umudumuzu 
büyütüyor” ifadeleri kullanılmıştır. 
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Ruşen Keleş 

Mimarlar Odası Ankara Şubesi, 46. 
Dönemde, AKP iktidarı döneminde 
işlevsiz bırakılan TBMM’nin halkın 
temsil edildiği parlamenter sisteme 
geçişi içinde sorumluluk üstlenmiş, 
bu kapsamda kamuoyunu aydınlatıcı 
etkinlikler yapmıştır. Mimarlar Odası 
Ankara Şubesi, 46. Dönemde 23 
Nisan 1920’de kurulan TBMM’nin 
100. Yılı etkinlikleri kapsamında 
çevrim içi iki önemli etkinlik 
gerçekleştirmiştir. Bu kapsamda 
önce Prof. Dr. Ahmet Demirel’le 
“100. Yılında Parlamenter Sistemin 
TBMM’nin Tarihi ve Önemi” ve 
bugünkü geldiği konum tartışılmıştır. 
Daha sonra Şehir Plancısı Akın 
Atauz ile “100. Yılında TBMM’nin 
Ankara’ya Mekânsal Etkileri” 
başlıklı sunum gerçekleştirilmiştir.

Mimarlar Odası Ankara Şubesi, 
Cumhuriyet’in ve Ankara’nın Baş-
kent ilan edilişinin 100. yılına doğ-
ru giderken, Kent Bilimci, Prof. 
Dr. Ruşen Keleş ile siyasetçi ve 
1989-1993 yılları arasında Anka-
ra Büyükşehir Belediye Başkanlığı 
yapmış Murat Karayalçın’ın katılı-
mıyla “Kentsel Vasatlıktan Kurtul-
ma: 100.Yıla Doğru Yeniden Baş-
kent” başlıklı etkinlik düzenlemiştir. 

Rejimle hesaplaşmanın devam et-
tiği 46.Dönemde, Mimarlar Odası 
Ankara Şubesi Cumhuriyet değerleri 
ve kolektif belleğimize sahip çıka-
rak, Cumhuriyet Bayramı, 19 Mayıs 
Gençlik ve Spor Bayramı, 10 Kasım, 
23 Nisan, 29 Ekim gibi ulusal günler-
de kamuoyuna kutlama ve anma me-
sajları vererek Cumhuriyet değerleri-
ne yönelik saldırılar karşısında tavrını 
Cumhuriyet’ten yana koymuştur. 

Murat Karayalçın 

Ahmet Demirel 

Akın Atauz 

Nihal Evirgen 
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MİMARLAR ODASI 

ANKARA ŞUBESİ’NİN 

46.DÖNEM FAALİYETLERİ PANDEMİ 
SÜRECİNDE GERÇEKLEŞMİŞTİR. 

EKOLOJİNİN PARÇALANMAMASI VE 
KENTSEL MEKANIN 

YENİDEN ŞEKİLLENMESİ, 

BİRİNCİ DERECE SAĞLIK ÖNCELİĞİ 
HEDEFİYLE KENT VE SAĞLIK 

ÇALIŞMALARI BAŞLATILMIŞ, 

KAPATILAN HASTANELERİN 

AÇILMASI İÇİN  

HASTANEMİ AÇIN PLATFORMU 

İLE EYLEMLİLİKLER 

GERÇEKLEŞTİRİLMİŞTİR. 

Mimarlar Odası Ankara Şubesi, 46. 
Döneme pandemi sürecinin başla-
dığı bir süreçte başlamıştır. Dünya 
geneline yayılan COVID-19 salgı-
nının Türkiye’deki ilk tespit edilen 
COVID-19 vakası Sağlık Bakanlığı 
tarafından 11 Mart  2020 tarihinde 
açıklanmış, yönetilemeyen pan-
demi süreci nedeniyle çok sayıda 
sağlık çalışanı ve vatandaşımız ha-
yatını kaybetmiştir. Sokağa çıkma 
yasaklarının uygulandığı ve eğiti-
me ara verilen bir süreç sonrasın-
da, ekonomik kriz nedeniyle yeterli 
hiçbir önlem alınmadan kademeli 
normalleşme adımları atılmıştır. 
Aşılamaya rağmen pandeminin yö-
netilememesi Covid-19 sürecini 
derinleştirmiş, toplum bağışıklığı 
sağlanamamıştır. Vaka sayılarında 
belirgin düşüşler yaşanmamış, mu-
tasyonlar artmaya devam etmiştir.  

Mimarlar Odası Ankara Şubesi pan-
demi sürecinin başladığı ve derin-
leştiği 46. Dönemde hızla pandemi 
dönemine yönelik teknik altyapısını 
geliştirmiş, online etkinliklerle ka-
muoyunu bilgilendirmeye devam 
etmiştir.  Aralarında Mimarlar Odası 
Ankara Şubesi’nin de olduğu Has-
tanemi Açın Platformu, salgından 
etkilenen riskli iller kapsamında yer 
alan Başkent’te şehir hastaneleri ne-
deniyle kapatılan hastanelerin açıl-
ması için kamuoyu oluşturmuştur.
Salgının getirdiği halk sağlığı kri-
zi ve ekonomik kriz sistem krizine 
dönüşmüştür. Mimarlar Odası An-
kara Şubesi, 46. Dönemde sokağa 
çıkma yasakları nedeniyle online 
çalışmalarına hız kazandırmış, top-
lumu uzmanların katıldığı etkin-
liklerle bilgilendirmiş ve pandemi-
de de dayanışmayı büyütmüştür.
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Mimarlar Odası Ankara Şubesi, 
bu kapsamda kent ve sağlık söyle-
şileri yapmıştır. Bu çerçevede 46. 
Dönemde “Coronavirüs” (Prof. 
Dr. Özlem Azap’ın sunumu ile), 
“Covid-19, Mücadelesi ve Sağlık 
Mekânları” (Prof. Dr. Vedat Bu-
lut’un sunumu ile), “Covid-19’da 
Durum Değerlendirmesi” (Prof. Dr. 
Vedat Bulut’un sunumuyla), “Pan-
demide Son Durum” (Prof. Dr. Ve-
dat Bulut’un sunumuyla), “Covid-19 
Aşılarında Son Durum” (Prof. Dr. 
Vedat Bulut’un sunumuyla, “Pande-
mi sürecinde Sosyal Hizmet Politi-
kaları” (Dr. Bülent İlik sunumuyla), 
P”andemide Çalışma Yaşamı ve 
Mekanı: İşçi Sağlığı ve İş Güven-
liği” (Aslı Odman, Beyza Onur ve 
Emre Gürcanlı katılımıyla) “Pande-
mi ve Ulaşım Politikaları” (Mimar-
lar Odası Ankara Şubesi Kent İz-

leme Merkezi Danışma Kurulu Üyesi Mimar, Ulaşım Uzmanı ve 
Şehir Plancısı Erhan Öncü sunumuyla)  söyleşileri gerçekleştirilmiştir. 
Şubemiz 5 Haziran Dünya Çevre Günü’nde çevre ve kentleşme politikaları-
nın pandemi sürecine etkilerini “Pandemi, Kent, Çevre” başlığıyla, modera-
törlüğünü Tonguç Akış’ın yaptığı, Aykut Çoban, Başak Özer, Gül Köksal ve 
Osman Balaban’ın katılımcı olduğu çevrim içi etkinlikte değerlendirmiştir.   
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MESLEK ALANIMIZI VE KENTSEL 

YAŞAMIMIZI DOĞRUDAN 

ETKİLEYEN EKONOMİK KRİZ, 

ÜST ÜSTE GELEN ZAMLAR, 
TBMM‘DE 

YAPILAN BÜTÇE TARTIŞMALARI, 

ÜLKENİN PANDEMİDE YAŞADIĞI 

KRİZLER 46.DÖNEMDE DE 

GÜNDEMİMİZ OLMUŞTUR. 

2020 ve 2021 yılı TL’ye güvenin 
aşınmasıyla döviz mevduatlarının 
payının, 2001 ekonomik krizinden 
bu yana en yüksek seviyeye ulaş-
tığı yıl olmuştur. Bu tarihten iti-
baren yanlış ekonomik politikalar 
nedeniyle ülke uçurama doğru sü-
rüklenmeye devam etmiştir ve 20 
Aralık 2021 tarihinde dolar 17,49’a 
kadar yükselmiştir. Kontrol edile-
meyen enflasyon,  temel ihtiyaç 
malzemelerinin ve gıda fiyatlarının 
aşırı yükselmesine neden olmuş-
tur. İğneden ipliğe her şeye yüksek 
oranlarda zam gelmiş, Türkiye’de 
açlık sınırı 3 bin 900 liraya dayan-
mış, yoksulluk sınırı ise 13 bin lira-
yı aşmıştır. Mimarlar Odası Ankara 
Şubesi, ülkenin geçtiği bu karan-
lık günlerde de bilim ve teknikten 

aldığı sorumlulukla 46. Dönemde yaptığı etkinliklerde ekonomik krizi 
masaya yatırmış, çözüm önerileri getirmiştir. Kentsel yaşamda krizin ya-
ratacağı gelişmeleri ve kent yaşamına etkilerini kamuoyu ile paylaşmıştır.  
Mimarlar Odası Ankara Şubesi bu kapsam-
da,  ‘’Pandemi, Kriz, Gelecek’’ webinarı gerçekleştirmiştir. 

Pandeminin kentleşme ve mekana 
yansımaları üzerine makale yarışması 
ve dijital yarışmalar düzenlenmiş, 
pandemi başlığıyla dosya yayını 
yapılmış ve pek çok basın yayın 
kanalında konuya dair açıklamalarda 
bulunulmuştur.Pandemi sürecinde, 
meslektaşlarımızın yaşamlarını 
kolaylaştıracak yardım politikaları 
geliştirmiş, kamuda ve şantiyede 
çalışan meslektaşlarımızın çalışma 
koşullarına yönelik iktidarı uyarıcı 
hatırlatmalar ile meslek alanında 
acil düzenlemelerin yapılmasını 
ve pandemi koşullarına uygun 
çalışma ortamlarının yaratılmasını 
kamuoyu gündemine taşımıştır. 
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Modertörlüğünü Mimarlar Odası 
Ankara Şube Başkanı Tezcan 
Karakuş Candan ve Sekreter Üye 
Nihal Evirgen’in yaptığı etkinliğe 
konuşmacı olarak Mustafa Sönmez, 
Selin Sayek Böke, Oğuz Oyan, 
ve Aziz Konukman katılmıştır.  
Ekonomistler ve iktisatçılar, 
Mimarlar Odası Ankara Şubesi’nin 
“Pandemi, Kriz, Gelecek’’ adlı 
online etkinliğinde ise, Dünya’da 
ve Türkiye’de pandeminin 
ekonomiye etkilerini, yaşanan 
sorunları masaya yatırmıştır.  
Önerilerde de bulunan uzmanlar, 
“Türkiye’nin acil sorunu ekonomik 
önlemler değil,  siyasi değişimdir.” 
değerlendirmesini yapmıştır. Yine, 
46.Dönemde “Pandemide Kent ve 
Siyaset” (Gazeteci Sedat Bozkurt 
ve Gazeteci Ünsal Ünlü’nün 
katılımyla) söyleşisi de çevrim 
içi olarak toplumla buluşmuştur.

Mimarlar Odası Ankara  Şubesi 
daha önceki  dönemlerde olduğu 
gibi, 46. Dönemde de toplumsal 
muhalefet üzerindeki baskılara 
karşı sesini  yükseltmiştir. Hukukun 
ayaklar altına alındığı özgürlüklerin 
kısıtlandığı, yoksulluğun arttığı 
Türkiye’de “Geçinemiyoruz” 
diyerek isyan eden halkın yanında 
yer almıştır.  Mimarlar Odası 
Ankara Şubesi, 46. Dönemde  
bütçe görüşmelerine ilişkin yaptığı 
açıklamada “Saray’a değil halka 
bütçe”  çağırısında bulunmuştur. 
Mimarlar Odası Ankara Şubesi, 
“Sarayın, emek sömürüsünün, gelir 
adaletsizliğinin, savaşın, rantın 
bütçesini reddediyoruz. Vatandaşları 
ekonomik güvenceye alacak, 
halkı önceleyen, cinsiyet eşitlikçi, 
barıştan, emekten ve doğadan yana 
bir bütçe için mücadeleye devam 
edeceğiz.” açıklamasını yapmıştır. 
Mimarlar Odası Ankara Şube-
si 46. Dönemde, gıda ve te-
mel ihtiyaçlara yapılan yük-
sek zamları, “ZAMMARATON 
Yarışması” ile protesto etmiştir. 
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MESLEK ODALARI YASA TASLAĞI 

DEĞİŞİKLİKLERİNE KARŞI 

MİMARLAR ODASI ANKARA ŞUBESİ 

46.DÖNDEMDE DE 

SARAYIN DEĞİL 

HALKIN HİMZETİNDEDİR. 

Mimarlar Odası Ankara Şubesi, 
46. Dönemde de, doğal ve 
kültürel varlıkların sigortası olan, 
toplum hizmetinde kamu yararını 
savunan TMMOB ve meslek 
odalarına yönelik baskılara boyun 
eğmemiştir. Cumhurbaşkanı 
Recep Tayyip Erdoğan’ın, AKP 
Merkez Yürütme Kurulu toplantısı 
öncesi yaptığı açıklama ile meslek 
kuruluşlarının seçim usulüne 
yönelik düzenlemenin acilen 
gerçekleştirilmesi gerektiği yönünde 
talimat vermesinin hemen ardından 
TMMOB’u ve meslek odalarını 
susturma operasyonu ve odaları 
etkisizleştirmek için hazırlanan 
6235 sayılı Türk Mühendis ve 
Mimar Odaları Birliği Kanunu`nda 
Değişiklik Yapılmasına Dair 
Kanun Teklifi Meclis gündemine 
getirilmek istenmiştir. TMMOB ve 
meslek odaları taslağın meclisten 
geçmemesi için milletvekillerine 
çağrı yaparken, çeşitli etkinlikler 
yaparak tepkilerini ortaya koymuştur. 
Mimarlar Odası Ankara Şube-
si, “Mimarlar Odası Sarayın Değil 
Halkın Hizmetinde! Ülkede De-
ğişmesi Gereken En Acil Şey Bas-

kıcı Otoriter Yönetim Zihniyetidir.    
Sarayın Odası Olmayacağız. De-
mokrasi, Cumhuriyet ve Parlamen-
ter Sistem Vazgeçilmezimizdir.
Cumhuriyet Değerlerini, Laikliği ve 
Demokrasiyi Savunmaya, Bilimi ve 
Tekniği Halkımızın Hizmetine Sun-
maya Devam Edeceğiz.” açıklaması 
yapmıştır. Mimarlar Odası Ankara Şu-
besi, meslek odalarını susturmak ve 
etkisizleştirmek için hazırlanan Mes-
lek Odaları Yasa Taslağı’nı düzenle-
diği etkinliklerle masaya yatırmış ve 
mücadele yöntemleri geliştirmiştir. 
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Bu kapsamda hukukçular, Meslek  Odaları Yasa Taslağı’nı, moderatörlüğünü Mimarlar Odası Ankara Şube Başka-
nı Tezcan Karakuş Candan’ın yaptığı Avukat Turgut Kazan, Ankara Baro Başkanı Erinç Sağkan, Ziraat Mühendisleri 
Odası Avukatı Zuhal Dönmez Sirkecioğlu, Avukat Nurten Çağlar, Mimarlar Odası Ankara Şube Avukatları Gökçe 
Bolat, Revşan Deniz Çobanoğlu’nun katılımcı olduğu etkinlikle değerlendirmiştir. Hukukçular ve meslek odaları, 
“Bu toplumu susturma operasyonudur. Tüm toplum dayanışmayla tavır koymalıdır.” değerlendirmesini yapmıştır. 
Mimarlar Odası Ankara Şubesi, iktidar tarafından TMMOB’a karşı sürdürülen saldırılara ve seçim sistemi de-
ğişiklik taslağına karşı çalışmalarına “Meslek Odaları Yasa Tasarısı Değerlendirmeleri-2” ile devam etmiştir. 
Mimarlar Odası örgütlülüğünün önemli isimleri, geçmiş dönem başkanları Yavuz Önen, Arif Şentek ve H. Ali 
Ulusoy’un katılımı ile online söyleşi gerçekleştirilmiştir. Mimarlık mesleğinin duayenleri, odaların siyasal ikti-
dar tarafından neden hedef seçildiğini anlatarak, “Meslek örgütlerinin kuvvetlenmesi Türkiye’de genel uyanışa 
paralel gitmiştir. Bütün problem otoriter rejimin önünde engel olan demokratik kuruluşları ortadan kaldırmaktır. 
Bu demokrasi kazanımlarının tümünü yok edecek bir sürecin başlangıcıdır. Anayasaya sıkı sıkı sarılmak lazım. 
Ne yaparlarsa yapsınlar dayanışma ve mücadele geleneğimiz devam edecek.” değerlendirmesinde bulunmuştur. 
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MİMARLAR ODASI ANKARA ŞUBESİ 46.DÖNEMDE AVUKATLIK KANUNU’NDA 
YAPILAN DÜZENLEMELER KARŞISINDA, ÜLKENİN HER YERİNDEN ADALET 

ARAMAYA GELEN AVUKATLARIN YANINDA YER ALMIŞTIR.  

MİMARLAR ODASI ANKARA ŞUBESİ, 

46. DÖNEMDE,  EKONOMİK

 KRİZ SÜRECİNİ YÖNETEMEYEN,

 HALKIN SORUNLARINA KULAK 

TIKAYAN İKTİDARIN,  TOPLUMSAL 

MUHALEFET ÜZERİNDEKİ 

BASKILARINA DA SESSİZ

 KALMAMIŞTIR.   

Mimarlar Odası Ankara Şubesi,  twe-
et attı diye milletvekilliği düşürülen 
Ömer Faruk Gergerlioğlu ve insan 
hakları eylem planını açıkladıktan 
15 gün sonra gözaltına alınan  İn-
san Hakları Derneği Başkanı Öztürk 
Türkdoğan için destek ve dayanışma 
açıklaması yayınlamıştır. Mimarlar 
Odası Ankara Şubesi, millet iradesi-
ne yapılan bu darbeyi, ‘’Bu yapılan 
hepimize dairdir, düşünce özgürlü-
ğüne darbedir. Anadolu’nun dört bir 
yanında, birlikte yaşam ve kardeşlik 
ürettiğimiz, Cumhuriyet kurulur-
ken birlikte mücadele ettiğimiz ve 
bugün toprağa düşen bedenlerimiz 
için birlikte ağladığımız halkları 
düşmanlaştırarak toplumsal barışı-
mız yok ediliyor. Ortak geleceğimiz 
tehdit ediliyor. Bu ülkenin kültürel 
coğrafyasının, kardeşliğinin mekân-
sal harcını katmış, evrensel demok-
rasi ve insan haklarını meslek hak-
larımızın bir parçası olarak görmüş, 
kamu yararı ve Cumhuriyet değer-
lerini her zaman savunan Mimarlar 
Odası Ankara Şubesi olarak, bir kez 
daha ilan ediyoruz. İhtiyacımız olan 
şey katıksız demokrasi, insanca, sağ-
lıklı ve refah içinde bir yaşamı ku-
racak politikalardır. Milletvekilinin 
yeri meclistir, partilerin geleceğinde 
söz hakkı ise halkın iradesindedir. 
Baskılar ve gözaltılar hepimizedir. 
Ortak yollarımız olmasa da ortak ge-
leceğimizi kuracak olan evrensel bir 
demokrasidir.’’ diyerek kınamıştır.

Mimarlar Odası Ankara Şubesi Yönetim Kurulu iktidarın Avukatlık Ka-
nunu’nda ve baroların seçim sisteminde değişiklik yapmak istemesine 
karşı birçok ilden “Savunma Yürüyor” sloganıyla başlattığı yürüyüşe des-
tek vermiştir.  Mimarlar Odası Ankara Şubesi, Ankara’ya sokulmayan ve 
daha sonra Anıtkabir’de bir araya gelen baro başkanlarının ve savunma-
nın yanında yer almış, bu konuda yönetim kurulu açıklaması yapmıştır. 
Mimarlar Odası Ankara Şubesi, “çoklu baro” teklifini protesto için Türki-
ye’nin dört bir yanından gelen baro başkanlarının Ankara Kuğulu Park’ta 
başlattığı “Savunma Nöbeti”ne de destek vermiş, Meclis’e “çoklu baro”-
teklifinin geri çekilmesi için dilekçe vermek isteyen baro başkanlarına 
yapılan polis müdahalesine tepki göstermiştir. Mimarlar Odası Ankara 
Şubesi Yönetim Kurulu üyeleri yargı bağımsızlığı için yapılan eylemlere 
katılarak, savunmanın adalet ve demokrasi haykırışına destek olmuştur.
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Ayasofya’nın müze statüsünün ortadan kaldı-
rılması Atatürk’ün imzasının, Cumhuriyet mo-
dernitesinin, kültürün evrenselliğinin reddi an-
lamındadır.

İktidarın Cumhuriyet’le hesaplaşması devam 
ediyor. Mustafa Kemal Atatürk ve dönemin Ba-
kanlar Kurulu’nun kararıyla 24 Kasım 1934 yı-
lında müze olarak kullanıma açılan, 1985 yılın-
dan bu yana UNESCO Dünya Miras Listesi’nde 
olan Ayasofya’nın müze statüsünün ortadan 
kaldırılması Atatürk’ün imzasının, Cumhuriyet 
modernitesinin, kültürün evrenselliğinin reddi 
anlamındadır. İnançların siyasete alet edilme-
diği, laik demokratik bir Türkiye için, Cumhuri-
yet değerlerini korumaya, Atatürk Orman Çift-
liği’nde  Atatürk’ün şartlı bağışına, vasiyetine 
ve hukuka aykırı  inşa edilen  “kaçak saray”a 
karşı mücadeleye devam edeceğiz.

TMMOB MİMARLAR ODASI
 ANKARA ŞUBESİ 

AYASOFYA’NIN 

MÜZE STATÜSÜNÜN 

ORTADAN KALDIRILMASI 

ATATÜRK’ÜN İMZASININ, 

CUMHURİYET 

MODERNİTESİNİN,

 KÜLTÜRÜN 

EVRENSELLİĞİNİN

 REDDİ ANLAMINDADIR. 

İKTİDARIN 

CUMHURİYETLE 

HESAPLAŞMASI 

DEVAM EDİYOR.

Danıştay 10. Dairesi, Ayasofya’nın 
camiden müzeye dönüştürülmesine 
dair 24 Kasım 1934 tarihli Bakanlar 
Kurulu kararını 10 Temmuz’da iptal 
etmiştir ve Ayasofya camiye dönüş-
türülmüştür. Mimarlar Odası Ankara 
Şubesi, “Ayasofya’nın müze statüsü-
nün ortadan kaldırılması Atatürk’ün 
imzasının, Cumhuriyet modernitesi-
nin, kültürün evrenselliğinin reddi 
anlamındadır. İktidarın Cumhuri-
yet’le hesaplaşması devam ediyor.” 
açıklamasını yapmıştır.
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BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ 

ÖĞRENCİLERİ VE 

AKADEMSİYENLERİNİN DİRENİŞİ 

ÖZGÜR DEMOKRATİK ÜNİVERSİTE 

MÜCADELESİNİN BİR PARÇASIDIR.

 MİMARLAR ODASI ANKARA ŞUBESİ 

KAYYIM REKTÖR MELİH BULU’NUN

 DEĞİL, DİRENENLERİN 

YANINDADIR.

Melih Bulu’nun Cumhurbaşkanı 
Recep Tayyip Erdoğan tarafından 
Boğaziçi Üniversitesi’ne rektör ola-
rak atanması öğrenciler tarafından 
protesto edilmiştir. Bulu’nun istifa 
etmesinin ve rektörün seçimle be-
lirlenmesinin talep edildiği gösteri-
lerde birçok kişi gözaltına alınırken 
devam eden günlerde de protestolar 
devam etmiştir.

Protestolar sonucunda Melih Bulu, 
Resmi Gazete’de yayımlanan 14 
Temmuz 2021 tarihli Cumhurbaş-
kanlığı kararnamesiyle görevden 
alınmıştır. Mimarlar Odası Ankara 
Şubesi, protestolar sırasında polisin 
Boğaziçi Üniversitesi’nin kapısına 
kilit vurmasına ve öğrencilerin gö-
zaltına alınmasına yaptığı yönetim 
kurulu açıklamalarıyla  tepki göster-
miştir. 
Saldırılara ve adaletsizliğe karşı 
hiçbir zaman susmayan Mimarlar 
Odası Ankara Şubesi,  yaptığı 
yönetim kurulu açıklamasıyla 
Boğaziçi Direnişi’nde tutuklanan 
öğrencilere destek açıklaması 
yapmıştır. Tutuklu öğrencilerin 
serbest bırakılması için tüm ilerici 
kurumları ve siyasileri öğrencilere 
sahip çıkmaya davet etmiştir. 
Mimarlar Odası Ankara Şubesi,  
“Saldırılara ve adaletsizliğe karşı 
sessiz kalmamak, tüm demokrat 
ve ilerici kurumların, siyasi 

partilerin ve yurttaşların boynunun 
borcudur. Mimarlar Odası Ankara 
Şubesi olarak Boğaziçi Direnişi 
üzerinden hepimize yöneltilen 
bu tehditleri kabul etmiyoruz. 
Boğaziçi Üniversitesi’nin kapısına 
vurulan kelepçeler faşizm tarihinde 
yer etmiş görüntüleri aratmayan, 
ibretlik bir vesikadır. Türkiye’nin en 
önemli üniversitelerinden Boğaziçi 
Üniversitesi’ne Cumhurbaşkanı 
tarafından AKP’nin çeşitli 
kademelerinde görev almış, il 
yöneticiliği yapmış ve son olarak 
AKP milletvekili aday adaylığı 
bulunan Melih Bulu’nun atanmasını 
kabul etmiyoruz. Mimarlar Odası 
Ankara Şubesi, Boğaziçi Üniversitesi 
öğrencilerinin mücadelesine sahip 
çıkıyor, özgür ve demokratik 
üniversite talebini dile getirerek 
kayyım rektörü kabul etmediği için 
gözaltına alınan tüm öğrencilerin 
derhal serbest bırakılmasını talep 
ediyoruz.” açıklamalarını yapmıştır.
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MİMARLAR ODASI ANKARA 
ŞUBESİ, 46. DÖNEMDE SAVAŞ 

POLİTİKALARIYLA 34 TÜRK 
ASKERİNİN SURİYE’NİN İDLİB 

BÖLGESİ’NDE BİR HAVA 
SALDIRISINDA FEDA EDİLMESİNİ; 

SİVİL TOPLUM KURULUŞLARI, 
DEMOKRATİK KİTLE ÖRGÜTLERİ 

VE MESLEK ODALARIYLA YAPTIĞI 
ORTAK BASIN AÇIKLAMASIYLA 

KINAMIŞTIR.

Derinleşen ekonomik krizin savaş politikaları ile çözül-
meye çalışılmasını, gençlerimizin İdlib’te feda  edilme-
sine kodlanmış bu savaş ortamını reddediyoruz. Derin-
leşen ekonomik kriz, kapıya dayanan Coronavirüs ve 
günlerdir yoksul mahallelere asılmış bayraklarla simge-
selleşen, vatan evlatlarını kaybettiğimiz sınır ötesi top-
raklarda, ülkemiz bir karanlığa doğru sürükleniyor. Bu 
ülkenin aydınlık geleceği, demokrasisi, barışı ve adaleti 
için mücadele eden Demokratik Kitle Örgütleri olarak 
parlamentoda yaşanan linç girişimini şiddetle kınıyor, ül-
keyi yönetilemez hale getiren iktidarı istifaya davet edi-
yor, vatan evlatlarının Suriye topraklarından çıkarak ül-
kesine dönmesini kamuoyuna bir kez daha ilan ediyoruz. 
Vicdan zorbalığa karşı direnmeye devam edecek.

Ankara Cumhuriyet Okurları, Ankara Dayanışma Derneği, 
Ankara Dersimliler Derneği, Ankara Halkevleri, Ankara Ser-
best Muhasebeci Mali Müşavirler Odası, Ankara Tabip Oda-
sı, KESK Ankara Şubeler Platformu, Namık Kemal Mahallesi 
Koruma ve Yaşatma Derneği, Mali Müşavirler Muhasebeciler 
Birliği Derneği Ankara Şubesi, Pirsultan Abdal Kültür Derne-
ği, Pirsultan Abdal 2 Temmuz Kültür ve Eğitim Vakfı, Sosyal 
Demokrasi Derneği, TMMOB Mimarlar Odası Ankara Şube-
si, TİP Ankara İl Örgütü 

46. DÖNEMDE DE TÜRKİYE’DE 
İFADE ÖZGÜRLÜĞÜNÜ ENGELLEME 

VE TOPLUMU TAMAMEN 
SUSTURMA OPERASYONLARINA 

HIZ VERİLMİŞTİR. BU KAPSAMDA 
SOSYAL MEDYAYA SANSÜR 

DÜZENLEMELERİ YAPILARAK, 
KONTROL EDİLEMEYEN VE 
YILDIRILAMAYAN SOSYAL 

MEDYA ALANI DA İKTİDAR ELİYLE 
DÖNÜŞTÜRÜLMEK İSTENMİŞTİR.

Mimarlar Odası Ankara Şubesi,  
toplumu susturmak için TBMM 
Başkanlığı’na sunulan sosyal 
medyaya ilişkin düzenlemele-
ri içeren kanun teklifini yaptığı 
basın açıklamasıyla kınamıştır.
Açıklamada, ‘’Sosyal medya kanun 
teklifi, Türkiye’yi sosyal karantina-
ya alarak bir sosyal cezaevi haline 

getirme teklifidir. Bugün ülkemiz-
de giderek tek seslileşen basın ve 
medya alanını kontrol altına alan 
iktidar, kullanıcıları giderek artan 
sosyal medya alanını da kontrol 
altına alarak ifade özgürlüğünü en-
gellemek ve toplumu tamamen sus-
turmak istemektedir. İnternet, dün-
yaya açılan kapı ve iletişimin özgür 
kanalı olarak dünyanın birçok ülke-
sinde, tek seslileşen medyaya karşı 
sesini duyurabilen ve sosyal medya 
üzerinden gündem yaratarak top-
lumsal reflekslerin hızlıca verilebil-
diği, özgür seslerin mecrası haline 
gelmiştir. Bu yasa taslağı, otoriter 
rejimlerin bu alanı kısıtlamalarının, 
gözetlemelerinin, manipüle etme-
lerinin ülkemizdeki yansımasıdır. 
TBMM’ye sunulan bu yasa taslağı, 

ağırlaşan otoriter bir rejim altında 
gelecek günlerin ne denli karanlık 
olacağını göstermektedir. Trollerle 
kontrol edilemeyen ve yıldırılama-
yan sosyal medya alanındaki ifade 
özgürlüğünün bu yasa taslağı ile 
kontrol altına alınması, kullanıcıla-
rın bilgilerine erişilmesi, Türkiye’yi 
sosyal karantinaya alarak bir sosyal 
cezaevi haline getirecektir. Tür-
kiye’nin iktidarın sosyal bekçileri 
ile çevrilmiş sosyal bir cezaevine 
dönmesini reddediyor, sosyal med-
ya yasa taslağının sansür, susturma 
ve toplumu esaret altına almanın 
aracı olduğunu görüyor, tüm toplu-
mu bu yasa taslağına karşı sözünü 
söylemeye, taslağın geri çekilme-
si için mücadeleye davet ediyo-
ruz.’’ ifadelerine yer verilmiştir.
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46.DÖNEMDE DE HUKUKU, 

TEMEL HAK VE ÖZGÜRLÜKLERİ, 

KARDEŞLİĞİ, CUMHURİYET 

DEĞERLERİNİ, DARBELERE KARŞI 

DEMOKRASİYİ SAVUNMAKTAN 

VAZGEÇMEDİK.  

MİMARLAR ODASI ANKARA ŞUBESİ 

46. DÖNEMDE YAPTIĞI YÖNETİM 

KURULU AÇIKLAMASIYLA, 

İKTİDARIN KIDEM TAZMİNATINA 

YÖNELİK SALDIRILARINA KARŞI 

TEPKİSİNİ ORTAYA KOYMUŞTUR.

Mimarlar Odası Ankara Şubesi, 
46. Dönemde de, Türkiye’nin 
geleceğinin ve değerlerinin yok 
edildiği, Türkiye Cumhuriyeti’nin 
kara lekesi, faşist askeri darbe 12 
Eylül’ün 40. ve 41.yılında basın 
açıklamaları yapmıştır. Darbelere 
karşı demokrasiyi, hukuku, temel 
hak ve özgürlükleri, kardeşliği, 
Cumhuriyet değerlerini, doğal ve 

Mimarlar Odası Ankara Şubesi, 
halkın geleceğine ve emeklerine 
göz koyan  iktidara, “‘Tamamlayıcı 
Emeklilik Sistemi’ ya da ‘Kıdem 
Tazminatı Reformu’ diye, gelecek 
karartma projesine renkli isimler 
koyarak gerçek saklanamaz. 
Pandemi bahane edilerek her 
alanda uygulanan baskı ve otorite 
artarken, yağmada ve talandaki artış 
vaka sayısındaki artışı geçmişken, 
virüs yalnızca bilineni görünür 
kılmıştır. Nitekim bu gerçeği gören, 
yarını tehlikeye atılan gençler yanıtı 
güçlü şekilde ‘Oy Moy Yok’ diyerek 
verdi. Adaletin son kalesi barolara 
saldırıldığında savunma yürüyüşe 
geçti.  Şimdi emeğine, haklarına ve 
geleceğine el konmak istenen kesim 
ülkenin milyonlarca işçisi, emekçisi, 
çalışanlarıdır. Adı ne olursa olsun 
getirilmeye çalışılan, bugün 
emeklilik hayali dahi kuramayan 
genç çalışanların, sayısı her 
geçen gün katmerlenen işsizlerin, 
kamuda sözleşmeli, işçi statüsünde 
çalıştırılan kamu emekçilerinin, 
beyaz yakalı, mavi yakalı demeden 
hepimizin geleceğini ipotek altına 
alarak bir fona aktarma planıdır. 
Güvencesizliği, düşük ücreti, esnek 
istihdamı ve işsizliği artıracak 
bu uygulamalara, bizlerin alın 
terinin karşılığı olan, en temel 
hakkımız kıdem tazminatına 
dokunulmasına, gece gündüz 
demeden çalışarak, uykusuz kalarak 
kazandığımız geleceğimizin, 
emeklerimizin gaspına izin 
vermeyeceğiz” diyerek seslenmiştir.

kültürel varlıkları savunacağını 
vurgulayan Mimarlar Odası Ankara 
Şubesi, tek adam rejimiyle devam 
eden 12 Eylül zihniyetine karşı 
mücadeleye devam edeceğini 
bildirmiştir. Mimarlar Odası Ankara 
Şubesi, “Bugün ülkede, kentte, 
meslekte ne sorun yaşıyorsak, 
bu 12 Eylül aklıdır. Bu aklı 
ortak akılla bertaraf etmek ise 
sorumluluğumuzdur. 12 Eylül, 
neoliberal ekonomik politikaların 
dünya çapında askeri darbeler 
yönetimiyle uygulanmasının 
adımıdır. Bugün varlığını sürdüren 
12 Eylül zihniyetinin ürünü tek 
adam rejimini ve 12 Eylül aklını 
ortak akılla birlikte bertaraf 
edeceğiz.” diyerek 12 Eylül darbesi 
ile gerçek bir yüzleşme sağlanana 
kadar sorumlulardan hesap sormaya 
devam edeceğini kaydetmiştir.  
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MİMARLAR ODASI ANKARA ŞUBESİ EKOSİSTEME KARŞI SORUMLULUKLARIMIZI, İKLİM DEĞİŞİKLİĞİNİ,  

YAŞANAN YANGINLARIN, DEPREMLERİN, SELLERİN AFET OLMADIĞINI KAMUOYUNA AÇIKLARKEN, YARALARIN 

SARILMASINA DA DESTEK OLDU.

Mimarlar Odası Ankara Şubesi, 
46. Dönemde yaptığı etkinliklerde 
doğal varlıklarını talanı nedeniyle 
iklim krizinin sonuçlarının Türki-
ye’de çok ağır yaşandığına dikkat 
çekerek, merkezi ve yerel iktidara 
bu konuda uyarılarda bulunmuştur. 
Mimarlar Odası Ankara Şubesi, 
ülkemizde pandemi sürecinin 
üstüne müsilaj, sel felaketleri, 
orman yangınları, depremler ile 
doğa alarm vermektedir. Başta 
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı 
olmak üzere tüm kurumlar iklim 
krizinin ortaya çıkaracağı tehditleri 
acilen ciddiye almalı, ekosistemin 
dengesini bozan her adımdan uzak 
durulmalıdır. Bugün ortaya çıkan 
felaketlerin yarınları yok etmesine 
izin verilmemelidir. Arka arkaya 
yaşanan yangınlar, seller ile ülkede 
gelişen olaylara hazırlık yapmayan, 
müdahale edemeyen ve sonucunda 
can ve mal kaybına neden olan bir 
yönetim aczi yaşanmaktadır. Yaşanan 
doğa olaylarının afete dönüşmesine 
yol açacak politikaların yanında, 
bu afetleri yönetecek birikime de 
sahip olmayan iktidar, yurttaşların 
öncelikle can güvenliğini daha 
sonra ise onlarca yıllık emeklerini 
tehlikeye atmakta, üstelik kayıplar 
için de yine halkı borçlandırma 
seçeneğini sunmaktadır.” 

açıklamasını yaparak durumun va-
hametini gözler önüne sermiştir.
Mimarlar Odası Ankara Şubesi 46. 
Dönemde,  iklim değişikliğine ve 
doğal varlıkların talanına   dikkat 
çekmiş, bilim ve teknikten aldığı 
güçle bu konuda acil önlemler 
alınması gerektiğine işaret etmiştir. 
5 Haziran Dünya Çevre Günü’nde 
basın açıklaması yaparak, ‘’Dünya 
çevre gününü pandemi koşullarında 
karşılarken, her birimizin ve 
yöneticilerin oturup binlerce kez 
düşünmesi gerekiyor. Dünya bütün 
canlılara ait ve doğal varlıkların 
talanından vazgeçilmesi gerekiyor. 
Ekosisteme karşı sorumluluklarımız 
var. Bugün yaşadıklarımızı alıp 
yan yana koyduğumuzda hep 
bu tahakkümü görüyoruz ve bu 
tahakküm pandemi sürecinde 
insanlığın gözüne girecek kadar 
açığa çıktı. Pandemi günlerinde 
‘hafta içi çalışmak serbest, hafta sonu 
sokağa çıkmak yasak’ yaklaşımı 
ile çevremizde yeni bir tahakküm 
süreci örülürken, insanlık, doğa, 
yaşamlarımız bu tahakküm altında 
tutsaklaştırılmaya çalışılıyor. 
Tahakkümü reddediyoruz. 
İktidarın Dünya Çevre Günü’nde 
söyleyeceği her söz geçerliliğini 
yitirmiştir, sahici değildir. 
Yaşam alanlarımızı korumak, 
çocuklarımıza adil ve yaşanabilir 
ülke ve dünya bırakmak için 
mücadeleden vazgeçmeyeceğiz.” 
uyarısında bulunmuştur.
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MİMARLAR ODASI 

ANKARA ŞUBESİ 46.DÖNEMDE

 YAŞANAN DEPREMLER, SELLER 

VE YANGINLARDA, DAYANIŞMA 

ÇAĞRISI YAPMIŞ, YARDIM 

TOPLAMIŞ VE BÖLGEYE

 GÖNDERMİŞTİR. 

HİNTERLANDINDA YAŞANAN 

SELLER VE YANGINLARLA 

İLGİLİ YERİNDE İNCELEMELER 

GERÇEKLEŞTİREREK YAPILAN 

BİLİMSEL TOPLANTILARDA 

KONUŞULANLARI KAMUOYUYLA 

PAYLAŞMIŞTIR. 

Elazığ’ın Sivrice ilçesinde 24 Ocak 
2020 tarihinde 6,8 büyüklüğünde 
deprem meydana gelmiş, Elazığ 
ve Malatya’da 41 kişi hayatını 
kaybetmiştir. Malatya’nın Pütürge 
ilçesinde 5 Haziran 2020’de 5 
büyüklüğünde, Bingöl’ün Karlıova 
ilçesinde 14 Haziran 2020’de 5,7 
büyüklüğünde, İzmir’in Seferihisar 
ilçesi açıklarında ise 30 Ekim 
2021’de merkez üssü Ege Denizi 
olan 6,6 büyüklüğünde deprem 
meydana gelmiştir.  Sığacık’ta 
deniz suyunun yükselmesi sonucu 
cadde ve sokaklar su altında kalmış, 
deprem nedeniyle 117 kişi hayatını 
kaybederken 1032 kişi yaralanmış, 
107 kişi ise enkaz altından sağ 
çıkarılmıştır. Mimarlar Odası Ankara 
Şubesi, TMMOB’un İzmir Depremi 
sonrası oluşturduğu inceleme 
ekibinde yer alarak mimarlığın 
toplum hizmetinde olduğunu bir 
kez daha gözler önüne sermiştir.
Mimarlar Odası Ankara Şubesi,  
İzmir Depremi’ne ilişkin “Ege Denizi 
merkezli gerçekleşen, İzmir ve 
civarını sarsan depremden gelen can 
kaybı haberleri bir kez daha hepimizi 
derinden üzüyor. Depreme maruz 
kalan yurttaşlarımıza geçmiş olsun 
dileklerimizi iletirken, can kaybının 
artmaması umuduyla, hayatını 
kaybeden vatandaşlarımızı saygıyla 
anıyor, yakınlarına başsağlığı, 
yaralılara acil şifalar diliyoruz. 
Mimarlar Odası Ankara Şubesi 
olarak, başta İzmir olmak üzere Ege 
Bölgesi’ne ve depremin hissedildiği 
tüm illerde ihtiyaç duyulan her 

türlü çalışmaya hazır olduğumuzu, 
mesleğimizin ve bilimin gereğini 
kamu yararına yerine getireceğimizi 
kamuoyuna duyururuz.” 
açıklamasında bulunmuştur. 
Mimarlar Odası Ankara Şubesi, 
“Marmara Depremi’nin 21.Yılında 
Doğayla Yaşamayı Öğrenememek 
En Büyük Afettir. 21 yıl önce 1999 
yılının 16 Ağustos’u 17 Ağustos’a 
bağlayan gecesi yaşanan 7.2 
büyüklüğündeki deprem 45 saniye 
sürdü. Resmi rakamlara göre 18 
bin, gerçekte çok daha fazla can 
kaybına yol açtı. Deprem bir doğa 
olayıdır, bu doğa olayı ile birlikte 
yaşamayı öğrenmek, önceden 
önlemler almak ise yapılması 
gerekendir. Depremlerle birlikte 
can ve mal kaybını en aza indirecek 
yapılı çevreyi ve nitelikli mimarlığı 
oluşturmak yerine, kentleri ranta 
kurban edenler, coğrafyanın yol 
göstericiliğini reddedenler, bilimi 
ve tekniği dışlayanlar, sağlıklı ve 
güvenli çevreler oluşturamazlar. 
Oluşturamadılar. Deprem 
yönetmeliklerine uyulmaması, 
zemin şartlarına aykırı yanlış yer 
seçimleri, denetimsiz proje ve 
uygulamaları, standart dışı ve kalitesiz 
malzeme kullanılması her depremde 
içimizi yakmaya devam etmiştir.” 
açıklamasında bulunmuştur. 
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Türkiye’de Antalya Manavgat’ta 
yaşanan yangının ardından ülkenin  
birçok yerinde orman yangınları 
meydana gelmiştir. Yangınlara 
müdahale edilememiş, THK yangın 
söndürme uçakları hangarlarda 
çürütülmüş ve ülkenin akciğerleri 
yok edilmiştir. 28 Temmuz – 12 
Ağustos tarihleri arasında 54 ilde 
gerçekleşen 299 orman yangınında 
9 kişi hayatını kaybetmiş, binlerce 

orman alanı yanmış, birçok 
hayvan, ev ve araç zarar görmüştür.
Mimarlar Odası Ankara Şubesi, 
“Bu büyük yangın felaketine 
THK uçaklarını hangarlarda 
çürütenler yol açmıştır. Sorumlular 
cezalandırılmalıdır, bunun adı 
vatana ihanettir. Bu yaşananların 
sorumlusu Cumhuriyet kurumlarının 
içini boşaltanlardır.  Mimarlar Odası 
Ankara Şubesi olarak,  Türk Hava 
Kurumu tarafından 4,9 ton su taşıma 
kapasitesine sahip ve manevra 
kabiliyeti yüksek uçaklar ve hava 
araçları satışa çıkarıldığında, orman 
yangınlarına müdahale edebilmede 
büyük tehlikenin kapıda olduğu 
uyarısında bulunmuş ve ‘Satış 
ihaleleri iptal edilmelidir.’ demiştik. 
Cumhuriyet kurumlarını bir bir yok 
edenler, ülkemizin ciğerlerinin 
de yok edilmesine yol açmıştır. 
Hava araçlarını satışa çıkaran Türk 
Hava Kurumu yönetimi, ormanlar 
yanarken yangın söndürme 
uçaklarını hangarlarda çürütmüştür. 

THK’nun uçaklarını hangarda 
çürüten Türkiye, 3 Rus uçağına 
günlük 1.3 milyon lira öderken 
Cumhurbaşkanlığı’nın ise 13 uçağı 
bulunmaktadır. Afetlere hazırlık için 
ayrılmayan bütçe ile ülkenin dört bir 
yanında saraylar inşa eden iktidar, 
bugünkü çaresizlik tablosunun esas 
sorumlusudur.” açıklaması yaparak 
bilim ve tekniğin reddedilmesi 
sonucu orman yangınlarının adeta 
cinayete dönüştüğünü ifade etmiştir. 
Mimarlar Odası Ankara Şubesi, 
hinterlandında bulunan Tunceli’de 
orman yangınlarına müdahale 
edilmemesine, iktidarın ayrımcılık 
yapmasına, göz göre göre doğa 
katliamına göz yummasına karşı 
basın açıklaması yaparak tepkisini 
ortaya koymuştur.  Mimarlar Odası 
Ankara Şubesi, “Birinci derece doğal 
SİT alanı ve biyolojik çeşitliliği 
açısından biricik  olan Munzur Vadisi 
ormanları yok  olma tehdidiyle karşı 
karşıya iken iktidar neredeyse kılını 
kıpırdatmıyor. Tunceli’de yaşanan 
bir yangından ötesidir,  taammüden 
doğa cinayetidir. Ülkenin doğusu ile 
batısına yönelik yapılan ayrımcılık 
ve nefret suçudur.  Birinci derece 
doğal SİT alanı olan Munzur Vadisi 
ile Fırtına Veli Çeşmesi Bölgesi’ndeki 
yangın  ise devam ediyor. Tunceli 
Belediyesi, köylüler ve gönüllüler bu 
yangını söndürmek için mücadele 
ediyor. Yangının nasıl çıktığına dair, 
bölgeden gelen haberler, yangını 
söndürmek isteyenlerin içeriye 
alınmaması gizlenenin ne olduğu 
kuşkusunu büyütüyor.  Tunceli 
ormanları yanıyor, ormandaki canlar 
yanıyor, yetkililer izliyor, görevlerini 
kötüye kullanıyorlar. Mimarlar 
Odası Ankara Şubesi olarak, 
yangına zamanında müdahale 
etmeyen tüm yetkililer hakkında suç 
duyurusunda bulunacağız. Türkiye 
coğrafyası  bir bütündür. Yetkilileri, 
üstlendikleri sorumlulukları 
yerine getirmeye davet ediyoruz. 
Tunceli’deki orman yangınlarında 
havadan desteğe ihtiyaç elzemdir. 
Yangına acil müdahale edilmelidir!” 
açıklamalarını yapmıştır.
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GİRESUN’DA, SİNOP’TA, 

 BARTIN’DA

 YAŞANAN SEL FELAKETLERİNDEN,

 BİLİMİN VE TEKNİĞİN

 REHBERLİĞİNDEN GİTMEYEN 

İKTİDAR SORUMLUDUR.  
Giresun’da 22 Ağustos’ta etkili olan 
şiddetli yağış Dereli, Doğankent 
ve Yağlıdere ilçeleri başta olmak 
üzere birçok yerleşim bölgesinde 
sele neden olmuştur. Arama 
kurtarma ekiplerinin günler süren 
çalışmaları sonucu askerlerin de 
aralarında bulunduğu 11 kişinin 
cansız bedenine ulaşılmış, çok 
sayıda ev ve iş yeri hasar görmüştür. 
Doğal ve kültürel varlıkların talanı, 
dere yataklarında yapılaşmalar Batı 
Karadeniz’de  sel felaketlerine yol 
açmıştır.  Kastamonu, Bartın ve Sinop 
sel felaketleri oldu. Kastamonu, 
Bartın ve Sinop’ta sel felaketleri 
yaşanmış, Kastamonu’da 32, Sinop’ta 
6 kişi hayatını kaybetmiş, Bartın’da 
ise 1 kişi hayatını kaybederken 
1 kişiye ise ulaşılamamıştır.
Bartın’da ve Kastamonu’da sel 
bölgelerinde Mimarlar Odası Ankara 
Şubesi’ne bağlı oda temsilcilikleri 
Bartın ve Kastamonu’da sel 
bölgelerinde yerinde incelemeler 
yapmıştır.  Mimarlar Odası 
Ankara Şubesi, “Hiçbir afetten 
ders çıkarmayan iktidarın 
öngörüsüzlüğü ve hazırlıksızlığı sel 
felaketlerinde bir kez daha ortaya 
çıkmıştır. Ülkemizde yaşanan 
orman yangınlarından sonra, Batı 
Karadeniz Bölgesi’nden; Samsun, 
Sinop, Bartın ve Kastamonu’da 
yaşanan sel felaketleri sonucu, hiçbir 
afetten ders çıkarmayan iktidarın 
öngörüsüzlüğü ve hazırlıksızlığı 
bir kez daha ortaya çıkmıştır. 
Bilime aykırı kentleşme, dere 
yataklarının betonlaşması, dereleri 
kelepçeleyen plansız HES yapımları 
ile sel felaketlerinin sorumlusu, 

doğa ile uyumlu kentleşme politikaları yerine yaşam 
alanlarını betona boğan iktidardır.” açıklamasını yapmıştır. 
Mimarlar Odası Ankara Şubesi, Kastamonu Bozkurt’ta yanlış kentleşme 
politikaları, bilim ve tekniği devre dışı bırakan uygulamalar nedeniyle felakete 
dönüşen selin ardından, bölgede heyetle incelemelerde bulunmuştur.
Sel bölgelerindeki acele kamulaştırma kararını değerlendiren Mimarlar 
Odası Ankara Şubesi, “Bozkurt’ta  taşkın yatağında yeniden onarım 
yapılması ve TOKİ konutları yapmak için bağ bahçe ve fındık bahçelerinin 
acele kamulaştırılması, sel felaketinden zerre ders alınmadığının kanıtıdır. 
Taşkın  yatağı acilen boşatılmalı, Karadeniz mimarisinin yol göstericiliği 
ile mekan üretilmelidir. Bozkurt’ta kaybedilen her canın ve maddi hasarın 
sorumlusu iktidardır. Bozkurt’ta yaşananlar afet değil, katliamdır. Su kendi 
yatağını bulmuştur. Bu rant hırsıyla kaplı akılların, bilimi tekniği dışlayanların 
sınavıdır. Bu katliam bile isteye, göstere göstere gelmiştir. Dik yamaçları 
bulunan vadide, en ufak bir yağışta suyun debisinin hızlı geleceği, sele neden 
olacağı ve meslek odalarımızın yaptığı uyarıları dikkate alınmadan dere 
yatağı 30 metreye daraltılmış, taşkın yatağı 2002’den sonra imara açılmıştır. 
Yerleşim politikalarında asırlardır bilinir, coğrafya yol göstericidir. O yolu 
izlemezseniz, dahası onu  yok etmeye çalışırsanız altında kalırsınız.” İktidar 
rant odaklı yerleşim politikaları ile doğayla uyumlu yerleşim politikalarını 
terk etmiş, bilimi ve tekniği dışlamış, doğaya hükmetme yaklaşımı ile 
sularını HES’ler ile kelepçelemiş, suyun yataklarını yapılaşmaya açmış, 
bilime ve tekniğe aykırı köprüler ve yapılar yapılmasına izin vermiştir. 
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MİMARLAR ODASI ANKARA 

ŞUBESİ TOGO İKİZ KULELERİNE 

KARŞI SÜRDÜRDÜĞÜ HUKUK 

MÜCADELESİNDE FİKRİ TAKİPTEN 

VAZGEÇMEYEREK ANKARA BÖLGE 

İDARE MAHKEMESİ BAŞKANI ESAT 

TOKLU’YU TOGO İKİZ KULELERİ 

İLİŞKİSİ NEDENİYLE HAKİMLER 

SAVCILAR KURULU’NA ŞİKAYET 

ETTİ.

46.DÖNEMDE 

İSTANBUL SÖZLEŞMESİ VE KADIN 

CİNAYETLERİNE YÖNELİK, 

KADIN ÖRGÜTLERİ VE  

DEMOKRATİK KİTLE ÖRGÜTLERİ İLE 

 ORTAK MÜCADELE 

YÜRÜTÜLDÜ. 

Mimarlar Odası Ankara Şubesi Başkent’te kirli rant ilişkilerini ortaya çıkaran 
ve ülke gündemine bomba gibi düşen TOGO İkiz Kuleleri mücadelesini  46. 
Dönemde de sürdürmüştür. Mimarlar Odası Ankara Şubesi, kara para akla-
ma suçuyla yargılanan Sezgin Baran Korkmaz’a ait ParamountHotel’de de 
konaklayan Ankara Bölge İstinaf Mahkemesi Başkanı Esat Toklu’nun, Togo 
Kuleleri’ni yapan firmanın patronunun mahkemesinden önce, patronun 
doğum günü partisine katılmasına ilişkin görüntülerin servis edilmesi üze-
rine harekete geçmiştir. Mimarlar Odası Ankara Şubesi, Hakimler Savcılar 
Kurulu Başkanlığı’na başvurarak, hukuk güvenliğini, eşitliği, temel hukuk 
normlarını zedeleyen Esat Toklu’nun meslekten çıkarılmasını talep etmiştir.

Kadına karşı şiddetle mücadele amacıyla hazırlanan İstanbul Sözleşmesi, 20 
Mart 2021 tarihinde Resmî Gazete’de yayımlanan 3718 sayılı Cumhurbaş-
kanı Kararı sonucunda anayasaya aykırı bir şekilde Cumhurbaşkanı Recep 
Tayyip Erdoğan tarafından feshedilmiştir. Sonrasında ülke genelinde ‘’İstan-
bul Sözleşmesi Yaşatır’’ sloganıyla birçok noktada eylemler düzenlenmiştir. 
Türkiye, 1 Temmuz itibariyle kadına karşı şiddetle mücadele amacıyla ha-
zırlanan İstanbul Sözleşmesi’nden resmen çıkmıştır. Kadın örgütleri çekilme 
kararının yürütmesinin durdurulması ve iptali istemiyle yargıya başvurmuş-
tur. Ancak Danıştay, İstanbul Sözleşmesi’nin Türkiye tarafından feshedil-
mesine ilişkin Cumhurbaşkanı Kararı’nın iptali ve yürütmeyi durdurma tale-
bini reddetmiştir. Türkiye’de bu adımla toplumda kadına karşı şiddet iktidar 
eliyle meşru hale getirilmiş, kadına yönelik şiddet ve kadın cinayetlerinde 
cezasızlık artarak devam etmiş, failler adeta korunmuştur. 2021 yılının ilk 10 
ayında en az 256 kadın cinayete kurban gitmiştir. Mimar Başak Cengiz, Ak-
deniz Üniversitesi İletişim Fakültesi Gazetecilik Bölümü öğrencisi Azra Gü-
lendam Haytaoğlu, Deniz Poyraz ve çok sayıda kadın vahşice katledilmiştir. 04

ÜLKE GÜNDEMİ

Cezasızlık kadınları canilerin açık hedefi haline getirmektedir. 
Artık yeter, kadın cinayetlerini durdurun!    

Hayatının baharındaki, Mimar Başak Cengiz’in sokak ortasında  vahşice katledilmesi, kadına 
yönelik şiddetin meşrulaştırılmasının ve kadın cinayetlerine yönelik 

cezasızlık kültürünün bir sonucudur.

Bu cinayetlerin sorumlusu İstanbul Sözleşmesi’nden bir gecede imzasını çekenlerdir. Kadın 
düşmanlığının, toplumsal cinsiyet eşitsizliğinin körüklenmesi, şiddeti önlemesi gereken 

mekanizmaların iktidarca işlevsiz hale getirilmesi, 
kadınları canilerin açık hedefi haline getirmektedir.

Artık yeter, kadın cinayetlerini durduracak yasal düzenlemeler 
acilen hayata geçirilmeli ve katiller en ağır şekilde cezalandırılmalıdır.

Mimarlar Odası Ankara Şubesi olarak üzüntü ve öfkemizi paylaşıyor, 
meslektaşımızın ailesine ve sevenlerine başsağlığı diliyoruz.

TMMOB Mimarlar Odası Ankara Şube 46. Yönetim Kurulu
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İSTANBUL SÖZLEŞMESİ
YAŞATIR 

Mimarlar Odası Ankara Şubesi, 
yüzde 70 kadın örgütlülüğüne 
sahip bir meslek odası olarak,  
kadın cinayetlerine, kadına yönelik 
şiddete ve İstanbul Sözleşmesi’nden 
bir gecede çıkılmasına tepkisini 
ortaya koymuştur. Mimarlar Odası 
Ankara Şubesi, 46. Dönemde kadın 
cinayetlerinin meşrulaştırılması 
ve cezasızlık kültürü nedeniyle 
kadın cinayetlerinin arttığına 
dikkat çekerek,  yönetim kurulu 
açıklamaları yapmıştır. Mimarlar 
Odası Ankara Şubesi, “Artık yeter 
kadın cinayetlerini durdurun! Bu 
cinayetlerin sorumlusu İstanbul 
Sözleşmesi’nden bir gecede 
imzasını çekenlerdir. Kadın 
düşmanlığının, toplumsal cinsiyet 
eşitsizliğinin körüklenmesi, 
şiddeti önlemesi gereken 
mekanizmaların iktidarca işlevsiz 
hale getirilmesi kadınları canilerin 
açık hedefi haline getirmektedir.” 
açıklamalarıyla kınamıştır.
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Mimarlar Odası Ankara Şubesi 
46. Dönemde üniversitelerin yüz 
yüze eğitime geçmesiyle ülkede 
yaşanan konut krizi ve yüksek 
kiralar nedeniyle barınma sorunu 
yaşayan öğrencilere destek 
açıklamasında bulunmuştur.  
Mimarlar Odası Ankara Şubesi, 
“Salgın sonucu eğitime erişimdeki 
sınıfsal eşitsizlikler gün gibi 
ortaya çıkmışken şimdi, yeniden 
üniversitelerine dönen öğrenciler, 
bu kez kalacak yer dahi bulamaz 
hale gelmiştir. Seçenekler; fahiş 
kira fiyatları, acımasız özel yurt 
ücretleri, yetersiz ve niteliksiz 
devlet yurtları, özgürlükten 
uzak, gericiliğe teslim KYK 
yurdu koşulları ya da vakıf ve 
tarikatların kapılarından ibaretken 
buna teslim olmayan üniversite 
öğrencileri ‘BARINAMIYORUZ’ 
diyerek haklı taleplerini dile 
getirmişlerdir. Öğrenciler 
parklarda nöbet tutarak, yardım 
değil barınma hakını talep 
etmiştir.” açıklamasını yaparak 
barınma sorunu yaşayan 
öğrencilere desteğini göstermiştir. 

Sakarya’nın Hendek ilçesindeki 
havai fişek fabrikasında 3 
Temmuz’da patlama meydana 
gelmiş, patlamada 7 kişi hayatını 
kaybetmiştir. Bu facia sonrası 
bu kez 9 Temmuz’da Adapazarı 
ilçesinde dağlık alanda, havai 
fişeklerin imha edilmek üzere 
kamyondan indirildiği sırada 
patlama meydana gelmiş, 
patlamada 3 asker şehit 
olmuş, 8 kişi yaralanmıştır. 
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Mimarlar Odası Ankara Şubesi, 
Dünya İnsan Hakları Günü’nde, 
“Bütün insanların ve canlıların 
kentte özgürce yaşama, kamusal 
alanları kullanma, tarihi, doğal ve 
kültürel değerlerini koruyarak ge-
lecek kuşaklara aktarma, temel in-
san haklarından olan yaşama, ba-
rınma haklarının dahi ihlal edildiği 
günlerde, yaşama, barınma, adil 
yargılanma hakkını, düşünce ve 
ifade özgürlüğünü savunmaya de-
vam ediyoruz.” diyerek insan hak-
larının demokrasi için vazgeçil-
mez olduğunu ortaya koymuştur.

Mimarlar Odası Ankara Şubesi, 46. 
Dönemde Gezi Direnişi’ne yönelik 
asılsız ve usulsüz hazırlanan ısmar-
lama iddianamelerle dava açılma-
sını yaptığı basın açıklamalarıyla 
kınamıştır. Mimarlar Odası Anka-
ra Şubesi, “Ülkenin her ilinden en 
geniş katılımlarla gerçekleşen, de-
mokrasi, hukuk ve özgürlük taleple-
rinin her kesimden insan tarafından 
barışçıl şekilde dile getirildiği Gezi 
Direnişi, kaç kere dava açılırsa açıl-
sın yargılanamaz. Kent hakkı kavra-
mı ile demokratik ve barış dolu bir 
ülke yaşam alanlarının özgürleş-
mesi için ideallerin yol göstericili-
ğinde büyüyen coşkunun, isyanın 
umudun adıdır. Gezi, toprağın al-
tında atan nabızdır. Gezi umuttur, 
umut yargılanamaz”  diyerek süre-
cin takipçisi olacağını ifade etmiştir. 
Mimarlar Odası Ankara Şubesi, 
Gezi Direnişi’nin 7. yıldönümün-
de kent hakkı kavramı üzerinden 
direnişin bugüne yansımalarını ve 
gelecek perspektiflerini tartışmaya 
açmıştır.  Mimarlar Odası Anka-
ra Şubesi 46. Dönemde, Prof. Dr. 
Güven Arif Sargın ve Doç. Dr. Bü-
lent Batuman’ın konuşmacı olarak 
yer aldığı “Gezi 7 Yaşında: Kaldı-
rım Taşlarının Altındaki Kumsal” 

KENT HAKKI
 İNSAN 

HAKKIDIR 

başlıklı etkinlik gerçekleştirmiştir. 
Mimarlar Odası Ankara Şubesi, 
Gezi’nin yaratıcı coşkusunu 
sokaklarda dolaştırmak, mizahın 
ve güzel gelecek düşlerinin 
üretilmesi için, pandemi 
günlerinde Gezi’nin dönüştürücü 
potansiyelini bugüne taşımış, Gezi 
Direnişi’nin 7.yılında “Yazılamaya 
ve Grafitiye Çıkıyoruz” diyerek 
üretim atölyesi çağrısı yapmıştır. 
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Türkiye 2022’nin ilk sabahına elektrik, doğalgaz, benzin, yol ve köprü ücretleri ve ver-
giler başta olmak üzere pek çok zamla uyandı. Yeni açıklanan zamlara göre, elektriğe 
yüzde 50 ile yüzde 125 arası, konutta kullanılan doğalgaza yüzde 25, ticari kuruluşlarda 
kullanılan doğalgaza yüzde 50, motorine 1 lira 29 kuruş, benzine 61 kuruş, otogaza 78 
kuruş, köprü ve otoyollara ortalama yüzde 25 zam yapılmıştır. Neoliberal ekonomik poli-
tikalar sonucunda en temel kentsel ihtiyaçlar özelleştirilmiş, elektrik, doğalgaz, köprü ve 
otoyol geçişleri kamusal olarak yapılması gereken hizmetlerden çıkartılıp paraya tahvil 
edilmiştir. Bu zamlar tüm yaşamı, doğrudan etkileyecek, en temel ihtiyaçların bile karşı-
lanmasında kriz yaratacaktır. 

Ulaşımdan sağlık hizmetlerine, eğitimden konut üretimine, mutfaktan, kentlere kadar ül-
kede üretilen her hizmeti etkileyecek bu durum artık sağlıklı yaşanılamaz bir dönemi işa-
ret ediyor. Bu durum iğneden ipliğe her şeye zam yapılacağının göstergesidir.

TÜİK artık güvenilirliğini yitirmiş, iktidarın istatistik bahçesi olmuştur.

TÜİK aralık ayı enflasyonunu yüzde 36,08 olarak açıklarken, bu rakamın çarşıda ve pa-
zarda vatandaşın hissettiğinin kat kat altında olduğu açıktır. İktidar bilinçli olarak enf-
lasyon rakamlarına yansımasın diye zamları yeni yılın ilk gününe bırakırken, TÜİK artık 
güvenirliğini yitirmiş iktidarın istatistik bahçesi olmuştur.

Zamlarla birlikte kentsel yaşam daha da zorlaşacaktır. Çalışanların ücretlerine yapılan 
artışların çare olmadığı, enflasyon karşısında eridiği, emekçilere yönelik baskıların arttığı 
ülkede, zamlar nedeniyle temel gıda ve ihtiyaçlar alınamaz hale gelinecek ve kent yok-
sulluğu artacaktır. Yüksek konut kiraları, mülkiyetin el değiştirmesi, açlık ve yoksulluk, 
kentsel güvenlik sorunu ile karşı karşıya kalınacak bir 2022 yılını işaret etmektedir. Gelir 
dağılımında dengesizlik, kentsel ayrışmayı ve “ötekileşmeyi” yaratmıştır. İnşaat sektörü 
ve ilgili tüm alanlardaki sektörel bazlı tedarik süreçlerinde sıkıntılar yaşanacak, kentler 
durağanlaşacak, konutlar küçülecek, var olan işsizlik daha da yükselecektir.

Mimarlar Odası Ankara Şubesi olarak, tüm kentleri ıssızlaştıracak güvenlik sorunu ya-
ratacak, kentsel yaşamı bitirecek bu zamların bir an önce geri alınmasını, artık ülkenin 
varlıklarını tehdit eden ekonomi politikalarının bilimsel ilkelere göre düzenlenmesini, 
özelleştirme yapılan tüm kentsel hizmetlerin kamulaştırılmasını, halkın yaşam kalitesini 
yükseltecek önlemler alınmasını talep ediyor ve Atatürk Orman Çiftliği’nde Atatürk’ün 
vasiyeti ve şartlı bağışına aykırı olarak yapılan Kaçak Saray’ın güncel zamlar ile birlikte 
elektrik ve yakıt giderlerinin halka açıklanmasının zorunluluk olduğunu kamuoyuna du-
yuruyoruz. 

TMMOB Mimarlar Odası Ankara Şubesi Yönetim Kurulu



Atatürk Orman Çiftliği, “Bu Yol, Yol Değil” Eyleminden, 18.04.2021

KENT ÇALIŞMALARI

• ANITKABİR 

• ATATÜRK ORMAN ÇİFTLİĞİ 

• SARAÇOĞLU MAHALLESİ 

• ODTÜ YOLU

• TOGO İKİZ KULELERİ

• İLLER BANKASI

• PLANLAMA SÜREÇLERİ/KENT SUÇLARI 

• PARKLAR/VADİLER

• ULUS TARİHİ KENT MERKEZİ 

• MİLLET BAHÇELERİ 

• KENT İZLEME MERKEZi

• TEMSİLCİLİKLERDE KENT

• HUKUK 



“Benim adım 
Atatürk Orman Çiftliği 

babam beni sizlere
emanet etti. 

Koruyun, nefes alın, 
büyütün, 

yeşillendirin
ağaç dikin, 

beni yaşatın diye…”
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MİMARLAR ODASI ANKARA ŞUBESİ 

ATATÜRK’ÜN EBEDİ 

İSTİRAHATGAHI  

VE SAYGI MEKANI OLAN 

ANITKABİR’ E 

YÖNELİK MÜDAHALELERİ 

YAKINDAN TAKİP ETMİŞ, 

ANITKABİR İZLEME KURULU 

OLUŞTURARAK, 

ANITKABİR VE ÇEVRESİNDEKİ   

UYGULAMALARI 

46.DÖNEMDE DE ÜLKE 

GÜNDEMİNE TAŞIMIŞTIR.  

Başkent’in simge ve saygı mekanı 
olan Anıtkabir, 46. Dönemde, siluet 
tartışmaları, etkileşim geçiş sınırı 
içerisindeki  imar uygulamaları, 
birinci derece korunması gereken 
tarihi sit alanı içerisindeki yapılar 
ve yiyecek-içecek otomatlarının 
koyulması ile ülke gündemine 
taşınmıştır. Anıtkabir’e 300 metre 
mesafede hem Beşevler bölgesinde 
okul yapılarının yıkılarak cami 
yapılması, hem de Anıttepe 
tarafında, okul alanının ticarete 
dönüşmesi ve 10 katlı iş merkezi 
yapılması süreci yargıya taşınmıştır. 
Anıttepe halkının ve muhtarların 

destek verdiği süreç, yapılan basın 
açıklamaları ve eylemliliklerle 
dile getirilmiştir. Anıtkabir’in 
etkileşim geçiş sahasının sınırlarının 
genişletilmesini de gündeme getiren 
tartışmalarda, Mimarlar Odası 
Ankara Şubesi Çankaya Belediyesi 
ile yaptığı görüşmeler sonucunda,  
Belediye Başkanı Alper Taşdelen 
kamuoyuna meslek odalarının plan 
iptali davalarında birlikte hareket 
edeceklerini, Büyükşehir Belediye 
Meclisi’nde ticarete dönüşen 10 
katlı inşaatın yapılacağı alanda  kat 
sayısının azaltılacağını açıklamak 
durumunda kalmıştır. 

ANITKABİR 
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TÜRKİYE CUMHURİYETİ’NİN

 KURUCUSU VE İLK 

CUMHURBAŞKANI MUSTAFA

 KEMAL ATATÜRK’ÜN ANIT MEZARI 

OLAN ANITKABİR’İN KARŞILAMA

 MEKÂNI OLAN ANITTEPE GİRİŞİNE, 

TANDOĞAN GİRİŞİNE VE MİSAKI

 MİLLİ KULESİ’NİN DİBİNE YİYECEK 

VE İÇECEK SATIŞI İÇİN TİCARİ 

OTOMATLAR YERLEŞTİRİLMESİ

 ÜLKE GÜNDEMİNE TAŞINDI.

YAPIYA CEPHE VEREN YERLERDEN 

YİYECEK İÇECEK SATIŞ BİRİMLERİ

 KALDIRILDI. 

KORUMA KURULU

 ANITKABİR KOMUTANLIĞI’NA 

UYARIDA BULUNDU.

Cumhuriyet’in bilim aksı olan ve 
üniversiteler ve eğitim yerleşkesi 
olan  Beşevler bölgesinin eğitim ka-
rakterinin  mekânsal olarak değişti-
rilmesinin ilk adımlarından birisi de 
okul alanına cami yapılması projesi 
idi. Bu simgesel alanda camiye ih-
tiyaç yoktu. Beşevler’in en görünür 
yerinde Anıtkabir’e yine 300 metre 
mesafede bir dini aks yaratılması-
nın karşılığı olan bu cami yapımının 
ideolojik bir mekânsal düzenleme 
olduğu aşikardı. Mimarlar Odası 
Ankara Şubesi olarak yargıya taşı-
dığımız bu plan değişikliğine, yargı 
46. Dönemde yürütmeyi durdurma 
kararı vermiş olmasına rağmen hu-
kuka aykırı olarak inşaat süreçleri-
nin başlamasının fikri takibini yapıl-
dı. Anıttepe Mahallesi’nde Anıtkabir 
yerleşkesini yakından etkileyecek 
sokakların ticaret yolu haline geti-
rilerek,  kat yüksekliklerindeki artı-
şı da Anıtkabir etkileşim geçiş  sa-
hasının genişletilmesi mücadelesi 
içerisinde değerlendirilmiştir. Anıt-
tepe’nin mahalle kültürünü kaybe-
derek, altyapısının kaldıramayacağı 

Anıtkabir’in Anıttepe girişine, Tan-
doğan girişine ve Misakı Milli Kule-
si’nin dibine yiyecek ve içecek satışı 
için ticari otomatlar yerleştirilmesi, 
Mimarlar Odası Ankara Şubesi Anıt-
kabir İzleme Kurulumuz tarafından 
yerinde tespit edildi. Nizamiye gi-
rişlerine koyulan otomatlar, yığılma-
larla birlikte daha girişte Anıtkabir’e 
yakışmayan görüntülere neden olu-
yordu. Misakı Milli kulesini dibine 
koyulan otomatlar ise tescilli kültür 
varlığı olan anıt bloğun görüntüsü-
nü ve cephesini bozan taş desenli 
duvar kağıdı ile kaplanmış, ayrıca 
klimaların pencereden çıkan görün-
tülerde özensizliğin ve izansızlığın 
göstergesiydi. Bu süreçte Anıtkabir 
Komutanlığı’ndan randevu alınarak 
yüz yüze görüşmeler gerçekleşti-
rildi.  Anıtkabir Komutanlığı’ndan  
ticari otomatların kaldırılması ve 
Anıtkabir’in taşıdığı simgesel değe-
re yakışmayan uygulamaların derhal 
durdurulması istendi. Anıtkabir Ko-
mutanlığı tarafından talebin değer-
lendirileceği ifade edilirken, aylarca 
otomatlar kaldırılmayınca Anıtkabir 
Komutanlığı hakkında suç duyuru-
sunda bulunuldu. Koruma Kurulu’na 
yapılan başvuru sonucunda, anıt 
bloğa cephe veren yiyecek içecek 
satış birimleri kaldırıldı. Anıtkabir 
içerisindeki kantinin özelleştirilme-
si ve içinde yapılan uygulamalarda 
Koruma Kurulu tarihi yapıya uygun-
suz müdahaleler konusunda orijinal 
hale getirin uyarısında bulundu. 

bir sorunla karşı karşıya kalacağı ve 
Anıtkabir çevresini yakından etkile-
yecek sonuçlar doğuracağından ha-
reketle Çankaya Belediyesi ve An-
kara Büyükşehir Belediyesi meclisi 
tarafından kabul edilen ticaret yolu 
meclis kararı yargıya taşınmıştır. 
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MİMARLAR ODASI ANKARA ŞUBESİ 

TARADINDAN, ANITKABİR BAKIM  

VE ONARIM TOPLANTI RAPORU, 

TUTANAĞI, ÇEVRE DÜZENLEMESİ 

PROJESİ, RESTORASYON 

KURULU TOPLANTI RAPORU, 

ANITKABİR KOMUTANLIĞI VE 

KORUMA KURULU’NDAN

 RESMİ YAZIYLA TALEP EDİLDİ.  

NİZAMİYE GİRİŞLERİNDE BULUNAN

 TİCARİ OTOMATLARDA 

İŞGALCİ DURUMUNUN 

SONLANDIRILMASI TALEP EDİLDİ.

AYRICA ANIT MEKÂNIN BİR BÜTÜN 

OLDUĞU VE MEKÂNIN PARÇALI 

BİR PROJELENDİRME İÇERİSİNDE 

OLMASININ DOĞRU OLMADIĞI

BELİRTİLEREK ANIT ALANA 

BÜTÜNCÜL BAKILMASI İÇİN DE 

KURULA YENİ BAŞVURU YAPILDI. 

ANITKABİR’E YÖNELİK HER TÜRLÜ  

UYGULAMA 46. DÖNEMİN İLK 

GÜNDEMLERİNDEN OLDU. 

ANITKABİR SİLÜET TARTIŞMALARI 

İLE YENİ BİR HUKUKSAL SÜRECİN 

BAŞLATILMASI ANKARA’NIN SİMGE 

MEKANI ANITKABİR’İN 

EN ÖNEMLİ 

DAVALARINDAN BİRİSİ OLACAK. 
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Kültür Varlıklarını Koruma Yüksek 
Kurulu’nun 16/01/2014 tarihli, 271 
sayılı “Tarihi Sitler, Koruma ve Kul-
lanma Koşulları İlke Kararı”nın iptali 
istemiyle Mimarlar Odası tarafından 
açılan davada, davanın reddi yolun-
da verilen Danıştay 14. Dairesi’nin 
03/02/2016 tarih ve E:2014/2388, 
K:2016/595 sayılı kararının, Danış-
tay İdari Dava Daireleri Kurulu’nun 
10/12/2018 tarih ve E:2016/4419, 
K:2018/5472 sayılı kararıyla bozul-
muştu. Kaçak Saray’dan kaynaklı, 
Cumhurbaşkanlığı’nın ve Kültür Ba-
kanlığı’nın yanında müdahil olduğu 
davada,  Danıştay 6.Dairesi,  271 
sayılı ilke kararını iptal ederek, tarihi 
ve doğal SİT alanlarında kamu yapı-
larının yapılmasının hukuka uygun 
olmadığına karar verdi. Bu kararla 
birlikte, 1. Derece Tarihi ve Doğal 
Sit alanı olan Atatürk Orman Çift-
liği alanlarında, kamu yapılarının 
yapılamayacağı bir kez daha yargı 
yoluyla kesinleşti. Anayasaya bağlı 
kalacağına ve hukuka uygun davra-
nacağına yemin eden Cumhurbaş-
kanına gereğini yapması için çağrı-
da bulunuldu. 

ATATÜRK ORMAN ÇİFTLİĞİ

46. DÖNEMDE DE İKTİDARIN 

REJİMLE HESAPLAŞMA ALANI 

HALİNE GELDİ. 

KİRALAMALAR, SATIŞLAR, PLAN 

DEĞİŞİKLİKLERİ, YOL YAPIMLARI, 

KAÇAK SARAY’IN YASALLAŞTIRMA

 SÜREÇLERİ HUKUKUN ARKADAN 

DOLANILMASI,

 ANKAPARK’IN

 TAHLİYE VE TASFİYE SÜREÇLERİ, 

EMNİYET HİZMET BİNASI 

YAPIMI, ATATÜRK ORMAN 

ÇİFTLİĞİ’NDE ÇIKAN YANGIN, 

ÖZEL KUVVETLER

 KOMUTANLIĞI’NIN

 KONUŞLANDIRILMASI, 

SAYIŞTAY RAPORLARI, 

TEBA VAKFI’NA TAHSİS 

YAPILMASI GİBİ SÜREÇLER YAKIN

 TAKİP EDİLMİŞ, YARGIYA TAŞINMIŞ 

VE KAMUOYU YARATILMIŞTIR.  

ATATÜRK ORMAN ÇİFTLİĞİ, 

MİMARLAR ODASI ANKARA 

ŞUBESİ’NİN ÖRNEK MÜCADELE 

DENEYİMİ OLMUŞ, 46. DÖNEMDE 

DE YİNE EN ÇOK GÜNDEM OLAN 

KENTSEL MÜCADALE ALANI 

OLARAK ÖNE ÇIKMIŞTIR. 

KAÇAK SARAY’IN KAÇAKLIĞINI

YÜKSEK YARGI BİR KEZ DAHA

 TESCİLLEDİ. 271 SAYILI

 İLKE KARARI İPTAL EDİLDİ. 

MİMARLAR ODASI ANKARA ŞUBESİ, 

“CUMHURBAŞKANLIĞI,

ÇANKAYA KÖŞKÜ’NE

 TAŞINMALI” ÇAĞRISI YAPTI.



48

KAÇAKLIĞA KILIF BULMAK

 İÇİN İPTAL EDİLEN 271 SAYILI 

İLKE KARARINI AYNI İÇERİKTE 

1700 SAYILI İLKE KARARI 

OLARAK YAYINLAYAN İKTİDAR 

46.DÖNEMDE DE KAÇAK SARAY’IN

 KAÇAK OLDUĞU GERÇEĞİNİ 

DEĞİŞTİREMEDİ.

SARAY KAÇAK, KRAL ÇIPLAK! 

ATATÜRK  ORMAN ÇİFTLİĞİ’NİN 
HALKA EMANETİNİN 83.YILINDA, 

KAÇAK SARAY YERLEŞKESİNDEKİ 18 
KAÇAK  YAPININ YAPI KULLANMA 

İZİN BELGESİNİN İPTALİ             
İÇİN DAVA AÇILDI. 

ATATÜRK ORMAN ÇİFTLİĞİ’NİN 
BAĞRINA SAPLANAN HANÇERLER 

ÇEKİP ÇIKARILINCAYA KADAR 
MÜCADELEMİZ DEVAM EDECEK.

KAÇAK SARAY YERLEŞKESİNDEKİ 

KÜTÜPHANE HUKUKSUZDUR. 

BİRİNCİ DERECE DOĞAL SİT 

ALANINI YAĞMALADIĞINIZ 

YERDE BİLİM YAPMAK MÜMKÜN 

DEĞİLDİR.

 BU HAKİKATE

 AYKIRIDIR.

Kaçak Saray yerleşkesinde, kütüp-
hane yapılarak Milli Kütüphane’nin 
eserlerinin buraya taşınması kabul 
edilemez. Kaçaklığı onlarca kez 
tescillenmiş bir yerleşkede bilim ve 
araştırma yapmak mümkün değildir. 
İnşai sürecin kendisi bilim ve tek-
niğe aykırıdır. Bilimsel bir mekan 
kurmak isterken bilimi ve tekniği 
çiğnediğiniz doğal ve kültürel alana 

Atatürk Orman Çiftliği’ndeki tala-
nın peşini bırakmayan, tüm süreci 
adım adım takip eden Mimarlar 
Odası Ankara Şubesi, Toplu Konut 
İdaresi tarafından ihalesi yapılan 
“Kaçak Saray Muhtelif Dekorasyon 
ve Tamamlama İlave Binaların İn-
şaatı ile Ada İçi Altyapı ve Çevre 
Düzenlemesi” işi kapsamında bu-
lunan yapılar için 04.03.2020 ve 
05.03.2020 tarihli toplam 18 adet 
yapı kullanma izin belgesinin iptali 
için dava açtı.

zarar verdiğiniz birinci derece do-
ğal SİT alanını yağmaladığınız yerde 
bilim yapmak mümkün değildir. Bu 
hakikate aykırıdır. Kaçak Saray yer-
leşkesinin ortaya çıkışında bilimin 
ve vasiyetin nasıl çiğnendiğidir esas 
hakikat.  Bu hakikati görmezden ge-
lerek kütüphanenin içinde kendinizi 
güvende hissedeceğiniz bir bilimsel 
üretim mümkün değil. Önünden ge-
çerken bile ürktüğünüz bir mekân-
da bilimsel üretim yapılamaz. Diğer 
yandan Türkiye’deki üniversitelerin 
bütçelerinin ciddi oranda düşürül-
düğü, üniversite kütüphanelerinin 
yeni bir kaynak alımı için bütçe 
ayıramadığı günlerde, yüzlerce kü-
tüphaneyi kapatan iktidar kendisine 
ilişkin sanal bir gerçeklik yaratmaya 
çalışıyor. Ekonomik krizin ciddi an-
lamda yaşandığı bugünlerde, kimse-
nin gerçeklikten koparılamayacağı 
ya da sanal gündemlerle oyalana-
mayacağı kadar hakikat ortadadır, 
bilimsel üretimi hedefleyen hiç kim-
se burayı kullanmamalıdır.
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MİMARLAR ODASI ANKARA ŞUBESİ 

46. DÖNEMDE 

ATATÜRK ORMAN ÇİFTLİĞİ 

ALANLARINDA EMSAL OLACAK 

BİR HUKUKSAL SÜREÇ BAŞLATTI. 

ATATÜRK ORMAN ÇİFTLİĞİ’NİN 

EN GENİŞ SINIRLARI BELİRLENEREK 

ASLINA RÜCU DAVASI AÇILDI. 

ATATÜRK ORMAN ÇİFTLİĞİ 

ALANLARINDA HUKUKA VE

 VASİYETE AYKIRI 

YAPILAN ABD 

BÜYÜKELÇİLİĞİ’NİN MİMARİ 

PROJELERİ 46.DÖNEMDE 

MİMARLAR ODASI 

ANKARA ŞUBESİ TARAFINDAN 

ONAYLANMADI. 

Atatürk Orman Çiftliği alanlarında 
1983 yılında Gazi Üniversitesi’ne 
Tıp Fakültesi yapmak üzere devredi-
len Çukurambar’daki arazileri, hülle 
yoluyla önce TOKİ’ye, TOKİ’den 
de ABD Büyükelçiliği’ne satılarak, 
AOÇ alanlarında ABD Büyükelçi-
liği’nin yapımına olanak sağlayan 
tüm kararlar ve protokoller yargı sü-
recine taşındı.  Yargı süreci devam 
ederken hukuksuz bir şekilde ABD 
Büyükelçiliği inşaatı devam etti. Bu 
aşamada Mimarlar Odası Ankara Şu-
besi’ne meslek denetim yaptırılmak 
için gelen ABD Büyükelçiliği mi-
mari projeleri, Atatürk’ün şartlı ba-
ğışı ve vasiyetine aykırı olduğu için 
onaylanmadı.

Mimarlar Odası Ankara Şubesi, Da-
nıştay’ın Ayasofya’nın müze statüsü-
nün kaldırılması gerekçesini emsal 
göstermiş ve 15 Ekim 2020 yılında 
AOÇ’nin aslına rücu davasını açmış-
tır.  Atatürk Orman Çiftliği alanları-
nın en geniş sınırlarının, Atatürk’ün 
şartlı bağışı ve vasiyetine uygun hale 
getirilmesi için Tarım Orman Bakan-
lığı’na başvuran Mimarlar Odası 
Ankara Şubesi, talebin reddedilme-
si üzerine aslına rücu için hukuksal 
mücadeleyi başlatmıştır. Aslına rücu 
davasını açan Mimarlar Odası Anka-
ra Şubesi, “Bu dava hepimizin dava-
sıdır, bu davaya sahip çıkmak, Cum-
huriyet değerleriyle hesaplaşmanın 
zirve mekanı Atatürk Orman Çift-
liği’ne ve Cumhuriyet değerlerine 
sahip çıkmaktır. Büyük bir davanın 
startını veriyoruz. Atatürk Orman 
Çiftliği’nde Atatürk’ün şartlı bağışı-
na, vasiyetine ve hukuka aykırı inşa 
edilen  ‘Kaçak Saray’a karşı mücade-
leye devam edeceğiz.” açıklamasını 
yapmıştır.
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Cumhuriyet’in özgürlükçü değerle-
rinin kurucu mekanı Atatürk Orman 
Çiftliği’nin hikayesi 1925 yılında 
bozkırın ortasında kurulan üç çadır-
la başladı. Toprakla başlayan mü-
cadele, kültürle yoğruldu, çağdaş-
laşma öyküsü yazıldı. Mücadeleyle 
başlayan süreç Atatürk’ün vasiyet 
ve şartlı bağışıyla hepimize emanet 
edildi. Atatürk Orman Çiftliği mü-
cadelesi devam ediyor, 96 yıllık bit-
meyecek deneyimin mücadelesinde 
birlikte olmak dileğiyle.

Atatürk Orman Çiftliği’nde Tem-
muz 2021’de meczup olduğu iddia 
edilen bir kişinin yangın çıkarttığı 
iddia edilmiş, buna rağmen yan-
gına müdahalede geç kalınmıştır. 
Atatürk Orman Çiftliği’nde Bağlıca 
yolu kavşak bağlantısı yapımında, 
ekolojik bütünlük parçalanmış ve 
refüj bariyerlerle kapatılarak orman 
içi itfaiye yollarına giriş engellen-
miştir. Vatandaşların yangını  feryat 
figan bildirdiği yangında “Beytepe 
Sabancı Bulvarı yol çalışması var-
ken Büyükşehir’in ısrarla direttiği 
Gökçek döneminde planlanan yol 
yapılmadan önce bu orman alanının 
bir girişi vardı, itfaiye yolu açıktı. O 
refüjü kapatırken bu yolda kapatıldı 
her yer itfaiye ama giremiyor. Cayır 
cayır bir orman yok oluyor. Ne Be-
lediye’nin ne Orman Bakanlığı’nın 
itfaiye araçları bu araziye girmiyor. 
İki saattir Büyükşehir Belediyesi’n-
den iş makinesi bekliyorlar ki refüjü 
devirsin yangına müdahale edilsin. 
Orman yandı bitti, komple arazi 
yandı; yılanlar, kaplumbağalar, can-
lılar, hepsinin ölülerini gördük.” 

MİMARLAR ODASI ANKARA 

ŞUBESİ 46.DÖNEMDE

 ATATÜRK 

ORMAN ÇİFTLİĞİ’NİN

 KURULUŞ 

YILDÖNÜMÜ OLAN 

5 MAYIS’TA 

“ATATÜRK ORMAN ÇİFTLİĞİ”

 ÖZGÜRLEŞENE KADAR 

MÜCADELEYE DEVAM”

ÇAĞRISI YAPTI.  

46.DÖNEMDE ATATÜRK ORMAN 
ÇİFTLİĞİ ALANLARINDA ÇIKAN 

YANGINA ZAMANINDA MÜDAHELE 
EDİLEMEMESİ HAKKINDA SUÇ 

DUYURUSUNDA BULUNULDU.
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 ATATÜRK ORMAN ÇİFTLİĞİ 

ALANLARINDA METREKARESİ 

1,5 LİRAYA KİRALAMAYA 

ÇIKARTILAN 

TÜM İHALE SÜREÇLERİNDE,  

46. DÖNEMDE MİMARLAR ODASI 

ANKARA ŞUBESİ, ANKARA 

BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ’Nİ 

GÖREVE ÇAĞIRMIŞ, İHALEYE 

GİREREK ARAZİLERİN 

ATATÜRK’ÜN 

ŞARTLI BAĞIŞI VE VASİYETİNE 

UYGUN ŞEKİLDE KULLANIMININ 

SAĞLANMASINI ÖNERMİŞTİR.

“Yapılaşmaya yol açan-
lar yangına da yol açtı”

“Mustafa Kemal Atatürk’ün şart-
lı bağışı ve vasiyeti Atatürk Or-
man Çiftliği alanlarındaki yangın 
ve saatlerce doğru yöntemlerle 
müdahale edilememesi, içler acı-
sı durumu ortaya çıkartıyor. Bir 
meczup yaktı ve yakalandı deyip 
geçilemeyecek durum ortada, yan-
gını izleyenler, iptidai yöntemlerle 
söndürenler, saatlerce refüjü aça-
madıkları için içeriye girerek içeri-
den müdahale edemeyenler, iki saat 
sonra havadan yangını söndürme-
ye çalışanların hepsi sorumludur. 
“Atatürk Orman Çiftliği’nde yollarla 
parçaladığınız tam da budur, ekolo-
jik bütünlük parçalanıyor, yangına 
müdahale edilecek orman yoluna 
geçilemiyor, sonra da yol Ankara-
lıların konforu için yapılıyor denili-
yor… Atatürk Orman Çiftliği alanın-
da çıkan bu yangın göstermiştir ki, 
Atatürk’ün şartlı bağışına ve vasiye-
tine sahip çıkmak sözle olmuyor.
 
 

Mimarlar Odası Ankara Şubesi’nin 
AOÇ alanlarındaki kiralama süreç-
lerine dair Belediye’ye yaptığı çağrı-
ların kamuoyunda yankı bulması ile 
Ankara Büyükşehir Belediyesi, bu 
doğrultuda tamamı olmasa da belir-
li arazileri kiralayarak tarımsal alan 
olarak kullanmaya başladı. Ancak 
Belediye Kaçak Saray’ın karşısında 
otopark alanı olarak kiralanacak ala-
na ilişkin herhangi bir girişimde bu-
lunmadı. İktidarla çatışma içerisinde 
olmak istemeyen Ankara Büyükşehir 
Belediyesi Atatürk Orman Çiftliği’ni 
ikiye bölen Bağlıca Kavşağı bağlantı 
yolunu Gökçek’in planladığı şekilde 
meslek odalarının “hukuksal süreç-
ler sürüyor, bu davalar Cumhuriyet 
davasıdır, Atatürk Orman Çiftliği’n-
de Gökçek projelerini uygulamayın“ 
çağrılarını ise cevapsız bıraktı. Melih 
Gökçek döneminde planlanan Ata-
türk Orman Çiftliği alanlarını ikiye 
bölen ve yapılaşma baskısı oluştu-
racak olan yolun yapılması, Mansur 
Yavaş döneminin en önemli tahri-
batlarından birisi olarak tarihe geç-

ti. Kamuoyunun şaşkınlık içerisinde 
kaldığı bu süreç ilk olmayacaktı. 
Arkasından algı yönetimi ile Gök-
çek tarzı ile meslek odalarını hedef 
alan açıklamaları da ilk olmayacaktı.  
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2019 yılında görevi devralan Mansur 
Yavaş yönetiminin, Atatürk Orman Çift-
liği alanlarını ikiye bölen yol yapımın-
dan ve Gökçek politikalarını uygula-
maktan vazgeçmeye davet eden meslek 
odalarına yönelik yaptığı açıklama dil 
ve üslup açısından kabul edilemezdi.
Yönetim değişmiş, ancak kentsel po-
litikalar, eleştiriler karşısında verilen 
cevabi üsluplar değişmemişti. Meslek 
odaları bilimsel planlama ilkeleriyle 
davranmaktadır. Siyasi süreçler farklı-
laşsa da, AOÇ talanı devam etmektedir. 

MESLEK ODALARININ AOÇ TAVRI 

ORTADADIR, DEĞİŞMEYEN 

ZİHNİYETTİR. ANKARA 

BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ 

GÖKÇEK POLİTİKALARINDAN 

VAZGEÇMELİDİR. BÜYÜKŞEHİR

 BELEDİYESİ’Nİ GÖKÇEK DÖNEMİ

DAVALARINDAN GERİ ÇEKİLMEYE, 

AOÇ’DE YOL YAPMAKTAN 

VAZGEÇMEYE VE YARGI 

ÖNÜNDE BU DURUMU 

SAVUNMAMAYA 

DAVET EDİYORUZ.

“Karşı karşıya kaldığımız şey, Gök-
çek döneminde planlanan AOÇ ta-
lanının uygulaması olan planların 
hayata geçirilmesidir. Burada dili ve 
üslubu bir kez daha eleştirerek mes-
lek odalarının bilimsel ve teknik bil-
gilerinden hareketle AOÇ’ye sahip 
çıktıklarını ve çıkmaya devam ede-
ceklerini tekrarlıyoruz. TMMOB’a 
bağlı odaların davalarıyla birlikte 
AOÇ alanlarında 500’e ulaşan dava 
süreciyle meslek odalarının çeyrek 
yüzyıldır sadece bu alanlara sahip 
çıktığının altını da çizmek gereki-
yor. 1/100.000’lik Çevre Düzeni 
Planı iptal edilmişken, Ankara’nın 
ana ulaşım planı olmazken Büyük-
şehir Belediyesi’nin başka hiçbir işi 
yokmuş gibi AOÇ’nin bağrına sap-
lanacak yollarla parçalaması doğru 
değildir. Büyükşehir Belediyesi’nin 
yaptığı açıklamayla meslek odaları-
nı “bazı çevreler” diyerek alışıldık 
dil ile  hedef göstermesine rağmen 
AOÇ mücadelesi, meslek odaları 
mücadelesi Türkiye’nin her bir met-
rekaresinde hissedildi. Bu süreçte 
insanların ellerini vicdanlarına ko-
yarak yutkunduklarını, meslek oda-
larını aradıklarını ve desteklerini 
ilettiklerini bir kere daha buradan 
ifade edelim. Bunu daha önce söy-
leselerdi, halk farklı davranacaktı.  

Yanlışı yapan kim olursa olsun Gökçek ya da Yavaş meslek odalarının 
durduğu yer dün neyse bugün de odur. Dün AOÇ’yi savunuyorduk, bu-
gün yine AOÇ’yi savunuyoruz. Dün o yolun geçirilmesine karşıydık, 
bugün de karşıyız. Meslek odalarının tavrı değişmemiştir, yönetimler 
değişmiş, ancak kentsel politikalar ve zihniyet değişmemiştir. Kimden 
ve nereden gelirse gelsin biz hakikati savunmaya devam edeceğiz. Mes-
lek odaları olarak Büyükşehir Belediyesi’ni Gökçek dönemi davaların-
dan geri çekilmeye ve yargı önünde savunmamaya davet ediyoruz.”
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ATATÜRK ORMAN ÇİFTLİĞİ

 ALANLARINDA MEDİPOL’ÜN 

KURUCU VAKFI TEBA’YA TAHSİS

 EDİLEN 555 BİN METREKARE  

ALANIN PLAN DEĞİŞİKLİĞİ 

YARGIYA TAŞINDI VE YARGI

 46.DÖNEMDE 1.DERECE 

DOĞAL SİT ALANI 

OLAN ATATÜRK ORMAN ÇİFTLİĞİ 

ALANLARINDA YAPILAŞMAYA 

İZİN VERMEDİ.  

ATATÜRK ORMAN ÇİFTLİĞİ 

ALANLARINDA 2006 YILINDA, 5659 

SAYILI AOÇ KANUNU’NDA 

YAPILAN 

DEĞİŞİKLİK İLE PLAN YAPMA 

YETKİSİ ANKARA BÜYÜKŞEHİR 

BELEDİYESİ’NE VERİLMİŞTİ. GÖKÇEK 

DÖNEMİNDE YAPILAN PLANLAR 

ATATÜRK’ÜN VASİYETİNE VE 

ŞARTLI BAĞIŞINA UYGUN  

OLMADIĞI 

GEREKÇESİYLE İKİ KEZ İPTAL 

EDİLMİŞTİ. DEĞİŞEN ANKARA 

BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ’NE 

46.DÖNEMDE ATATÜRK ORMAN 

ÇİFTLİĞİ’NDE YENİDEN KORUMA

 AMAÇLI İMAR PLANI YAPILMASI 

ÇAĞRISINDA BULUNULDU

Mimarlar Odası Ankara Şubesi sürekli talan edilen Atatürk Orman Çiftliği 
alanlarına yönelik Ankara Büyükşehir Belediyesi’ne Atatürk’ün şartlı bağışı ve 
vasiyetine uygun Koruma Amaçlı İmar Planlarını yeniden yapma çağrısında 
bulundu. Bu çağrıda AOÇ alanlarının korunmasında mücadele eden meslek 
örgütleri ve sivil toplum örgütlerinin katılımıyla ortak akılla yapılması gereklili-
ği vurgulandı. AOÇ alanlarındaki yapımı devam eden bu yolların ivedi durdu-
rulması ve yapı süreci ihalelerinin iptal edilmesi çağrısı kamuoyuyla paylaşıldı. 

Medipol’ün kurucu vakfı TEBA Vak-
fı’na tahsis edilen alan birinci de-
rece doğal ve tarihi sit alanı olarak 
Atatürk Orman Çiftliği arazisidir. 
Zırhlı Birlikler Eğitim ve Tümen 
Komutanlığı tasarrufunda, ağaçlan-
dırılarak hatıra ormanı haline geti-
rilmiştir. Tamamen TEBA Vakfı’na 
tahsis edilmesi amacıyla AOÇ alan-
ları içerisinde olan 555 bin metre-
kare alan, adım adım kopartılarak, 
kamusal kullanımdan ticari kullanı-
ma geçirilmiş, özelleştirilmiştir. Bu 
uygulama bütünü bozan AOÇ’nin 
kuruluş ilkelerine aykırı kişiye özel, 
parçacıl bir işlemdir. AOÇ alanları 
özelleştirilemez yaklaşımıyla yargı-
ya taşınan plan değişikliğinde yargı 
iptal kararı vermiştir. Yargı gerekçe-
sinde Medipol’e tahsis edilen 555 
bin metrekarelik alanın AOÇ alanı 
olduğunu “Ankara ili Etimesgut il-
çesi, Erler Mahallesi 648, 649, 668, 
2795 ve 2796 sayılı parseller ile bir 
kısım tescil  harici alanlara ilişkin 
1/1000 ölçekli koruma amaçlı na-
zım imar planı ve uygulama imar 
planına istinaden gerçekleşen imar 
uygulamasının plan değişikliği ile 
tanımlanan ‘özel üniversite’ kullanı-
mının açık yeşil alan kullanım kara-
rından farklı olduğunu ve 1. derece 
doğal sit alanının bir parçası olması 
nedeniyle yapılaşmaya konu edi-
lemeyeceği belirtilmiştir. Yapılan 
derece değişikliği ile birlikte alan 
“Sürdürülebilir Koruma ve Kontrollü 
Kullanım Alan” statüsüne geçirilmiş 
ve alan “özel üniversite alanı” ola-
rak yerleşime açılarak planlanmıştır. 
Özel üniversite alanı kullanım ka-
rarı da AOÇ alanı Koruma Amaçlı 
İmar Planı hükümlerine aykırıdır. 
Dolayısıyla, dava konusu plan de-
ğişikliği ile getirilen kullanım kararı 
üst ölçekli plan hükümlerine aykırı 
olduğu gerekçesiyle iptal edilmiştir. 

ATATÜRK ORMAN ÇİFTLİĞİ 
HALKINDIR 
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MİMARLAR ODASI ANKARA

 ŞUBESİ, YOLLARLA PARÇALANAN 

VE TALAN EDİLEN ATATÜRK’ÜN 

ŞARTLI BAĞIŞ VE VASİYETİYLE 

HALKINA EMANET ETTİĞİ ATATÜRK 

ORMAN ÇİFTLİĞİ İÇİN 350’Yİ AŞKIN 

HUKUKSAL SÜREÇLE MÜCADELEYE

 DEVAM EDERKEN,

 ATATÜRK ORMAN ÇİFTLİĞİ 

BAHÇEKAPI 

MEVKİ 3406 ADADA PEYZAJ

 PROJESİ ONAYI VE DAYANAĞI 

OLAN PLAN DEĞİŞİKLİĞİNE İLİŞKİN

 44. DÖNEMDE AÇTIĞIMIZ DAVA,

 46. DÖNEMDE İPTAL EDİLDİ. 

ATATÜRK ORMAN ÇİFTLİĞİ’NE 

DÜĞÜN SALONU VE OTOPARK 

YAPILAMAYACAK.

RANT VE MEKÂNSAL İDEOLOJİ MÜCADELESİNDE, 
2012 YILINDAN BU YANA FİKRİ TAKİBİNDEN 

ASLA VAZGEÇMEDİĞİMİZ VE ÖDÜN VERMEDİĞİMİZ 
ATATÜRK ORMAN ÇİFTLİĞİ ARAZİLERİ ÜZERİNDEKİ BELLEK YİTİMİNE Y

ÖNELİK, RANT VE MEKÂNSAL İDEOLOJİ MÜCADELESİNDE BİR KAZANIM 
DAHA: GAZİ ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ ÖNÜNDEKİ AOÇ ALANI OLAN 

YEŞİL ALAN CAMİ DEĞİL PARK OLARAK KALACAK.  

Uzun erimli ve her aşamasının titizlikle takip edilmesi gereken en önemli 
mücadele alanlarımızdan birisi olan Atatürk Orman Çiftliği mücadelesinde 
zamana yayılan tüm davalar hukuk birimimiz tarafından takip edilmektir. İti-
razla, bilirkişi raporları, istinaf süreçleri tekrar ilk mahkemenin karar vermesi 
süreleri yıllarca sürüyor. Atatürk Orman Çiftliği alanlarına düğün salonu ve 
otopark yapımını öngören sözde peyzaj düzenlemesi de yargı tarafından iptal 
edildi.  Atatürk Orman Çiftliği alanlarının Atatürk’ün şartlı bağışı ve vasiyetiy-
le halkına emanet edildiği, ulusal bellek alanı olduğu, bir metrekaresine bile 
beton dökülmemesi gerektiğinin altını çizen yargı kararı ders niteliğinde idi. 
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ATATÜRK ORMAN ÇİFTLİĞİ’NDE

 ATATÜRK’ÜN ŞARTLI BAĞIŞI VE 

VASİYETİNE 

AYKIRI ŞEKİLDE, 

ŞARTLI DEVRİ YAPILAN 

ÇİMENTO 

FABRİKASI ARAZİSİ ÜZERİNE 

LİMAK’IN KONUT VE TİCARET 

YAPMA ÇALIŞMALARINA 

CEVABIMIZ ÇOK NET: 

LİMAK SEN BAŞKA ÇİFTLİĞE  

Atatürk Orman Çiftliği  mücadelesinden asla vazgeçmeyen ve her sü-
recini adım adım takip eden Mimarlar Odası Ankara Şubesi 46. Dö-
nemde bir kazanım daha elde etti. Mücadele sonuç verdi ve Anka-
ra Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 11.03.2020 tarihli kararı ile Gazi 
Üniversitesi Tıp Fakültesi önündeki AOÇ alanı olan yeşil alan cami de-
ğil, park olarak yerini korudu. Mimarlar Odası Ankara Şubesi’nin ısrarlı 
hukuksal mücadelesi, fikri takibi ve resmi yazışmaları sonucunda Bü-
yükşehir Belediye Meclisi’nin 11.03.2020 tarihli kararı ile cami yapıl-
ması planlanan AOÇ alanı “park” olarak kentin açık-yeşil alanı oldu.

Atatürk Orman Çiftliği alanında çi-
mento fabrikası arazisine; 1989 yı-
lında özelleştirildikten sonra, 2011 
yılında devralan Limak Holding ta-
rafından lüks konutlar, dükkânlar 
yapılması için proje hazırlandığının 
ortaya çıkması ile birlikte Mimarlar 
Odası Ankara Şubesi süreci kamuo-
yuyla paylaştı. Limak Holding yetkili-
si, “Ankara’ya değer katacak bir imar 
planı üzerinde çalışılıyor” sözleri ile 
proje hazırlığını doğrularken, Mi-
marlar Odası Ankara Şubesi “yargıya 
taşırız, sakın ola yeltenmeyin” dedi. 

Çimento Fabrikası alanı AOÇ ara-
zisi ve kamusal bir alan için şartlı 
olarak devredilmiş durumda. Kamu 
arazisinin özelleştirme süreçleri ile 
el değiştirmesi, arazinin kamusal ni-
teliğini kaybetmez. Fabrikanın AOÇ 
arazisi üzerinde olduğu ve eğer 
arazi amacı dışında kullanılıyorsa, 
AOÇ’ye geri iade edilir. İster özel 
mülkü olsun, ister başka bir şey ol-
sun. Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün 
mirası olarak gördüğümüz bu arazi-
ler, adı sayılı 5’li yapı olarak görü-
len Limak’a verilmesi ve ardından 
da AOÇ manzaralı ticaret ve konu-
tun olduğu bir alana dönüşmesi, 
Türkiye’deki talan sürecinin büyük 
örneklerinden biridir. Atatürk’ün 
şahsi mal varlığının üzerinde, şart-
lı bağışına aykırı uygulama kabul 
edilemez. Limak sen başka çiftliğe. 
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ATATÜRK ORMAN ÇİFTLİĞİ

 ALANLARINDA, KAÇAK SARAY’IN

 GÜVENLİĞİ İÇİN EMNİYET

 HİZMET BİNASI YAPILMASI, AOÇ 

ALANLARINDA BÜYÜKŞEHİR 

BELEDİYESİ TARAFINDAN 

DÜZENLENEN YOL PLANLARINA 

ASKIDAN İNER İNMEZ HUKUKSAL

 SÜREÇ 

BAŞLATILACAKTIR. 

MİLLİ SAVUNMA VE ÇEVRE 

ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI’NIN 

ATATÜRK ORMAN ÇİFTLİĞİ’NDE

 YAPILAŞMA ISRARINA 

YARGI BİR 

KEZ DAHA SON NOKTAYI KOYDU: 

ÖZEL KUVVETLER KOMUTANLIĞI 

BAŞKA YERDE KONUŞLANSIN.

ATATÜRK ORMAN ÇİFTLİĞİ 

ALANLARINDA   

ASKERİ ALAN BİLE OLSA 

YAPILAŞAMAZSIN 

AOÇ HALKINDIR.

Atatürk Orman Çiftliği alanlarında 
Özel Kuvvetler Komutanlığı konuş-
lanma yeri ihtiyacının karşılanma-
sına ilişkin kiralanan alanın, Milli 
Savunma Bakanlığı ve Çevre Şehir-
cilik Bakanlığı tarafından askeri alan 
ilan edilerek yapılaşmaya açılmasını 
yargıya taşımıştık. İki kez yürütmeyi 
durdurma kararına rağmen yapılaş-
mada ısrar eden  MSB ve ÇŞB karara 
itiraz etmişlerdir. Üst mahkeme iti-
razı reddederek, yapılaşma ısrarına-

geçit vermemiştir. Atatürk Orman Çiftliği alanları halka emanet edilmiştir, 
kamusaldır, halka kapalı olamaz. Atatürk Orman Çiftliği alanlarına taşıdığı 
değerler bütünü ile bakılması gerekirken plan değişikleri ile yapılaşma ve 
talan sürecinde ısrar edenler Bölge İdare Mahkemesi’nden red aldılar. Ata-
türk’ün şartlı bağışına ve vasiyetine aykırı planlama yapan Milli Savunma 
Bakanlığı ve Çevre Şehircilik Bakanlığı varlıklarını borçlu oldukları ülke-
nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk’ün şartlı bağışı ve vasiyetine aykırı 
işlem tesis ederek ihanet etmişlerdir. Yargı bir kez daha askeri alanda olsa 
Atatürk Orman Çiftliği alanlarında yapılaşma ısrarını reddederek haklılığı-
mızı tescil etmiştir. Özel Kuvvetler Komutanlığı başka yerde konuşlansın. 
AOÇ halkındır. Yargı’nın iki kez yürütmeyi durdurma verdiği yapılaşma 
öngören kararı üst mahkemeye taşıyan Bakanlıklara bu kez de Bölge İda-
re Mahkemesi dur dedi ve son olarak İdare Mahkemesi iptal kararı verdi. 
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“BÜYÜK YARGILAMA GÜNÜ

 GELDİĞİNDE

 ATATÜRK ORMAN ÇİFTLİĞİ’NE 

İHANET 

EDENLER UNUTULMASINLAR”

46.DÖNEMDE 

ATATÜRK ORMAN ÇİFTLİĞİ 

ALANLARINDA ATATÜRK’ÜN 

ŞARTLI BAĞIŞI VE VASİYETİNE 

AYKIRI ŞEKİLDE HUKUKSUZCA 

YAPILAN ANKAPARK/İSRAFPARK 

TAHLİYE SÜREÇLERİNİN HER 

AŞAMASINDA, ANKAPARK’IN 

AOÇ’YE İADE EDİLMESİNİ, ZARARIN 

GÖKÇEK’TEN TAZMİN EDİLMESİNİ

 ULUSAL VE ULUSLARARASI

 ORTAMDA AÇIKLAYARAK 

KAMU İSRAFI NEDENİYLE GÖKÇEK 

HAKKINDA SUÇ 

DUYURULARINDA BULUNDUK.  

Atatürk Orman Çiftliği’nin 2098 ada 
34 parselinde 3000 metrekarelik 
alanda Saray’ın güvenliği gerekçe 
gösterilerek emniyet hizmet binası 
yapılması için Ankara Valiliği İl Em-
niyet Müdürlüğü, Atatürk Orman 
Çiftliği Müdürlüğü’nden kiralama 
talebinde bulundu. AOÇ Müdürlü-
ğü korumakla görevli olduğu alan-
larda, emniyet binası yapılması için 
yol gösterdi. Ağaçlandırılacak alan-
da Koruma Amaçlı İmar Planı deği-
şikliği yapılması gerektiğini söyledi. 
2020 yılında başlayan planlama sü-
reçleri, kurumlardan alınan olumlu 
görüşlerle birlikte hazırlanan plan 
değişiklikleri 10 Aralık 2021 tarihin-
de Ankara Çevre Şehircilik İl Müdür-
lüğü’nde askıya çıktı. Plan raporunu 
okuduğunuzda tüm kurumların el-
birliği ile sarayın güvenliğini sağla-
mak için Atatürk Orman Çiftliği’nde 
Atatürk’ün şartlı bağışı ve vasiyetine 
aykırı şekilde emniyet hizmet bina-
sı yapmak için seferber olduğunu 
görürsünüz. Söz konusu plan deği-
şikliği 10 Ocak 2022 tarihinde askı-
dan iner inmez yargıya taşıyacağız. 

“Plan raporunda Atatürk Orman 
Çiftliği’nde Sarayın güvenliği için 
ağaçlandırılacak alanda, Atatürk’ün 
emanetine aykırı şekilde Emniyet 
Hizmet Binası yapılması için sefer-
ber olan kurumları alt alta sıralıyoruz 
ki, o büyük yargılama günü geldi-
ğinde unutulmasınlar.” diyen Can-
dan Kaçak Saray’ın güvenliği için 
Atatürk Orman Çiftliği’nde, Emniyet 
Hizmet Binası yapılmasında elbirliği 
yapan kurumların isimlerini sıraladı: 
“Ankara Valiliği, Ankara Büyükşe-
hir Belediyesi, Cumhurbaşkanlığı, 
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Kültür 
ve Turizm Bakanlığı, Milli Savunma 
Bakanlığı, Tarım ve Orman Bakanlı-
ğı, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı...”

Mimarlar Odası Ankara Şubesi, Ata-
türk Orman Çiftliği arazisinde Ata-
türk’ün şartlı bağışı ihlal edilerek 
inşa edilen, büyük kamu zararına 
yol açan ve kapatılan Ankapark’ta 
sorumluların peşini 46. Dönemde 
de bırakmadı. Mimarlar Odası An-
kara Şubesi Ankara’nın kara delik-
lerinden birisi olarak tariflediği An-
kapark’ın işletilemeyeceği ve kamu 
zararına yol açacağını her aşamasın-
da dile getirmişti. 46.Dönemde An-
kapark’ın kapatıldığı, işçi ve elekt-
rik ücretlerini bile ödeyemediği yıl 
oldu.  Maliyeti ile 46. Dönemde 
tekrar gündem olan Ankapark  ile 
ilgili Melih Gökçek hakkında  yeni 
bir suç duyurusunda daha bulunul-
du. Büyük kamu zararına neden 
olan ve hurdalığa dönüşen Anka-
park’a ilişkin olarak Ankara Büyük-
şehir Belediyesi Eski Başkanı İ. Me-
lih Gökçek ve resen tespit edilecek 
diğer şüpheliler hakkında Ankara 
Cumhuriyet Başsavcılığı’na suç du-
yurusunda bulunuldu. Ankaralıla-
rın kaynaklarını heba eden Gökçek 
Ankapark’ta bir kez daha görevini 
kötüye kullanarak suç işlemiştir. 

Kamu zararı ortadadır.  Ankapark tasfiye edilmelidir. Kamu zararı Gökçekten 
tanzim edilmelidir. Atatürk Orman Çiftliği, kanuna aykırı amaçla tarım yapıl-
ması gereken alanda kamu israfı olan Ankapark projesini yapmıştır. 10 yıldan 
fazla kiraya verilemez açık düzenlemesine raggğmen 29 yıllığına kiralama 
işlemi gerçekleştirilmesine binaen yasal süresi biten alanı iade etmek yerine 
Ankapark yapımına devam ederek, işletmeye çalışarak bir kez daha suç işle-
miştir. Yapıldığı ilk günden beri kullanılan malzeme, çıkan yangınlar, açılan 
ihalelerle Ankapark’ın gündemden düşmemiş, geçtiğimiz aylarda işletileme-
yen Ankapark atıl hale bırakılmıştır. Gökçek tv programında açıklamalarıyla 
mali olarak işin vehametini ortaya koymuştur. Ankapark bir yolsuzluk örne-
ği ve Ankara’nın kara deliğidir. Gökçek, en kısa zamanda yargılanmalıdır.
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Melih Gökçek, bir televizyon programına telefonla bağlanarak Ankapark 
ile ilgili çıkan iddialara “Ankapark meselesi pek çok TV’de gündeme geldi. 
Tek taraflı veriliyor. Mansur Yavaş hiçbir iş yapmazken mükemmel bir algı 
yönetimi yapıyor. Külliyen yalan. Dört sefer yazılı olarak Mansur Yavaş’a 
sormuşum. ‘Arkadaş kaç para sarf ettim ben?’ Dinozorlara tanesine 8 mil-
yon TL verdiğimi iddia ediyorsunuz. Bunun gerçeğine bakacak olursak 2 
tane ihale yaptım. İhalelerin toplamları 8 milyon civarında fakat müteahhit 
zamanında getirmediği için 2 milyon TL ceza kesildi. Bizim yapmış oldu-
ğumuz masraf 1 milyar 350 milyondur, 400 milyon dolar civarında bir 
paraya tekabül eder. Dinozorun tuttuğu miktar binde 4, Saygı Bey de dahil 
olmak üzere dinozorlarla yatıyorlar kalkıyorlar. Bu dinozor parkı dünyada-
ki kapalı en büyük park. Park hurdaya dönmedi, külliyen yalan. Oranın 3-4 
yerinde hurda tarzında bir yer görüntülendi.” açıklamalarında bulunmuştu.

Mimarlar Odası Ankara Şubesi, TCK m. 257 uyarınca görevi kötüye kullan-
ma suçu, TCK m. 151 ve 152 uyarınca kamu malına zarar verme ve  2863 
sayılı Kanuna muhalefet işleyen, şikâyet edilen ve tespit edilecek diğer 
şüpheliler hakkında kamu davası açılmasına karar verilmesini talep ettik. 
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Atatürk Orman Çiftliği alanlarında 
verilen mücadele uluslararası or-
tamlarda defalarca sunulmuştur. 
46.Dönemde  Almanya’da Bran-
denburg Üniversitesi’nde tez ko-
nusu olarak yürütülen Atatürk Or-
man Çiftliği alanlarının korunması 
süreçleri kapsamında akademik bir 
toplantı düzenlenmiştir.  Toplantıya 
Şube Başkanı Tezcan Karakuş Can-
dan ve ODTÜ Mimarlık Fakültesi 
Öğretim Üyesi Elvan Altan katılarak 
koruma süreçlerine dair bilgi vermiş 
ve soruları cevaplamışlardır. Anka-
ra’nın sosyal mekânları üzerine ya-
yın çalışması kapsamında Merkez 
Lokantası’nın yazılması Şube Baş-
kanı Tezcan Karakuş Candan’dan 
istenmiştir. Körfez Lokantası ve Mer-
kez Lokantası üzerinden hazırlanan 
kitap, 2022 yılında yayımlanacaktır.

Mimarlar Odası Ankara Şubesi’nin 
Atatürk Orman Çiftliği Mücadelesi 
aynı zamanda çok boyutlu yürütü-
len bir hukuk ve etik mücadelesidir. 
Yapma biçimleri açısından bir labo-
ratuvar işlevi gören mücadele kap-
samında, yönetim kurulu fikri takip 
yaparak, birbiri ile ilişkisi yokmuş 
gibi görünen ama gerçekte ilişkili 
olan alanları gündem yapmış, plan 
değişiklikleri kiralamalar, ihaleler, 
ruhsatlar, iskanlar, plan değişlikle-
ri, tahsisler yargıya taşınmış, kişi ve 
kurumlar hakkında suç duyurusun-
da bulunulmuş, teftiş sorgulamaları 
yapılmış, onur kurulu süreçleri ile-
tilmiştir. Yönetim Kurulu üyeleri-
nin AOÇ mücadelesinden kaynaklı 
yargılamaları, kurumlarda yürütülen 
soruşturmalar hukuksal sürece konu 
edilmiştir. 

ATATÜRK ORMAN ÇİFTLİĞİ 

ALANLARINDA YÜRÜTÜLEN 

TALAN SÜREÇLERİ ULUSLARARASI 

ORTAMLARDA SUNULMUŞ, 

ATATAÜRK ORMAN ÇİFTLİĞİ’NDE  

ATATÜRK’ÜN LOKANTASI 

OLAN MERKEZ LOKANTASI’NA 

İLİŞKİN BELLEK ZAFİYETİ, ANKARA 

İLE İLGİLİ YAYINLANACAK KİTAPTA 

BÖLÜM YAZISI OLMUŞTUR. 
46. DÖNEMDE ATATÜRK ORMAN

 ÇİFTLİĞİ KENT MÜCADELESİNDE

 GÜNDEMDEN DÜŞMEMİŞTİR.

 MİMARLAR ODASI ANKARA 

ŞUBESİ’NİN HUKUK MÜCADELESİ

 BU DÖNEMDE DE KARARLILIKLA

 DEVAM ETMİŞTİR. ATATÜRK 

ORMAN ÇİFTLİĞİ ALANLARI İLE 

İLGİLİ DAVALARIMIZIN SAYISI 

160’I BULMUŞ, AOÇ ALANLARI 

İLE İLGİLİ MÜCADELE SÜRECİNDE 

SUÇ DUYURULARI,

 BASIN KURUMU

 ŞİKÂYETLERİ, YÖNETİM 

KURULU’NA YÖNELİK HEDEF 

GÖSTERME DAVALARI, TEFTİŞ 

KURULU ŞİKÂYETLERİ İLE BİRLİKTE 

350 HUKUKİ SÜRECE KONU 

EDİLMİŞTİR.  
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T.C.
Çankaya Belediye Başkanlığı
Teftiş Kurulu Müdürlüğü’ne

Konu: Müşteki Sinan Aygün’ün şikayeti hakkında 
İlgi: 28.12.2021 tarih, E-61430819-663.05-(2021/e.7-7)-271452 
sayılı yazınız ile savunma istemi hk.

İlgi yazınızda Başkanlık Makamının 24.12.2021 gün ve 270568 
sayılı oluru doğrultusunda yürütülen inceleme/soruşturma-
ya  esas olmak üzere, yazınız ekinde yer alan TOGO İkiz Ku-
leleri’nde haksız kazanç sağladığı yargı tarafından kesinleşmiş 
olan Sinan Aygün’ün hakkımdaki şikâyet dilekçesini okudum.
Sinan Aygün’ün haksız ithamlarına altlık oluşturan “Kaçak Saray” kita-
bından cımbızlanmış satırlar ile sosyal medyada paylaşmış olduğum 
tweetlerin çalışmakta olduğum Çankaya Belediyesi ve devlet memur-
luğum ile ilgisi olmadığı açıktır. Şöyle ki; Anayasa’nın 135.Maddesine 
göre 6235 sayılı TMMOB Kanunu’na göre kurulan anayasal bir Kuru-
luş olan Mimarlar Odası Ankara Şube Başkanlığı’nı, Mimarlar Odası  
Ankara Şubesi Genel Kurulu’ndan aldığım yetkiyle sürdürmekteyim. 
Şube Başkanı olarak kurumumun kamuoyu önünde, ilgili kurum ve 
kuruluşlarda birinci derece temsil görevini üstleniyorum. Atatürk 
Orman Çiftliği’nde, Atatürk’ün şartlı bağışı ve vasiyetine aykırı şe-
kilde yapılan Kaçak Saray ile ilgili başkanı olduğum Mimarlar Odası 
Ankara Şubesinin verdiği mücadele  ulusal ve uluslararası ortamlarda  ka-
muoyu  oluşturmuş, kentsel  mücadelede  önemli    bir   örnek yaratmıştır.
TMMOB Mimarlar Odası Ankara Şubesi’nin Atatürk Orman Çiftliği  
mücadelesinin çok boyutlu anlatıldığı Kaçak Saray kitabının 
yazarlarından biri olarak yazdığım her satır Atatürk’ün bu ülkeye emanet 
ettikleri karşısında çok azdır. 2015 yılında iki baskı yapan Kaçak Saray 
Kitabı ile ilgili, herhangi bir dava açılmamış olup Devlet Memurluğu 
sıfatımla herhangi bir ilgisi yoktur. Ayrıca kitap yazımından kaynaklı 
elde edilen telif ve ulusal  ve  uluslararası ortamlarda imza günü 
ve sunumlarından elde edilen (17.500TL-onyedibinbeşyüzlira) tüm 
gelirler de, Mimarlar Odası Ankara Şubesi’ne Atatürk Orman Çiftliği 
mücadelesinde kullanılmak üzere şartlı bağışlanmıştır. Dolayısıyla 
basın yayın ve ifade özgürlüğü çerçevesinde 5846 sayılı Fikir ve 
Sanat Eserleri Kanunu’na göre yazdığım kitabın devlet memurluğu 
görevimle ilgisi yoktur. Kırmızı Kedi Yayınevi’nden çıkan Kaçak Saray 
kitabı hakkında herhangi bir toplatma kararı bulunmadığını, kitabın 
Milli Kütüphane kataloglarında yer aldığı, Kültür Bakanlığı Telif 
Hakları Müdürlüğü’nde telif kayıtlarının bulunduğunu bilgilerinize 
sunar, Mimarlar Odası ile Togo İkiz Kuleleri’ndeki hukuksal 
mücadeleyi husumete dönüştüren ve haksız kazanç elde ettiği 
hukuk tarafından defalarca tescil edilen şikayetci Sinan Aygün’ün 
ithamları ve iddialarının asılsız olduğunu bilgilerinize sunarım.
 
Tezcan Karakuş Candan, Mimar, 29.12.2021

ATATÜRK ORMAN ÇİFTLİĞİ 

MÜCADELESİNE İLİŞKİN ŞUBE 

BAŞKANI TEZCAN KARAKUŞ 

CANDAN’IN DA YAZARLARI 

ARASINDA OLDUĞU KAÇAK 

SARAY KİTABI İLE İLGİLİ TOGO İKİZ 

KULELERİ’NİN HAKSIZ KAZANÇ 

SAĞLAYAN SAHİBİ SİNAN AYGÜN 

ÇANKAYA KAYMAKAMLIĞI’NA 

DİLEKÇE VEREREK, ŞİKÂYETTE 

BULUNMUŞ, ŞUBE BAŞKANI 

TEZCAN KARAKUŞ CANDAN 

HAKKINDA SORUŞTURMA 

BAŞLATILMIŞTIR.  

Tezcan Karakuş Candan  
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Mimarlar Odası Ankara Şubesi,  
Bilgi Edinme Kanunu’na göre 
Kaçak Saray’ın maliyetlerinin 
açıklanmasına ilişkin taleplerine 
hukuksal olarak cevap alamayınca, 
Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’ne 
taşıdığı davada AİHM 45. Dönemde 
dosyayı işleme almış, hükümetten  
belgeleri sormuş ve savunma 
istemişti. Avrupa İnsan Hakları 
Mahkemesi başvuru dosyasındaki 
yazı ile Türkiye’deki mahkemelerin 
ehliyet red kararlarının Avrupa İnsan 
Hakları Sözleşmesi’nin güvence 
altına alınan 10. Maddedeki ifade 
özgürlüğü hakkı içinde düzenlenen 
bilgi alma hakkının ölçülü ve 
sözleşme prensiplerine uygun 
olarak uygulanıp uygulanmadığı 
sorgulanmıştı. AİHM böylece ehliyet 
red kararlarını kurumlar açısından 
tartışmaya açarak, Kaçak Saray 
maliyetlerinin açıklanmamasına dair 
Mimarlar Odası Ankara Şubesi’nin 
bilgi edinme başvurusuna ilişkin 
hükümetten savunma istemişti. 
Ancak 46.Dönemde AİHM bir 
anda kararını ticari sır kapsamında 
değerlendirerek, Mimarlar Odası 
Ankara Şubesi’nin Bilgi Edinme 
Kanunu’na göre istediği bilginin, 
Mimarlar Odası ile ilgisinin olmadığı 
gerekçesiyle, görevsizlik vermiştir. 
Dosyayı gündeme alan, savunmayı 
isteyen AİHM’in bir anda görevsizlik 
vermesi düşündürücü olmakla 
birlikte mücadelenin çok boyutlu 
yürütülmesinin zorunluluğunu bir 
kez daha hatırlatmış oldu.  

Mimarlar Odası Ankara Şubesi, 
Atatürk’ün 11 Haziran 1937 
yılında mal varlığını şartlı olarak 
halka emanet edişinin ardından  
“Atatürk’ün Halkına Emaneti: 
Çiftlikler” başlığıyla, Atatürk’ün 
Yalova Millet ve Baltacı Çiftliği, 
Silifke Tekir ve Şövalye Çiftlikleri, 
Tarsus Piloğlu Çiftliği, Hatay 
Dörtyol Karabasamak Çiftlikleri’nin 
korunması mücadelesinin  verilmesi 
ve bu mücadelenin eş güdüm 
içerisinde yürütülmesi amacıyla 
Mimarlar Odası Mersin Şubesi, Hatay 
Şubesi, Yalova Temsilciliği’nin 
de katkılarıyla çalışma başlatıldı. 
Atatürk, en büyüğü Ankara’da 
olmak üzere 112 bin dekar olmak 
üzere, 11 bin 895 dekarı Yalova’da 
Millet ve Baltacı Çiftliği, Tarsus’da 
Piloğlu Çiftliği 8 bin dekar, Silifke 
Tekir ve Şövalye Çiftlikleri 12 
bin dekar, Hatay Dörtyol’da 
Karabasamak Çiftlikleri 16 bin 500 
dekar olmak üzere 155 bin 385 

45.DÖNEMDE AİHM

 KAÇAK SARAY MALİYETLERİ

 DAVASINDA BİLGİ VERMEYEN 

HÜKÜMETTEN SAVUNMA

 İSTEMİŞTİ. 46.DÖNEMDE AİHM 

SAVUNMA İSTEDİĞİ DOSYAYI BİR 

ANDA TİCARİ SIR KAPSAMINDA 

DEĞERLENDİREREK MİMARLAR 

ODASI YÖNÜNDEN GÖREVSİZLİK 
VERDİ. 

BAŞKENT’TE

 ATATÜRK ORMAN ÇİFTLİĞİ 

MÜCADELESİNDE 

BİRİKTİRDİĞİMİZ DENEYİM 

VE İLİŞKİLERİN 

46.DÖNEMDE  

ANADOLU’YA YAYILMASI 

 İÇİN 

ATATÜRK’ÜN ÇİFTLİKLERİ ORTAK 

ÇALIŞMASI BAŞLATILDI. 

dekar çiftlik kurmuştur. Bu çalışma 
Atatürk’ün halkına emanet ettiği 
çiftliklerin geleceğine dair  iş birliği 
içerisinde yürütülecek potansiyel-
leri içerisinde barındırmaktadır. 
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SARAÇOĞLU MAHALLESİ 1990’LI 

YILLARDAN BU YANA MİMARLAR

 ODASI’NIN GÜNDEMİNDEN HİÇ

 DÜŞMEDİ. CUMHURİYET’İN İLK 

TOPLU KONUT ALANI OLAN

 SARAÇOĞLU MAHALLESİ’NDE 

46. DÖNEMDE KORUMA AMAÇLI 

İMAR PLANLARI DAVALARI, ÇED 

DAVALARI, KURUL KARARLARINA

 AÇILAN DAVALAR VE TELİF 

HAKKI DAVALARI DEVAM 

EDERKEN RESTORASYON 

ADI ALTINDA 

MÜDAHALELER BAŞLADI. 

YANGIN ÇIKTI. 

MİMARLAR ODASI 

ANKARA ŞUBESİ, 

SARAÇOĞLU MAHALLESİ’NDE   

RESTORASYON SÜRECİNİ  

TAKİP ETMEK İÇİN  

İZLEME KURULU OLUŞTURDU. 

HUKUKSAL SÜREÇLERİ TAKİP ETTİ, 

BİLİRKİŞİ KEŞİFLERİNE KATILDI, 

PAUL BONATZ’IN VVARİSLERİ 

OLAN 7 TORUNUNA ULAŞARAK, 

MÜELLİFİNDEN İZİN

ALINMAKSIZIN 

YAPILAN UYGULAMALARI 

YARGIYA TAŞIDI.   

Mimarlar Odası Ankara Şubesi, 46.Dönemde kentsel sit alanı olan ağaçları, 
yapıları ve alanının tamamı tescili kültür varlığı olan Saraçoğlu Mahallesi 
ile ilgili tüm gelişmeleri takip etmiş, meslek örgütleri ile iş birliği yapmış, 
bilirkişi keşiflerine katılmış, izleme kurulu oluşturarak kamuoyuna düzenli 
bilgi vermiştir. Koruma Amaçlı İmar Planı süreçlerinde konunun uzmanla-
rı ile toplantılar gerçekleştirmiş ve bilimsel akademik rapor oluşturularak 
ÇED davasına ve Koruma Amaçlı İmar Planı davalarına sunmuştur.  
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46.DÖNEMDE, SARAÇOĞLU 

MAHALLESİ’NİN KÜLTÜREL 

VARLIKLARINI KORUMAYAN VE 

HER UYGULAMASI RESTORASYON 

UYGULAMA SÜREÇLERİNE 

AYKIRI OLAN KORUMA KURULU 

KARARLARI YARGIYA TAŞINMIŞTIR.

Covid-19 sürecinde Saraçoğlu Ma-
hallesi’nde ağaç katliamı ve sondaj 
çalışmaları yapılmasına izin veren 
Koruma Kurulu üyelerinin her biri 
hakkında suç duyurusunda bulunul-
muştur. Otopark, otel girişi bloğu 
yeni yapılanma projesi ile 6 adet 
restorasyon projesi, 19 tescilli yapı-
nın restorasyon projesi ile birlikte 
9 tescilli yapının daha restorasyon 
projelerini onaylayan Ankara I Nolu 
Kültür Varlıklarını Koruma Bölge 
Kurulu nezdinde Kültür Turizm Ba-
kanlığı’na dava açılmıştır. “Cumhu-
riyet’in özgün değeri ve kentsel sit 
alanı statüsü ile birlikte ağaç tescil-
leri de olan korunması gerekli Sa-
raçoğlu Mahallesi’nin altına otopark, 
üstüne de yeni yapılaşma yapılamaz. 
Saraçoğlu Mahallesi, Güvenpark ve 

Bakanlıklar Bölgesi ile birlikte bir 
bütün olarak ele alınmalıdır. İptal 
edilen mahkeme kararlarını arkadan 
dolanan koruma amaçlı imar planına 
davamız devam ederken, Saraçoğlu 
Mahallesi parça parça ele alınamaz. 
Parça parça sözde restorasyon ve 
yapılaşma yapılamaz. Saraçoğlu Ma-
hallesi nefesimiz, geleceğimiz, geç-
mişimiz, Cumhuriyet değerimizdir.” 
diyerek mahallenin yok edilmesine 
göz yummamak adına tüm davaların 
takipçisi olmuştur. 

SARAÇOĞLU MAHALLESİ’NDE 

BELEDİYELERİN 

YETKİSİ GASP

 EDİLİRKEN

SESSİZ KALAN BELEDİYELER,

 SARAÇOĞLU 

MAHALLESİ’NDEKİ YETKİLERİNİ EL 

KALDIRARAK BAKANLIĞA TESLİM 

ETMİŞLERDİR.

Ağaçları, alanı ve yapıları ile tescilli kültür varlığı olan Saraçoğlu’nun özgün 
değeri, Cumhuriyet’in toplu konuta yaklaşım değeri yok edilmek istenmiştir. 
Saraçoğlu Mahallesi Cumhuriyet’in temsil aksı olan Atatürk Bulvarı’ndan  
Güvenpark’tan ve Bakanlıklardan ayrı düşünülemez. Özgün kimliğinin 
korunması gerekirken Saraçoğlu Mahallesi’ne neoliberal kimlik verilmesini 
ve ticarileşmesini reddediyoruz. Adaletsiz sürecin Saraçoğlu Mahallesi’nde 
tezahürünü görüyoruz. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ile birlikte tek yetkili 
koruma bölge kurulu görülüyor ve alana dair yerel yönetimlerin yetkisi 
gasp ediliyor, ancak Ankara Büyükşehir Belediyesi ve Çankaya Belediyesi 
suskunluklarını koruyor, Bakanlarla birlikte el birliği yaparak halkı yanıltıyorlar. 
Bu süreçte defalarca kez Çankaya Belediyesi ve Ankara Büyükşehir Belediyesi 
ile görüşme talep edilmiş, mimarlık örgütleri ile durum anlatılmış ancak 
herhangi bir adım görülmemiştir. Koruma Kurulu’nun hukuksuz ve bilimdışı 
onaylarına göre ruhsat veren Çankaya Belediyesi’ne, Saraçoğlu Mahallesi’nde 
verilen ruhsatların iptali için dava açılmıştır. 
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İMZACI KURUMLAR

Meslek Örgütleri: Ankara Serbest Muhasebeciler Müşavirler Odası, Ankara Tabip Odası, Tiyatro 
Oyuncuları Meslek Birliği, TMMOB Ankara İl Koordinasyon Kurulu, TMMOB Bilgisayar Mühendisleri 
Odası, TMMOB Çevre Mühendisleri Odası Ankara Şubesi, TMMOB Elektrik Mühendisleri Odası 
Ankara Şubesi, TMMOB Fizik Mühendisleri Odası, TMMOB Gıda Mühendisleri Odası, TMMOB 
Harita ve Kadastro Mühendisleri Odası Ankara Şubesi, TMMOB İnşaat Mühendisleri Odası Ankara 
Şubesi, TMMOB Jeofizik Mühendisleri Odası, TMMOB Jeoloji Mühendisleri Odası, TMMOB 
Kimya Mühendisleri Odası Ankara Şubesi, TMMOB Maden Mühendisleri Odası, TMMOB Makine 
Mühendisleri Odası Ankara Şubesi, TMMOB Metalürji ve Malzeme Mühendisleri Odası, TMMOB 
Meteoroloji Mühendisleri Odası, TMMOB Mimarlar Odası Ankara Şubesi, TMMOB Peyzaj 
Mimarları Odası, TMMOB Şehir Plancıları Odası Ankara Şubesi, TMMOB Ziraat Mühendisleri Odası
Sendikalar: Birleşik Kamu İş Konfederasyonu, Birleşik Taşımacılık Çalışanları Sendikası Genel 
Merkezi, DİSK İç Anadolu Bölge Temsilciliği, KESK Ankara Şubeler Platformu, Tüm Emekli Sen
Dernekler/STK’lar/ Vakıflar/ Platformlar: Ankara Adnan Kahveci Parkı Dayanışması,Askeri Darbelerin 
Asker Muhalifleri Derneği, Ankara Cumhuriyet Okurları, Antalya Ekoloji Meclisi, Amed Ekoloji Derneği, 
Arhavi Doğa Koruma Platformu, Atatürkçü Düşünce Derneği Genel Merkezi, Ayrancım Derneği, Burhaniye 
Çevre Platformu, Çiğdemim Derneği, DOCOMOMO_Türkiye, Devrimci 78liler Federasyonu, Demokratik 
Alevi Dernekleri Ankara Şubesi, DOĞADER, Empati Doğa ve Hayvan Savunucuları Derneği, Eskişehir 
Çevre Koruma ve Geliştirme Derneği, EuropaNostra Türkiye/BAD, Gümüşhane Toplumsal Dayanışma 
Platformu, Hacıbektaş Eğitim Kültür Derneği, Halkevleri, HDK Ankara Ekoloji Meclisi, Hayvan Özgürlüğü 
Kolektifi Ankara Grubu, Her Yer Kazdağları Platformu, Hewsel Koruma Platformu, Hünkar Hacı Bektaş Veli 
Kültür Dayanışma ve Yardımlaşma Derneği, ICOMOS Türkiye 20.Yüzyıl Bilimsel Komitesi, İlk Yerleşim 
Mahalle Meclisi-Batıkent,İtfaiye Meydanı Esnafları Yaşatma ve Yardımlaşma Derneği, Kadın Savunma Ağı 
Ekoloji Çalışma Grubu, Kırsal Çevre ve Ormancılık Sorunları Araştırma Derneği, Kızılırmak Yerel Dernekler 
Federasyonu, Kazdağları İstanbul Dayanışması, Kazdağı Kültür Varlıkları Koruma Derneği, Koruma ve 
Restorasyon Uzmanları Derneği, Kültür Sanat Emekçileri Derneği, Mali Müşavirler Muhasebeciler Birliği 
Derneği Ankara Şube, Munzur Çevre Derneği, Mülkiyeliler Birliği Genel Merkezi, Mezopotamya Ekoloji 
Hareketi, Mimarlar Derneği 1927, Namık Kemal Mahallesi Koruma ve Yaşatma Derneği, Peri Suyu Koruma 
Platformu, Pir Sultan Abdal 2 Temmuz Kültür ve Eğitim Vakfı, Pir Sultan Abdal Kültür Derneği, ODTÜ Çevre 
Topluluğu,ODTÜ Mimarlık Topluluğu, Polen Ekoloji, Politeknik Derneği, Sokak Hayvanları İçin Mücadele 
ve Organizasyon Derneği, Sosyal Demokrasi Derneği, Sosyal Demokrat Avukatlar Derneği, Terme Çevre 
Platformu, Türkiye Kadın Dernekleri Federasyonu,Tüketici Hakları Genel Merkezi, Tüketici Hakları Derneği 
Çankaya Şubesi, Türkiye Ziraatçılar Derneği, Uğur Mumcu Araştırmacı Gazetecilik Vakfı, Van Çevre 
Derneği, Yenişehir Çevre Platformu, Yaygara Güncel Sanat İnisiyatifi, Zonguldak Çevre Koruma Derneği
Partiler: CHP Altındağ İlçe Başkanlığı, Emek Partisi Ankara İl Örgütü, HDP Ankara il Örgütü, HKP Ankara 
İl Örgütü, Sol Parti Ankara İl Örgütü, Türkiye İşçi Partisi Ankara İl Örgütü, Türkiye Komünist Partisi An-
kara İl Örgütü, Yeşiller ve Sol Gelecek Partisi Ankara İl Örgütü, Yeşiller ve Sol Partisi Çankaya İl Örgütü



65

“Saraçoğlu Mahallesi metruk değildir, Cumhuriyet değeridir. Mahalle halkçı, kamucu ve eşitlikçi 
sosyal devlet yapısının ürettiği ilk toplu konut yerleşkesi olarak 

Cumhuriyet’in ve Başkent’in bir simgesidir.”

Bakanlığın “Metruk halden kurtarıyoruz.” söylemiyle pazarladığı Saraçoğlu Mahallesi, rant yaratmak 
için Bakanlık tarafından bilinçli olarak köhneleştirilmiştir. Saraçoğlu Mahallesi’nin kültürel miras 
değeri ve kamusal niteliği, özelleştirilip ranta açılarak yok edilemez. İmzası olan kurumlar ve 
kişiler olarak, Saraçoğlu Mahallesi’nde yürütülen, katılımcı ve şeffaf olmayan, bilimsellikten uzak, 
bütüncül ve kamusal bakış açısından yoksun olan bu hukuksuz sürecin hemen durdurulmasını; 
alanın ve yapıların özgün değerlerinin korunacağı kapsamlı bir Koruma Amaçlı İmar Planı’nın 
hazırlanmasını, rant hedeflerinden vazgeçilerek alanın ve yapıların tüm özgün değerlerini 
korumayı hedefleyen bir restorasyon projesi hazırlanarak kamusal kullanımının devamını Ankara 

için ve Ankaralılar adına talep ediyoruz. 

Proje, katılımcı, şeffaf değildir ve hukuka aykırıdır, proje ulaşım sorununa da neden olacaktır.

Proje, katılımcı ve şeffaf değildir. Saraçoğlu Mahallesi’nde yürütülen proje katılımcı süreçlerle, 
kentin aktörleri ve meslek örgütlerinin iş birliği ile üretilmemiştir. Projeye ilişkin kamuoyuna yan-
sıyan görseller ve videolar dışında, ilgili meslek kurum ve kuruluşlarına talep ettikleri halde proje-
nin ayrıntıları verilmemiş, gizlenmiştir. Bu gizlilik hepimiz açısından endişe vericidir. Süreç tüm 

aktörleriyle birlikte yeniden örgütlenmelidir.
 

Bütüncül değildir.

Saraçoğlu Mahallesi’nde yürütülen proje, mahallenin ve kent merkezinin bütünlüğüne zarar ve-
ren, parçacı yaklaşımlar önermektedir. Kültürel mirası koruma süreci çok disiplinli, kapsamlı ve 

bütüncül bir şekilde yürütülmelidir. 

Daha geniş ölçekte, Kızılay, Güvenpark ve Bakanlıkları da içerisine alan kent merkezinin bütün-
cül planlanması yaklaşımı içinde, ulaşımından gelişimine kadar tüm detaylarıyla birlikte düşünül-
melidir. Proje, ulaşım sorunları yaratacaktır. Hâlihazırda, kentin bu bölgesi taşıt trafiği açısından 
son derece yoğundur. Yoğunluk artışına yönelik müdahaleler, yeraltı otoparkı ve otel, ticaret üni-
teleri gibi kullanımlar bu yoğunluğu daha da artıracak ve kent merkezindeki trafik sorununu daha 
da büyütecektir. Ekonomik rasyonalitesi yoktur. Ankara’nın hâlihazırda ihtiyaçtan fazla konut ve 
işyeri stoğu vardır. Ülkenin içinde bulunduğu ekonomik kriz koşullarında bu projenin sürdürül-
mesi rasyonel değildir. Doğaya saygılı değildir. Her ne kadar kamuoyuna; ‘Proje kapsamında ağaç 
kesilmeyecek’ şeklinde çarpıtma bilgiler veriliyor olsa da projede, rant projelerinin klişe unsurları 
haline gelen ağaç taşıma, kesme ve gölet düzenlemesi ile yerleşkenin doğal varlıkları ve kültürel 
peyzaj değeri yok edilecektir. Mahalledeki yeşil alanlar, 4500’e yakın ağaç ve bitki varlığı ile bir 
bütündür; sadece tescilli 210 adet ağacın korunması ile bu bütünlüğün sürdürülebilmesi mümkün 

değildir. 

Kültür varlığı niteliklerini koruyan kapsayıcı bir planlama yaklaşımıyla ele alınmalıdır.

1979 yılında kentsel sit alanı ilan edilmiş, konutlar ve ağaçlar da kültür ve tabiat varlığı olarak 
tescillenerek koruma altına alınmıştır. Bahçe içerisindeki az katlı konut blokları, Namık Kemal 
İlköğretim Okulu, Adnan Ötüken İl Halk Kütüphanesi ve çocuk parkı ile mahalle 70 yıl boyunca 
yaşayanlarına ev sahipliği yapmıştır. Saraçoğlu Mahallesi, 2013 yılında riskli alan ilan edilmesinin 
ve 2015 yılında zorla boşaltılarak tamamen insansızlaştırılmasının ardından; bakımsız bırakılıp 
kapılarının kırılmasına, iç mekân malzemelerinin çalınmasına göz yumularak ‘metruklaştırma’ 
sürecine terkedilmiştir. Mahallenin korunarak yaşatılmasına ilişkin meslek odaları tarafından baş-
latılan hukuksal süreçler devam ederken, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından, ‘canlandırma’ 
adı altında Saraçoğlu Mahallesi’nin değerlerini yok edecek bir rant projesi süreci başlatılmıştır.
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ETRAFI PANOLARLA ÇEVRİLEN 

VE GİRİŞ ÇIKIŞA KAPALI HALE 

GETİRİLEN SARAÇOĞLU 

MAHALLESİ’NDE KATLİAM GİBİ

 SÖZDE RESTORASYONUN

 DETAYLARI,

 “ÇED GEREKLİ DEĞİLDİR”

 KARARINA 

AÇILAN DAVA İLE BİRLİKTE 

BİLİRKİŞİ KEŞFİNDE AÇIĞA

 ÇIKMIŞTIR. 

Özgün değerlerinin korunmadığı, pey-
zaj bütünlüğünün parçalandığı, res-
torasyon bilimine aykırı şekilde inşai 
faaliyetlerin yapıldığı Saraçoğlu Ma-
hallesi’nde, Koruma Amaçlı İmar Pla-
nı davası ve koruma kurul kararlarına 
açılan davalar devam ediyor. “Çevresel 
Etki Değerlendirme (ÇED) gerekli değil-
dir.” kararına açılan davada, Saraçoğlu 
Mahallesi’nde bilirkişi keşfi incelemesi 
yapıldı.Davacı taraf olarak Mimarlar 
Odası Ankara Şubesi, Cumhuriyet’in ilk 
toplu konut alanı olan Saraçoğlu Ma-
hallesi’nde yürütülen inşai faaliyetlerin, 
Saraçoğlu Mahallesi’ni katliam alanına 
dönüştürdüğünü bildirdi. Mahkeme ta-
rafından yerinde yapılan keşfe Mimar-
lar Odası Ankara Şube Başkanı Tezcan 
Karakuş Candan, Mimarlar Odası Anka-
ra Şube Sekreteri Nihal Evirgen ve Şube 
Avukatı Gökçe Bolat katıldı.

Saraçoğlu Mahallesi’nde gözlerimiz tahribatı, acımasızlığı kültür 
bilmezliği katliamı gördü.

Keşif sırasında Emlak GYO yetkilileri fotoğraflama yapılmasın diyerek, Sa-
raçoğlu Mahallesi’ndeki yaşanan bu yok etme girişimini engellemeye çalış-
tı. Keşif sonrası kamuoyunu bilgilendirdik. Cumhuriyet’in ilk toplu konutla-
rı ve kentsel sit alanı olan her bir taşı, binası, toprağı, ağacı, bitkisi ve varlık 
değerleri bir bütün olarak koruma altında olan Saraçoğlu Mahallesi’nde 
gördüklerimiz içler acısı idi. Yaptıkları bu vicdansızlığın görünmemesi için 
sürekli fotoğraf çekimine müdahale etmek isteyen Emlak GYO yetkilileri-
nin tavrı ise ayıplarının kamuoyu tarafından bilinmemesi içindi. Saraçoğlu 
Mahallesi’nde gözlerimiz tahribatı, acımasızlığı kültür bilmezliği, katliamı 
gördü. Saraçoğlu Mahallesi’ne restorasyon adı altında telafisi mümkün ol-
mayan zararlar veriliyor. Arka bahçelerdeki bitki varlığı ve ağaçlar yok edil-
miş. Saraçoğlu Mahallesi’ndeki sözde restorasyon işlemleri durdurulmalı, 
yerel yönetimler suskunluğunu bozmalı.
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PAUL BONATZ’IN MİRASÇISI 

BRİGİTTE DÜBERS VE 7 

TORUNU TELİF HAKKININ VE 

SARAÇOĞLU’NUN KORUNMASI 

İÇİN MİMARLAR ODASI ANKARA 

ŞUBE BAŞKANI TEZCAN KARAKUŞ 

CANDAN VE ŞUBE AVUKATLARINA  

VEKALETNAME VERDİ.

Mimarlar Odası Ankara Şubesi, Cum-
huriyet’in simge mekanı Saraçoğlu 
Mahallesi’nin korunması mücadele-
sine telif hakları açısından da yeni bir 
mücadele hattı oluşturdu. Saraçoğlu 
Mahallesi’nin mimarı Paul Bonatz’ın 
telif haklarının devam ettiğini, va-
rislerinin yaşadığını ve Bonatz’ın 
2026’ya kadar telif hakkı olduğunu 
vurgulayan Mimarlar Odası Anka-
ra Şubesi, Bonatz’ın yasal mirasçısı 
Brigitte Dübbers’ ve tüm torunlarına  
Almanya Koordinatörü Betül Kesici 
aracılığıyla ulaştı. Paul Bonatz’ın mi-
rasçısı Brigitte Dübbers ve 7 torunu 
telif hakkının ve Saraçoğlu’nun ko-
runması için Mimarlar Odası Ankara 
Şube Başkanı Tezcan Karakuş Can-
dan’a ve Oda avukatlarına vekalet-
name verdi. Saraçoğlu Mahallesi’nin 
Alman Mimarı Paul Bonatz’ın yasal 
varisi olan Brigitte Dübbers’in idari 
makamlarda temsiliyet yetkisini ver-
diği Mimarlar Odası Ankara Şube 
Başkanı Tezcan Karakuş Candan, 
Brigitte Dübbers adına  Kültür ve Tu-
rizm Bakanlığı’na, Çevre ve Şehirci-
lik Bakanlığı’na, Emlak GYO’ya yazı 
yazarak Saraçoğlu Mahallesi’nde 
yürütülen iş ve işlemlerin ivedilikle 
durdurulmasını ve gereğinin yapıla-
rak tarafımıza bilgi verilmesini istedi.
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PAUL BONATZ’IN VARİSLERİNDEN 

ALINAN VEKALETNAME İLE 

SARAÇOĞLU MAHALLESİ’NDE 

TELİF HAKKI 

VE 

MÜDAHALENİN MENİ 

DAVASI AÇILDI. 

KÜLTÜR VE TURİZM 

BAKANLIĞI’NDAN  

SKANDAL SAVUNMA GELDİ.

“Mimarlar Odası Ankara Şube Başkanı ve telif yetki vekili olarak, kül-
tür varlığı olan Saraçoğlu Mahallesi’nde, mahallenin özgün değerlerinin, 
kültürel birikiminin, yaşam kültürünün, anı değerinin bir bütün olarak 
ele alınmasının gerekli olduğunun bir kez daha altını çiziyorum. İdareler 
tarafından hazırlanan ve onaylanan tüm projelerin kentsel sit statüsüne 
uygun restorasyon projeleri tekniğine uygun olmaması, mimari tasarımın 
işlev değişikliği ile özgün tipolojisine müdahale edildiği, Saraçoğlu Ma-
hallesi taşınmazlarına konut+ticaret+turizm kullanımlarının getirilerek 
özgün tasarımına yönelik  telafisi mümkün olmayan zararlar verileceği, 
Koruma Amaçlı İmar Planı, ÇED, restorasyon  süreçleri ve yerinde ya-
pılan incelemelerle tespit edilmiştir. Cumhuriyet’in simge değeri ve iki 
ülkenin ortak kültürel varlığı olan Saraçoğlu Mahallesi’nin özgün değer-
leri ve kültürel birikimi ile korunması, özgün tipolojisi bozulmadan res-
torasyon süreçleri yürütülmesi gerekirken, bilgimiz ve onayımız dışında 
sürmekte olan restorasyon adı altındaki tüm idari iş ve işlemlerin durdu-
rularak, restorasyon süreçlerine ilişkin FSEK’e göre tarafımızın onayları-
nın alınması için gerekli iş ve işlemlerin yapılmasını; tüm bu gelişmeler 
ışığında, öncelikle sözleşmenin  iptali ve  tüm proje ve yapım /şantiye 
çalışmalarını durdurularak, Saraçoğlu Mahallesi taşınır/taşınmaz/bitki ör-
tüsü dokuları için 31.08.2020 tarihinden bugüne kadar yapılan tüm ima-
latların Saraçoğlu Mahallesi sınırları dışına çıkarılması konularında işlem 
tesis edilmesi, sonuçları hakkında Bilgi Edinme Hakkı Kanunu gereğince 

tarafımıza bilgi verilmesi hususunu bilgilerinize sunarız.” 
Tezcan Karakuş Candan 
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HALKA YASAKLANAN SARAÇOĞLU 

MAHALESİ’NDE DİZİ ÇEKİMLERİNDE 

YANGIN ÇIKTI.  

MİMARLAR ODASI ANKARA ŞUBESİ 

SARAÇOĞLU MAHALLESİ’NİN 

BAHÇELERİNİN OTOPARK OLARAK 

KULLANIMINI DA, NAMIK KEMAL 

ORTAOKULU’NUN BOŞALTILMASINI 

DA, OKUL BAHÇESİNE KOYULAN 

KONTEYNERLARI DA,

 AĞAÇLARIN KESİLMESİNİ DE, SET 

OLARAK KULLANIRKEN YANGIN 

ÇIKMASINI DA, AĞAÇLARIN 

BUDANMASINI DA, SÖZDE 

YENİLEME SÜRECİNDE AHŞAP KAPI 

YERİNE ÇELİK KAPI TAKILMASINI 

DA YARGIYA TAŞIMIŞ, BİLİRKİŞİ 
KEŞİFLERİNE KATILMIŞ VE 

TOPLANTILARLA BASIN

AÇIKLAMALARI İLE KAMUOYUNU 

BİLGİLENDİRMİŞTİR. 

Halkın girmesi yasaklanan Saraçoğlu 
Mahallesi’nde, TRT’de yayınlanan 
“Teşkilat” dizisinin çekildiği ve 
17 Aralık Perşembe günü saat 
22:00’da çekim yapılırken yangın 
çıktığı öğrenildi. Bu duruma tepki 
gösteren Mimarlar Odası Ankara 
Şubesi, “Tarihi mahallede yangın 
çıkartma senaryosu, gelecekte 
bir kundaklamanın olabileceğine 
dair senaryonun alt yapısıdır.” 
açıklamasında bulundu. Yangınla 
ilgili Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, 
Kültür Bakanlığı, Emlak GYO ve 
sorumlu Bakanlıklar hakkında suç 
duyurusunda bulunuldu. 

Kültür ve Turizm Bakanlığı, Mimarlar Odası Ankara Şubesi’nin açtığı dava 
kapsamında verdiği ek beyanda Saraçoğlu Mahallesi’nin mimarının Paul 
Bonatz olmadığını savundu. Kültür ve Turizm Bakanlığı Hukuk Hizmetleri 
Müdürlüğü Saraçoğlu Mahallesi’nde yapılmak istenen plan değişikliğine 
karşı Mimarlar Odası Ankara Şubesi’nin açtığı davada Ankara 5. Fikri ve 
Sınai Haklar Hukuk Mahkemesi’ne ek beyan sundu. Bakanlık, Saraçoğlu 
Mahallesi mimarı Paul Bonatz’ın varislerinin Mimarlar Odası Ankara Şube 
Başkanı Tezcan Karakuş Candan ve Şube avukatlarına verdiği yetki ile açılan 
telif davasına karşılık, eser sahibinin mimar Paul Bonatz olduğuna dair 
herhangi bir belgeye rastlanmadığını iddia etti.
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46.DÖNEMDE SARAÇOĞLU 

MAHALLESİ GÜNDEMLİ 

KEMAL KILIÇDAROĞLU  

VE KÜLTÜR VE 

TURİZM BAKANI  

MEHMET NURİ ERSOY 

İLE GÖRÜŞME YAPILDI. 

KÜLTÜR BAKANI TELİF HAKKI İÇİN 

PARASI NEYSE VERİRİZ DERKEN,  

MAHALLEDE DAHA 

ÖNCE İKAMET EDEN 

KEMAL KILIÇDAROĞLU 

“MAHALLEME 

SAHİP ÇIKIYORUM“

MESAJINI VERDİ.

Mimarlar Odası Ankara Şubesi, Cumhuriyet’in ilk toplu konutu Saraçoğlu 
Mahallesi’nde devam eden restorasyon sürecini, Kültür Bakanlığı ile yerel 
yönetimlerin sorumluluk ve yetkilerini değerlendirmek üzere Ankara 
Büyükşehir Belediyesi ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nu ziyaret 
ederek konuya dair görüşlerini aktardı. Mimarlık örgütlerinin de olduğu 
toplantılarda Kültür Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, telif davası için “Parası neyse 
öderiz.” dedi. CHP Genel Merkezi’nde Kemal Kılıçdaroğlu ile Mimarlar 
Odası Ankara Şube Başkanı Tezcan Karakuş Candan, Mimarlar Odası Ankara 
Şube Sekreteri Nihal Evirgen ve Mimarlar Odası Ankara Şubesi Kent İzleme 
Merkezi Danışma Kurulu Üyesi, mimar ve restorasyon uzmanı Cansen 
Kılıççöte’nin bulunduğu heyet görüşmede, Saraçoğlu Mahallesi’nin geleceği 
ve devam eden uygulamalar ile alanın kamusal kullanımının yitirilmesinin 
kente kaybettireceklerini ele aldı.CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, 10 
yıl yaşadığı Saraçoğlu Mahallesi’nin özgün değeriyle korunması gerektiğini 
ifade ederek, “Kendi mahalleme Saraçoğlu’na sahip çıkıyorum.” dedi. 
Ankara Büyükşehir Belediyesi’nde ise Daire Başkanlarından oluşan ekiple 
görüşüldü.

İş makineleri ve kepçelerle Saraçoğlu Mahallesi’ne  girmek, zücaciye dük-
kanına girmiş fil durumudur. Davalar devam ederken iş makineleri ile Sa-
raçoğlu Mahallesi’ne girilmesi konusunda Koruma Kuruluna düzenli uyarılar 
yapılmış, ancak Koruma Kurulu görevinin gereğini yapmamıştır. Mahkemeye 
bilgi belge göndermeyerek süreci uzatanlar, hukuk süreci tamamlanmadan 
Saraçoğlu’nda inşai çalışmaları başlattılar. Bu çalışmalar  Saraçoğlu Mahal-
lesi’ne telafisi mümkün olmayan zararlar verecek. Kamusal nefes alanımız 
olan Saraçoğlu’nu rant uğruna tarumar etmeleri an meselesi. İş makineleri 
ve kepçelerle Saraçoğlu Mahallesi’ne girmek, züccaciye dükkanına girmiş 
fil durumudur. Ankara I Nolu Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu’nu 
göreve davet ediyoruz. Saraçoğlu göz bebeğimizdir. Koruma Kurulu kentin 
doğal, kültürel varlıklarını ve  kamu yararını gözeterek inşai çalışmaları dur-
durmalıdır.
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Saraçoğlu Mahallesi’ni artık rahat bırakın, doğal ve kültürel varlıklarımızın 
talanından vazgeçin. Saraçoğlu Mahallesi’nin gelecek kuşaklara 

aktarılması, Cumhuriyet’in mahalle ilişkisinin kentin orta yerinde nasıl 
kurulduğunun gözler önüne serildiği ve yok olmakta olan, unutulan 

mahalle kültürünün yeşerdiği yerdir. Ağaçları ile kendi habitatını 
oluşturan, flora ve faunası ile insan doğa birlikteliğinin en nadide eseridir.

Ağaçları, yapıları ve alanın tamamı tescilli kültür varlığı olan Saraçoğlu 
Mahallesi özgündür, anı ve hafıza mekânıdır. Cumhuriyet’in ilk toplu

 konut alanına dair 1994 yılından bu yana her türlü rant girişimine kararlı 
bir

 şekilde mücadele ettik.
 

Satmak istediler, satamadılar, 
yıkmak istediler, yıkamadılar, 

şimdi özgünlüğünü bozup bizden çalmak istiyorlar, çalamayacaklar. 
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ODTÜ HER DÖNEMDE HEDEF 

OLDUĞU İÇİN MİMARLAR ODASI 

ANKARA ŞUBESİ’NİN KESİNTİSİZ 

MÜCADELE ALANLARINDAN BİRİSİ 

HALİNE GELDİ. KORUMA AMAÇLI 

İMAR PLANLARI, TAHSİSLER, YOL 

YAPIMI, KYK YURDU, CAMİ YAPIMI 

GİBİ KONULAR 46.DÖNEMDE 

DE GÜNDEM OLDU. ANKARA 

BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ’NİN 

ODTÜ ORMANI’NI İKİYE BÖLEN 

YOLU YAPMA GİRİŞİMİ, MESLEK

ÖRGÜTLERİNİN, ODTÜLÜLERİN 

TEPKİSİ İLE KARŞILAŞTI. ANKARA 

BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ ATATÜRK 

ORMAN ÇİFTLİĞİ’NE YOL YAPMA

 SÜRECİNDEN SONRA ANKARA’NIN 

İKİNCİ KIRMIZI ÇİZGİSİ OLAN 

ODTÜ’YE DE YOL YAPIMI İHALESİ 

AÇTI. İHALE MESLEK ÖRGÜTLERİ 

TARAFINDAN YARGIYA TAŞINDI.

“Mansur Yavaş yönetimindeki 
Ankara Büyükşehir Belediyesi 
(ABB), Gökçek döneminde 
ODTÜ’de binlerce ağaç kesilerek 
yapılan yolu devam ettirmek için 
ihaleye çıktı. Mimarlar Odası 
Ankara Şubesi ve tüm kamuoyu bu 
süreci şaşkınlıkla karşıladı. ODTÜ 
yolu ile ilgili mahkeme yürütmeyi 
durdurma kararı vermişti, mahkeme 
bizim lehimize karar vermişken 
kent suçunun olduğu bu süreçte 
Ankara Büyükşehir Belediyesi 
buna itiraz etti ve istinafa taşıdı. O 
süreçte, ‘Yöneticiler değişiyor ama 
politikalar değişmiyor.’ demiştik. 
ODTÜ yerleşkesini ikiye bölen, 
ekolojik dengesini bozan ve Gökçek 
döneminde binlerce ağacın kesildiği 
bir noktada Ankara Büyükşehir 
Belediyesi yolu yapmak üzere  
ihaleye çıktı. Hukuksal süreç devam 
ediyor. Ankara’da azcık kentle 
ilgilenen herkes bilir ki, Ankara’nın 
belli noktalarının dokunulmazlığı 
vardır. Bunlar AOÇ, ODTÜ, vadiler, 
Cumhuriyet dönemi mimarisi, 
kamusal alanlardır. Bütün bunlar 
ortadayken ABB bu yolu yapacağız 
diyor. Bu yol sadece ODTÜ ile ilgili 
değildir. Bu yol İncek Bulvarı’nı 
bağlıyor, İncek’ten Kızılcaşar ve 
Taşpınar bölgesinden geçerek Niğde 
otobanına bağlanıyor. Buralar yeni 
rant gelişim alanlarıdır, buradan 
yol geçtiği andan itibaren imar 
hareketlerindeki rant politikasının 
nasıl gelişeceği ortadadır. Bu 

bölgede AKP vekillerinin çok 
fazla yatırım yaptığı kamuoyuna 
yansımıştır. ODTÜ’yü ekolojik 
olarak ikiye parçalayan bu yol, 
bölgede rant odaklı yeni gelişim 
alanına da hizmet ediyor. Şehir 
Plancıları Odası Ankara Şubesi, 
Harita ve Kadastro Mühendisleri 
Odası Ankara Şubesi ile birlikte 
ABB’ye Gökçek politikalarından 
ve rant ısrarından vazgeçmelidir.” 
çağrısında bulunuldu. 

ODTÜ’DE 

GÖKÇEK POLİTİKALARINDAN 

VAZGEÇİN. 
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Harita ve Kadastro Mühendisle-
ri Odası Ankara Şubesi, Mimarlar 
Odası Ankara Şubesi ve Şehir Plan-
cıları Odası Ankara Şubesi, Ankara 
Büyükşehir Belediyesi’nin Gökçek 
döneminde ODTÜ’de binlerce 
ağaç kesilerek yapılan yolu devam 
ettirmesine ilişkin, ODTÜ yol yapı-
mı için ihale edilen ormanda basın 
açıklaması yaptı. Meslek odaları 
Ankara Büyükşehir Belediyesi’nin 
Bilkent-İncek Bulvarı Çevre Yolu 
Bağlantısı projesi kapsamında ihale-
ye çıkmasına, “Gökçek döneminde 
planlanan Atatürk Orman Çiftliği’ni 
bölen yol, Ankara Büyükşehir Bele-
diyesi’nde Mansur Yavaş dönemin-

de Ankaralıların gözünün içine baka 
baka yapılmaktadır. Ankara Büyük-
şehir’de ihaleler canlı yayınlansa 
da, ihaleye çıkan yollar Gökçek dö-
neminin yollarıdır. Bu yolun yapımı 
hiçbir bilimsel ve hukuki gerekçeye 
dayanmamaktadır.” diyerek tepki 
gösterdi.

Meslek odaları, söz konusu ihaleyi 
yargıya taşıyacaklarını ve sürecin 
peşini bırakmayacaklarını bildirdi.
Basın açıklamasına Mimarlar Odası 
Ankara Şube Sekreteri Nihal Evir-
gen, Şehir Plancıları Odası Ankara 
Şube Sekreteri Ömer Dursunüstün, 
Harita ve Kadastro Mühendisleri 
Odası Ankara Şube Başkanı Mert 
Özdağ katıldı.

Basın açıklamasını meslek odaları 
adına Mimarlar Odası Ankara 
Şube Sekreteri Nihal Evirgen 
okudu: “Ankara Büyükşehir 
Belediyesi; meslek odaları olarak 
iptal ettirdiğimiz ve yürütmesini 
durdurduğumuz rant projelerine 
hizmet götürmek ya da yeni 
rant alanları üretmek için ‘trafik 
hafifletme’ gerekçesiyle onlarca 
yol, katlı ve köprülü kavşak 
projesini uygulamaktadır.  Ankara 
Büyükşehir Belediyesi’nin 
ihaleleri canlı olsa da yol projeleri 
Gökçek’in yol projeleridir.  Bu 
yollar Gökçek ve rant çevrelerinin 
projeleridir. Bu yolların ranttan 
başka hiçbir açıklaması yoktur. Bu 
yol herhangi bir üst ölçekli planda 
yer almamaktadır. Bu yolun yapımı 
hiçbir bilimsel ve hukuki gerekçeye 
dayanmamaktadır.” dedi.

MESLEK ODALARI, BÜYÜKŞEHİR’İN ODTÜ YOLU İHALESİNİ PROTESTO 
ETTİ. MESLEK ODALARI: BU YOLLAR GÖKÇEK VE RANT ÇEVRELERİNİN 

PROJELERİDİR, YARGIYA TAŞIYACAĞIZ.
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ODTÜ Ormanı’nı bölen yol olarak 
hatırladığımız, Ankara Büyükşe-
hir Belediyesi’nin iş makineleriyle 
ODTÜ arazisine girerek, bir gecede 
büyük tahribatlar yarattığı proje, sa-
dece orman alanını yok etmekle kal-
mamakta, aynı zamanda Ankara’nın 
batı ve güneybatı koridorları üzerin-
de, onlarca davamızın bulunduğu 
rant projelerini de ödüllendirmekte-
dir.” diyen Evirgen, şunları söyledi:

“Ankara Büyükşehir Belediyesi 
halihazırda Gökçek döneminde 
yargıya taşıdığımız ve iptal 
ettirdiğimiz yüzlerce imar planını 
savunmaya devam etmekte ya 
da hiçbir değişiklik yapmadan 
yeniden onaylamaktadır. Mahkeme 
süreçleri devam eden projeleri 
ise, hukuki süreçlere sığınarak, 
rant projelerini tamamlamayı asli 
görevi olarak görmektedir. Atatürk 
Orman Çiftliği’nden geçirilen yol ve 
ODTÜ’yü bölen yol son örnekleridir. 
Ankara Büyükşehir Belediyesi 
mahkeme kararlarını uygulamak 
istiyor ise; iptal edilen Çevre 

ANKARA’DA YÖNETİM DEĞİŞSE DE HALA AYNI SİYASET VE RANT ÇEVRELERİ İKTİDARDALAR 

Düzeni Planı’nı mahkeme kararları 
doğrultusunda acilen hazırlamalıdır! 
Kent suçu olduğu 7 kez tescillenen 
Demir Kafes alanındaki YDA Center 
gibi kent suçlarını durdurmalıdır.  
Ankara’da kamu yararını parsel 
bazlı popülist yarışmalarla değil, 
bütüncül planlama çalışmalarıyla 
tesis etmelidir! Ankara Büyükşehir 
Belediyesi’nin tamamlamaya 
çalıştığı bu yol ODTÜ Ormanı’nı 
yok etmek, yolun batısında kalacak 
olan 94 hektarlık orman alanını rant 
çevrelerinin kucağına atmak, yol için 
kesilen 24 hektarlık orman alanının 
da üzerine asfalt dökmek demektir. 
Bu yolların inşası, yönetim değişse 
de Ankara’da bugün hala aynı 
siyaset ve rant çevrelerinin iktidarda 
olduğunu göstermektedir.

2016 yılında Ankara Büyükşehir 
Belediyesi ve 2017 yılında Çevre ve 
Şehircilik Bakanlığının onayladığı 
planlardan sonra; 2017 yılında bir 
gecede ODTÜ Ormanları’na girip 
hektarlarca ağacı katleden Gökçek 
yönetimi, meslek odalarının açtığı 

BAŞKENT’İN 

 KAMU YARARI ESASLI, 

KATILIMCI, 

DOĞRU KENTLEŞME

 POLİTİKALARI İLE

 GELİŞMESİ İÇİN

 MÜCADELEYE 

DEVAM EDECEĞİZ.

davalar sonucu durdurulmuştur. 
İtirazlar sonucunda kararları Bölge 
İdare Mahkemesi’nde bozulmuş ve 
meslek odaları olarak Danıştay’da 
temyiz edilmiştir. Ankara 
Büyükşehir Belediyesi ODTÜ’yü 
bölerek İncek, Kızılcaşar, Taşpınar 
rant alanlarından geçen ‘Bilkent-
İncek Bulvarı Çevre Yolu Bağlantısı’ 
ihalesi ile Eskişehir Yolu ve Ankara-
Niğde Otoyolunu birbirine bağlayan 
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11,8 kilometrelik yol yapımı 
ihalesine çıkmıştır. İhale sonucu 
yol yapımı 25.08.2021 tarihinde 
yine trafik hafifletme gerekçesiyle 
kamuoyuna açıklanmıştır. Bu yol 
ihale süreciyle, Ankara Büyükşehir 
Belediyesi’nin Ankara’nın 
geleceğine yönelik bir vizyonu ve 
bütüncül bir planı olmadığı bir kez 
daha ortaya çıkmıştır. Bu sebeple 
defalarca kez mahkemeye taşınmış 
rant projelerine başvurulmakta, 
günübirlik kararlarla büyük kamu 
kaynakları israf edilmekte, toprak 
ve ekolojik bütünlük ise geri 
dönüşü olmayacak şekilde yok 
edilmektedir. Ankara Büyükşehir 
Belediyesi’nin açıklamalarında 
sürekli olarak kullandığı katılımcılık 
vurgusunun ise sözde kalan bir algı 
olduğu da açıktır. İhale açıklanana 
kadar Ankara Büyükşehir Belediyesi 
tarafından hiçbir meslek odasına 
bu yollarla ilgili herhangi bir bilgi 
verilmemiştir. Sonrasında dahi 
meslek örgütleriyle herhangi bir 
görüşme talebinde bulunulmamış, 
ihaleyi iptal etmemelerine rağmen 
‘ortak akıl’ söylemine devam 
edilmektedir. TMMOB’nin 70 yıla 
yaklaşan mücadele geleneği nettir. 
Yönetimde kim olursa olsun, kişiye 
değil yaptıklarına bakarak, bilimsel 
planlama ilkelerinden uzak, yanlış 
kentleşme politikalarına karşı her 

dönemde sözünü ve eylemini sakınmamıştır, sakınmayacaktır. Gökçek’in 
ODTÜ’yü bölen, rant alanlarını ve sermaye çevrelerinin projelerini 
ödüllendiren bu yol, rantın yoludur. Harita ve Kadastro Mühendisleri 
Odası Ankara Şubesi, Mimarlar Odası Ankara Şubesi ve Şehir Plancıları 
Odası Ankara Şubesi olarak, bu rant yolunun ihalesinin iptalini yargıya 
taşıdığımızı, Başkent Ankara’nın kamu yararı esaslı, katılımcı, doğru 
kentleşme politikaları ile gelişmesi için mücadeleye devam edeceğimizi, 
rant çevrelerine, onlara yol açanlara ve kamuoyuna bir kez daha ilan 
ediyoruz.”
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TMMOB MİMARLAR ODASI 

ANKARA ŞUBESİ 46. DÖNEMDE DE 

DEVAM EDEN KENT SUÇLARINA 

KARŞI HUKUK MÜCADELESİNİ 

SÜRDÜRMÜŞ, PLANLAMA 

SÜREÇLERİNİ BELEDİYE MECLİS 

KARARLARINDAN TAKİP EDEREK

TOGO İKİZ KULELERİ’Nİ, 

DEMİRKAFES 

ALANINA YAPILAN 

YDA CENTER’I 

VE İLLER BANKASI MACUNKÖY 

TESİSLERİNİ,

KAMU YARARINA UYGUN

 OLMAYAN UYGULAMALAR VE

 AYRICALIKLI

 İMAR HAKKI 

TANINAN YÜZLERCE KENT 

HAKKI GASPININ SÜRECİNİ,

 ANKARA’NIN 

ÇEVRE İLLERİNDE 

TEMSİLCİLİKLERE BAĞLI KENTLERDE 

KENT GÜNDEMİNİ 

YAKINDAN 

TAKİP ETMİŞ, 

HUKUKSAL SÜRECE 

TAŞIMIŞ, ÜLKE GÜNDEMİNDE

 YER

 ALMASINI SAĞLAMIŞTIR. 

Mimarlar Odası Ankara Şubesi kent 
mücadelesinde kent suçlarına yö-
nelik önceki dönemlerden gelen 
hukuksal süreçlerin takip edilme-
si geleneğini, meclis kararlarından 
planlama süreçlerine, tarım alan-
larından kültürel miras alanlarına, 
ayrıcalıklı imar haklarından kentsel 
dönüşüm alanlarına kadar bir dizi 
süreçte sürdürmüş, yeni hukuksal 
süreçler başlatmıştır. TMMOB’ye 
bağlı odalarla birlikte dava açtığı-
mız Ankara 1/100.000’lik 2038 
Çevre Düzen Planı 46. Dönemde 
iptal edilmiştir. Ankara Büyükşehir 
Belediyesi tarafından 2017 yılında 
hazırlanan, 1/100.000 ölçekli Anka-
ra Çevre Düzeni Planı`na karşı TM-
MOB’ye bağlı meslek odaları olan 
Mimarlar Odası Ankara Şubesi, Pey-
zaj Mimarları Odası ve Şehir Plancı-
ları Odası Ankara Şubesi tarafından 
ortak dava açılmıştı. Ankara Büyük-
şehir Belediyesi’nin 13.01.2017 ta-
rih ve 116 sayılı kararının iptali is-
temiyle açılan davada, bilirkişilerin 
sunduğu rapor doğrultusunda An-
kara 9. İdare Mahkemesi tarafından 
“1/100.000 ölçekli 2038 yılı Çevre 
Düzeni Planı’nın imar mevzuatına, 

şehircilik ilkelerine, planlama esas-
larına ve kamu yararına uygun ol-
madığı” gerekçesi ile iptal edildi.

TMMOB Ankara İl Koordinasyon 
Kurulu Ankara Büyükşehir 
Belediyesi’ne iptal edilen Çevre 
Düzeni Planı’nı istinafa taşımaması 
ve planın katılımcı bir planlama 
süreci ile meslek odalarının da 
katılımı ile yapılması çağrıları 
yapmıştır. Ankara Büyükşehir 
Belediyesi Çevre Düzeni Planı’nı 
istinafa taşımamış ve plan iptali 
kesinleşmiştir. Ancak katılımcı bir 
planlama süreci ile yeniden plan 
süreci başlatılmamış, kentleşme 
politikalarında yine plansız ve 
önceki dönemlerden gelen kararlar 
uygulanmıştır. Çevre Düzeni 
Planı’nın iptali yürüttüğümüz 
yüzlerce hukuksal sürecin haklılığına 
üst ölçekten haklılık kazandırmış, 
Kaçak Saray, AOÇ alanları, yüksek 
yoğunluklu yapılaşmalar, ODTÜ 
alanları, yeşil alanlar, vadiler, tarım 
arazilerinin yapılaşmaya açılması 
hukuksal süreçlerini yakından 
etkilemiştir.
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TMMOB MİMARLAR ODASI 

ANKARA ŞUBESİ’NİN AÇTIĞI 

DAVALAR SONUCUNDA 45. 

DÖNDEMDE MÜHÜRLENEN 

TOGO İKİZ KULELERİNE 

DAİR PLAN DEĞİŞİKLİĞİ 

46. DÖNEMDE İPTAL EDİLMİŞ, 

YENİDEN MEŞRULAŞTIRMA 

TARTIŞMALARI İLE ARKA ARKAYA 

YAŞANAN 

HUKUKSAL SÜREÇLERDE 

TOGO İKİZ KULELERİ’NİN 

SAHİBİ 

SİNAN AYGÜN, 

MİMARLAR 

ODASI ANKARA ŞUBESİ’NE, 

ŞUBE BAŞKANI 

TEZCAN KARAKUŞ CANDAN‘A 

VE MİMARLAR ODASI 

ANKARA ŞUBESİ’NE   

HUSUMET 

BESLEYEREK SUÇ 

DUYURULARINDA 

BULUNMUŞ, 

KAYMAKAMLIĞA 

ŞİKÂYET DİLEKÇELERİ 

VERMİŞTİR.

Mimarlar Odası Ankara Şubesi’nin 
2016 yılında kamu yararına 
aykırı şekilde inşa edilen, 20 bin 
metrekarelik inşaat alanı yerine 
örtük emsalle 100 binmetrekare 
fazladan inşaat hakkı kullanan Togo 
İkiz Kuleleri’nin inşasına ilişkin imar 
planı değişikliklerine dair Melih 
Gökçek döneminde  alınan Meclis 
kararına ilişkin  Ankara Büyükşehir 
Belediyesi’ne karşı açtığı davada, 
imar planları iptal edilmişti. Plan 
iptaline rağmen Ankara Ticaret Odası 
Eski Başkanı Sinan Aygün’ün sahibi 
olduğu  inşaat devam etti. Mimarlar 
Odası Ankara Şubesi, Mustafa 
Tuna dönemnde ruhsatın iptali için 
Ankara Büyükşehir Belediyesi’ne 
başvurarak telafisi mümkün olmayan 
zararlar verilmesin talebini iletmiş, 
yapının mühürlenmişini istemişti. 

Ancak Mustafa Tuna döneminde 
inşaat mühürlenmeyince Mimarlar 
Odası Ankara Şubesi tekrar yargıya 
başvurmuş ve yargı  24 Ekim 2019 
tarihinde mühürlememe kararını 
iptal etmiş, neticede inşaat 16 Aralık 
2019 tarihinde Ankara Büyükşehir 
Belediyesi tarafından mühürlenmişti. 
46.Dönemde bu mühürleme 
sürecinden sonra Sinan Aygün 
Mimarlar Odası Ankara Şubesi 
ve Şube Başkanı Tezcan Karakuş 
Candan hakkında suç duyurusunda 
bulunmuş, alınan ifadelerden 
sonra işlem yapılmamasına karar 
verilmiştir. 2020 Şubat ayında Togo 
İkiz Kuleleri’ne ilişkin açılan plan 
davası itirazlar sonrasında Danıştay 
tarafından iptal edilmiş, TOGO 
İkiz Kuleleri’nin kent suçu olduğu 
tescillenmiştir.  
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TOGO İKİZ KULELERİ RANT 

ORGANİZASYONUNDA 

BUZDAĞININ GÖRÜNEN 

YÜZÜDÜR. SİYASETÇİLER, BELEDİYE 

BAŞKANI, SERMAYE TEMSİLCİLERİ, 

YARGI TEMSİLCİLERİ, 

MECLİS ÜYELERİ,

 EMLAK SİMSARLARI VE DEVLET 

KADEMELERİNDEKİ

AYRICALIKLI 

BÜROKRATLARIN DA 

İÇERİSİNDE OLDUĞU BU SÜREÇ 

46.DÖNEMDE 

MAFYA LİDERİNİN 

İFŞALARI İLE PARAMOUNT OTEL’DE 

KURULAN İLİŞKİLERLE,

PARAMOUNT 

DOSYASINA DÖNÜŞTÜ.

SÜRECİN 

PEŞİNİ BIRAKMAYAN

 MİMARLAR 

ODASI ANKARA ŞUBESİ VE 

ŞUBE BAŞKANI 

TEZCAN KARAKUŞ CANDAN 

HAKKINDA ASILSIZ 

İDDİALARLA

 SORUŞTURMALAR 

BAŞLATILDI.  

Ekim 2021 tarihinde Ankara 
Büyükşehir Belediye meclis 
kararında, TOGO İkiz Kuleleri ile ilgili 
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’ndan 
görüş alınmasına ilişkin oy birliği 
ile alınan kararlar  ve bu süreçlerin 
hemen arkasından Şube Başkanı 
Tezcan Karakuş Candan hakkında 
Sinan Aygün dilekçesi üzerine  
asılsız ithamlarla İçişleri Bakanlığı 
tarafından başlatılan soruşturmalar, 
Mimarlar Odası Ankara Şubesi’nin 
denetlenmesine ilişkin Sinan 
Aygün tarafından verilen dilekçeler, 
TOGO İkiz Kuleleri’nin bir 
şekliyle aklanmaya çalışılan bir 
sürecin başladığının mesajlarını 
vermektedir. Şube Başkanı Tezcan 
Karakuş Candan ve Mimarlar 
Odası Ankara Şubesi üzerinde üstü 
örtülü bir “tehdit” sürecinin aynı 
anda başladığını göstermektedir. 
Soruşturmaların başlatılmış olması, 
Togo İkiz Kuleleri’nin kent suçu, 
sahibi Sinan Aygün’ün ise haksız 
kazanç sağlayan bir rantiyeci olduğu 
gerçeğinin üstünü örtemeyecektir.
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KENT SUÇU TOGO İKİZ KULELERİ HUKUKSAL SÜREÇLERİ VE ŞUBE BAŞKANI TEZCAN KARAKUŞ CANDAN 

HAKKINDA SORUŞTURMA SÜREÇLERİNİN BAŞLATILMASININ KRONOLOJİSİ

12 Şubat 2016
Gökçek yönetimindeki Ankara 
Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 
12.02.2016 tarih ve 281 sayılı ka-
rarı ile Çankaya İlçesi Karakusunlar 
Mahallesi 13911 ada 16 nolu parse-
le (eski 9,10 nolu) ilişkin 1/5000 ve 
1/1000 ölçekli imar planı değişikliği 
onaylanmış, Mimarlar Odası Ankara 
Şubesi tarafından dava açılmıştır.

15 Temmuz 2016
Dava devam ederken ikinci kere 
aynı alana ilişkin Belediye Mecli-
si’nin 15.07.2016 tarih ve 1402 sayı-
lı kararı ile plan değişikliği onaylan-
mıştır. Ankara 7.İdare Mahkemesi 
2016/2205E. 2016/4505K. sayılı ka-
rarı ile konusu kalmayan davanın 
esası hakkında karar verilmesine yer 
olmadığına karar vermiştir. Beledi-
ye Meclisi’nin 15.07.2016 tarih ve 
1402 sayılı kararı ile plan değişikliği 
kararı da Oda tarafından dava konu-
su edilmiş, Ankara 17.İdare Mahke-
mesi’nin 2016/4368E. 2018/763K. 
sayılı kararı ile iptal edilmiştir.

28 Mayıs 2018
Mimarlar Odası Ankara Şubesi  
28.05.2018 tarih ve 07/1117 
sayılı yazısı ile davalı idareye 
başvurarak; mahkeme kararının 
uygulanmasının sağlanması için 
Karakusunlar Mahallesi 13911 ada 
16 parsele ilişkin verilmiş olan 
yapı ruhsatlarının iptali ile devam 
eden inşaatların mühürlenmesini 
talep etmiştir. Mustafa Tuna 
yönetimindeki Ankara Büyükşehir 
Belediyesi  Oda’nın bu başvurusuna 
cevaben plan değişikliklerinin iptal 
edildiği, yapı ruhsatının iptaline 
dair herhangi bir karar bulunmadığı 
tespit edildiği gerekçesiyle ruhsat 
iptali ve inşaatın durdurulmasına 
ilişkin herhangi bir işlem tesis 
edilemediğini bildirmiştir.

11 Nisan 2019
Ankara Büyükşehir Belediyesi’nin  
ve müdahil Sinan Aygün Gayrimen-
kul Yatırım A.Ş. ile TOGO Gay-
rimenkul Yatırım A.Ş.’nin istinaf 
başvurusu üzerine iptal kararının 
yürütmesi durdurulmuş, yeniden 

keşif ve bilirkişi incelemesi yapıl-
mış ve nihayetinde Belediye’nin 
ve müdahillerin istinaf başvuru-
ları 11.04.2019 tarih ve 5.İda-
ri Dava Dairesi’nin 2018/799E. 
2019/385K. sayılı kararı ile red-
dedilmiştir. Red kararı Belediye 
ve müdahiller tarafından temyiz 
edilmiştir.

24 Ekim 2019
Belediye’nin mühürlememe iş-
lemine yönelik Mimarlar Odası 
Ankara Şubesi’nin açtığı davada  
Ankara 12. İdare Mahkemesi’nin 
2018/1671E. sayılı dosyasında 
dava konusu edilmiştir. Mahkeme 
2018/1671E. 2019/2166K.sayılı 
kararı ile “davaya neden olan yapı 
ruhsatlarının dayanağı olan imar 
planları yargı kararı ile iptal edil-
diğinden, hukuki dayanağı kal-
mayan yapı ruhsatlarının iptali ve 
inşaatların durdurulması istemiyle 
yapılan başvurunun reddine iliş-
kin dava konusu işlemde hukuka 
uygunluk bulunmamaktadır.” ge-
rekçesiyle iptal kararı vermiştir.
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13 Aralık 2019
Ankara Büyükşehir Belediyesi 
13.12.2019 tarihinde mühürlememe 
kararının kaldırılarak haksız davanın 
reddedilmesi için istinaf talebi 
dilekçesini sunmuştur. Aynı gün  
Ankara Büyükşehir Belediyesi’nin 
13.12.2019 sayılı Başkanlık 
oluru ile istinafa gidilmesinden 
vazgeçilmesinin ve feragat 
edilmesinin kararı mahkemeye 
“acele” olarak verilmiştir. 

16 Aralık 2019
Ankara Büyükşehir Belediyesi İmar 
Daire Başkanlığı, Mimarlar Odası 
Ankara Şubesi’nin açtığı dava sonu-
cu TOGO Kuleleri’nin olduğu yapı-
yı mühürlemiş ve Mimarlar Odası 
Ankara Şubesi’ne inşaatın mühür-
lendiğine dair resmi yazı gönder-
miştir.

17 Aralık 2019  
17.12.2019 tarihinde Sinan Aygün 
Gayrimenkul Yatırım A.Ş. ile TOGO 
Gayrimenkul Yatırım A.Ş. Ankara 
Büyükşehir Belediyesi’nin feraga-
tinin dikkate alınmaması talepli ek 
dilekçe sunmuşlardır.

07 Şubat 2020
Sinan Aygün, Çankaya Belediye 
Başkanlığı’nda 657 sayılı devlet me-
murları kanuna göre görev yapan 
Şube Başkanı Tezcan Karakuş Can-
dan hakkında 4483 sayılı kanuna 
göre görevi kötüye kullanma iddi-
alarıyla Çankaya Kaymakamlığı’na 
dilekçe vermiştir. 

20 Mart 2020 
TMMOB Mimarlar Odası Ankara Şu-
besi’nin şehircilik ilkelerine ve plan-
lama esaslarına aykırı olduğu gerek-
çesiyle yargıya taşıdığı TOGO İkiz 
Kuleleri’nin mülkiyet sahibi Sinan 
Aygün, verilen iptal kararı sonrası 
TMMOB Mimarlar Odası Ankara Şu-
besi Başkanı Tezcan Karakuş Candan 
hakkında haksız rekabet, halkı kin 
ve düşmanlığa tahrik ve aşağılama 
suçuna ilişkin suç duyurusunda bu-
lunmuştur. TMMOB Mimarlar Odası 
Ankara Şubesi Başkanı suç duyurusu 
dosyası kapsamında ifade vermiş aka-
binde savcılık suç duyurusu dosya-
sında takipsizlik kararı vermiştir. 

23 Mart 2020
Sinan Aygün’ün şikâyeti çerçevesin-
de yapılan soruşturma neticesinde 
4483 sayılı memurlar ve diğer kamu 
görevlilerinin yargılanması hakkın-
da kanunun 3. ve 6. maddeleri uya-
rınca İdare Mahkemesi’ne verilmek 
üzere Tezcan Karakuş Candan hak-
kında “SORUŞTURMA İZNİ VERİL-
MEMESİNE” karar verilmiştir. Sinan 
Aygün karara itiraz etmiştir.
 
3 Temmuz 2020 
Ankara Bölge İdare Mahkemesi 
2020/401 E. kararı ile TOGO İkiz 
Kuleleri ile ilgili mühürlememe iş-
leminin iptali kararını 03.07.2020 
tarihiyle kaldırarak ehliyet red ka-
rarını kesin olarak vermiştir.

20 Ağustos 2020
Ankara Bölge İdare Mahkemesi 
2020/401E. sayılı dosyada 
“feragat talebinde bulunan davalı 
Ankara Büyükşehir Belediyesi’nin 
feragat talebinin reddi ile istinaf 
başvurusunun kabulü ile iptal 
kararının kaldırılmasına ve davanın 
ehliyetten reddine” karar vermiştir. 
TOGO İkiz Kuleleri’nde Ehliyet 
ret kararı  21.07.2020 tarihinde 
tebliğ edilmiştir. Ehliyet ret kararına 
karşı istinaf yoluna başvurulmuş, 
istinaf talebimizin reddedilmesi 
üzerine hem karar temyiz edilmiş 
hem de kesin olan hükme karşı 20 
Ağustos 2020 tarihinde Anayasa 
Mahkemesi’ne TMMOB Mimarlar 
Odası Ankara Şubesi adına bireysel 
başvuruda bulunulmuştur. Ancak 
kamu tüzel kişilerinin başvuruda 
bulunamayacağından bahisle kişi 
yönünden kabul edilemezlik kararı 
verilmiştir.

13 Kasım 2020
Sinan Aygün’ün Tezcan Karakuş 
Candan hakkında 4483 sayılı 
kanuna göre soruşturma izni 
verilmemesine ilişkin Danıştay 
1. Dairesi’ne yaptığı itiraz 13 
Kasım 2020 tarihinde, Tezcan 
Karakuş Candan’ın sıralı disiplin 
amirlerinin de soruşturulması 
gerekliliği ile kabul edilmiş, yeniden 
soruşturma başlatılmasının önü 
açılmıştır. 
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12 Şubat 2021
Danıştay 6’ncı Dairesi, TOGO 
İkiz Kuleleri’ne yönelik 11 Nisan 
2019’da Mimarlar Odası Ankara 
Şubesi’nin açtığı ve yerel mahke-
me ile istinaf mahkemesinin gizli 
emsal artışını iptal ettiği karara ya-
pılan itirazı değerlendirdi ve itirazı 
reddeden Danıştay 6.Dairesi verdiği 
iptal kararını onaylayarak Togo İkiz 
Kuleleri’nde kent suçu olan emsal 
artışının hukuksuzluğuny kesinleş-
tirmiş oldu. 
 
09 Haziran 2021
Togo İkiz Kuleleri’nin davalarının is-
tinaf mahkemesi Ankara Bölge İdare 
Mahkemesi’dir. Ankara Bölge İdare 
Mahkemesi Başkanı Esat Toklu’nun 
TOGO İkiz Kuleleri’ni yapan inşaat 
firmasının doğum gününde olduğu 
görüntüleri kamuoyuna yansımıştır.
 
11 Haziran 2021 
Mimarlar Odası Ankara Şubesi Baş-
kanı Tezcan Karakuş Candan’ın 
Avukatı Turgut Kazan, Ankara Bölge 
İdare Mahkemesi Başkanı Esat Tok-
lu hakkında Hakimler Savcılar Kuru-
lu’nu şikayet dilekçesi vermiştir.

15 Eylül 2021
Sinan Aygün itirazı ile Tezcan Ka-
rakuş Candan yönünden değil 
de sıralı amirler açısından usulen 
bozulan 13.11.2020 tarihli yargı 
kararından sonra, İçişleri Bakan-
lığı’nın 15.09.2021 tarihli onayı, 
21.09.2021 tarih ve (06-19)  sayılı 
görev emri ile Mülkiye Başmüffeti-
şi Uğur Kılıç ön inceleme yapmak 
üzere Çankaya Belediyesi’nde gö-
revlendirilmiştir.

06 Ekim  2021
Sinan Aygün’ün şikayeti üzerine 
başlatılan soruşturmada İçişleri Ba-
kanlığı Mülkiye Müffetişi Uğur Kı-
lıç, Tezcan karakuş Candan’dan ön 
inceleme için yazılı ifade istemiştir.

07 Ekim 2021 
Müşteki Sinan Aygün’ün şikâyeti 
üzerine başlatılan ön incelemede 
Tezcan Karakuş Candan, Mülkiye 
Müfettişi’ne yazılı ifadesini sunmuş-
tur.

11 Ekim 2021 
Ankara Büyükşehir Belediye Mecli-
si’nin TOGO İkiz Kuleleri ile ilgili 
Belediye Hukuk Müşavirliği’nden 
ve Çevre ve Şehircilik Bakanlığı 
(Mekansal Planlama Genel 
Müdürlüğü’nden) görüş alınması 
konusunda oy birliği ile karar 
verilmiştir. Ankara Büyükşehir 
Belediyesi Ekim ayı meclis kararları 
Kasım ayında yayınlanmıştır. 

28 Kasım 2021
TOGO İkiz Kuleleri’ne ilişkin Ekim 
ayı meclisinde Çevre ve Şehircilik 
Bakanlığı’ndan görüş alınmasına 
ilişkin Şube Başkanı Tezcan Karakuş 
Candan’ın sosyal medya üzerinden 
“TOGO İkiz Kuleleri’nde hukukun 
verdiği kararı uygulayın,  hukuk gö-
rüşünü neden alıyorsunuz, Bakan-
lığın vereceği görüşe göre mi karar 
vereceksiniz?” diye sormuştur.

2 Aralık 2021 
Sinan Aygün, Mimarlar Odası An-
kara Şube Başkanı Tezcan Karakuş 
Candan’ın yazarlarından olduğu 
“Kaçak Saray” kitabından alıntılar 
yaparak, Çankaya Kaymakamlığı’na 
4 sayfalık şikâyet dilekçesi vererek 
devlet büyüklerine hakaret ettiği 
iddiasıyla işlem başlatılmasını, Mi-
marlar Odası Ankara Şubesi’nin de 
Cumhurbaşkanlığı Devlet Denetle-
me Kurulu tarafından denetlenmesi-
ni istemiştir.

03 Aralık 2021 
Sinan Aygün’ün şikayeti üzerine 
İçişleri Bakanlığı’nın 3 Aralık 2021 
tarihli onayları ile Mülkiye Teftiş 
Kurulu Başkanlığı’nın 06 Aralık 2021 
tarihli görev emri ile  Mülkiye Müffetişi 
Uğur Kılıç görevlendirilmiştir.

20 Aralık 2021
Mülkiye Müffetişi Uğur Kılıç Sinan 
Aygün’ün şikayeti üzerine 657 sayılı 
Devlet Memurları Kanunu’na göre, 
Tezcan Karakuş Candan hakkında 
disiplin soruşturması başlatmış ve 
yazılı ifadesini istemiştir.

21Aralık 2021
Uğur Kılıç’ın 20 Aralık 2021 tarihli 
savunma isemine karşı Tezcan Ka-
rakuş Candan, İçişleri Bakanlığı’nın 

kendisinin disiplin amiri olmadığını 
ve söz konusu savunma isteminin 
hukuksuz olduğunu ifade eden ya-
zılı savunmasını vermiştir.

28 Aralık 2021 
Müşteki Sinan Aygün’ün 2 Aralık 
2021 tarihinde Tezcan Karakuş Can-
dan hakkında “Kaçak Saray” kitabı 
üzerinden verdiği şikâyet dilekçesi-
ne istinaden, Çankaya Belediyesi 
Teftiş Müdürlüğü tarafından Tezcan 
Karakuş Candan’dan yazılı savunma 
istenmiştir.

29 Aralık 2021 
Müşteki Sinan Aygün’ün 2 Aralık 
2021 tarihinde Tezcan Karakuş 
Candan hakkında “Kaçak Saray” 
kitabı üzerinden verdiği şikâyet 
dilekçesine istinaden, Çankaya 
Belediyesi Teftiş Müdürlüğü’ne 
Tezcan Karakuş Candan tarafından 
yazılı savunma verilmiştir.

30 Aralık 2021  
20 Aralık 2021 tarihinde disiplin 
soruşturması başlatmaya yetkisi 
olmadığı halde Anayasa’nın 137 
maddesine göre kanunsuz emri uy-
gulamaktan M. Uğur Kılıç hakkında 
Tezcan Karakuş Candan tarafından 
suç duyurusunda bulunulmuştur. 

13 Ocak 2022
Kanunsuz emri uygulayan M.Uğur 
Kılıç hakkında Cumhuriyet 
Savcılığı tarafından ön inceleme 
yapılmaksızın işleme konulmaması 
kararı tebliğ edilmiştir. Bu 
hukuksuzluğa karşı adil yargılanma 
hakkının ihlali ile Tezcan Karakuş 
Candan’ın Anayasa Mahkemesi’ne 
başvurma süreci başlamıştır.
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45. DÖNEMDE KAVAKLIK 
DİRENİŞİ’NİN YANKISI SÜRERKEN

ODTÜ’DE BİNLERCE AĞACIN

 KATLEDİLMESİ SONUCU AÇILAN 

BİLKENT YOLUNA İLİŞKİN 

AÇMIŞ OLDUĞUMUZ DAVADA

YÜRÜTMEYİ DURDURMA KARARI

 VERİLMİŞ, 678 GÜN SONRA 
HUKUK TECELLİ ETMİŞTİR

TOGO İKİZ KULELERİ’NDE 

SİZ GİDECEKSİNİZ, 
BİZ KALACAĞIZ!

SİZ GİDENE VE YARGILANANA 
KADAR DA MİMARLAR ODASI 

ANKARA ŞUBESİ OLARAK 
PEŞİNİ BIRAKMAYACAĞIZ. 

İSTER SÜRGÜN ET, İSTER 
SORUŞTURMA AÇ, İSTER 

KINAMA VER, UMURUMUZDA 
DEĞİL. ÇÜNKÜ BİZ TÜRKİYE 

CUMHURİYETİ’NİN 
KURUCUSUNUN BİZE EMANET 
ETTİĞİ DEĞERLERİ KORUMAYA 

ÇALIŞIYORUZ. 
BİR DEVLET MEMURUNUN 

ASLİ GÖREVİ KAMU MALINI 
KORUMAKTIR. BÜTÜN BU 

TALANI DEVLETİ YÖNETENLER 
YAPIYORSA ONLARA KARŞI 

MÜCADELE ETMEK DE BİZİM 
SORUMLULUĞUMUZDUR. 

ÇÜNKÜ BİZ MUSTAFA 
KEMAL’İN MEMURLARIYIZ.  

ÇÜNKÜ BİZ MUSTAFA 
KEMAL’İN EMANET 

ETTİĞİ CUMHURİYET’E 
DİPLOMALARIMIZI SENET 

OLARAK VERDİK.  

SİZ GİDECEKSİNİZ

UMRUMUZDA 
SORUŞTURMALARINIZ

DEĞİL 

Tezcan Karakuş Candan hakkında Togo İkiz Kuleleri mücadelesi nedeniyle, Sinan Aygün’ün şikayeti ile İçişleri Bakanlığı tarafından Çankaya Belediyesi’nde soruşturma yürütülüyor. 
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“ SARAYLAR 
SALTANATLAR 

ÇÖKER, KAN SUSAR 
BİR GÜN ZULÜM 

BİTER
MENEKŞELER DE 

AÇILIR ÜSTÜMÜZDE 
LEYLAKLAR DA 

GÜLER, BU GÜNLER-
DEN GERİYE BİR 

YARINA GİDENLER  
KALIR

BİR DE YARIN İÇİN 
DİRENENLER.”

BİZ KALACAĞIZ!

SÜRGÜNLERİNİZ, İŞTEN ÇIKARTMALARINIZ  
UMRUMUZDA 
DEĞİL 

İLLER BANKASI’NDA 

Ali Atakan, İller Bankası Mücadelesi nedeniyle, Diyarbakır’a sürgün edildi, hakkında soruşturma açıldı, iş akti feshedildi.
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MİMARLAR ODASI ANKARA ŞUBESİ 

46. DÖNEMDE İLLER BANKASI 

UYGULAMALARINI YAKINDAN 

TAKİP ETTİ. 

MACUNKÖY TESİSLERİNDEKİ 

PLAN DEĞİŞİKLİKLERİNİ, 

TAŞINMAZLARIN SATIŞINI, 

SOSYAL TESİSLERİN YERİNE ÇEVRE 

ŞEHİRCİLİK BAKANI 

İÇİN YAPILAN SARAY YAVRUSUNU, 

ATATÜRK BÜSTÜNÜN 

KALDIRILMASINI, BİR GECE 

VAKTİ YIKILAN SEYFİ ARKAN İ

MZASINI TAŞIYAN 

İLLER BANKASI BİNASI’NIN 

AKIBETİNİ, EGO HANGARLARININ 

YIKILARAK YERİNE YAPILAN

  İSKANI ALINMAMIŞ MERKEZ 

ANKARA’YA  

PERSONELİN ZORLA TAŞINMASI 

SÜREÇLERİNİ YARGIYA TAŞIDI,

KAMUOYUYLA PAYLAŞTI.   

Mimarlar Odası Ankara Şubesi Atatürk’ün isteği ile kurulan ve dünyada 
benzeri olamayan İller Bankası’nın içinin boşaltılmasına da, tescilli kültür 
varlığı iken tarihi binasının yıkılmasını da  karşı çıkmış, her dönem İller 
Bankası çalışmalarını yakın takibe almıştır. 46.Dönemde Macunköy Tesis-
leri alanında plan değişikliği yapılarak konut ve ticarete açılmak istenmiştir.

İller Bankası’nın Macunköy’de bulunan  kamuya açık  sosyal tesis alanı-
nı kamusal kullanımdan çıkartılması yargıya taşındı. Üst ölçekli planlarda 
kentsel çalışma alanı olan yerin özel eğitim (50121 metrekare) alanı ve 

konut ticaret (46323 metrekare) ola-
rak değiştirilmesi, adrese teslim plan 
değişikliğini de beraberinde getire-
cek ve kamusal kullanım alanını 
özelleştirecekti. Bölge İdare Mahke-
mesi bilirkişi raporunu dikkate ala-
rak başvurumuzun haklılığını ortaya 
koydu, telafisi mümkün olmayan 
zararlar verileceğinden yürütmeyi 
durdurma talebimiz haklı bulundu.

Cumhuriyet’in 
biricik kurumu 

İller Bankasını’nın 
her uygulaması 

yakın takibimizde.  
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Mahkeme, Ankara 7. İdare 
Mahkemesi’nce verilen 27/03/2020 
gün ve E:2019/1009 sayılı kararın 
kaldırılmasına; hukuka aykırı 
olduğu ve uygulanması halinde 
davacının telafisi güç zararına yol 
açacağı açık bulunan dava konusu 
işlemin, dava sonuna kadar ve 
teminat aranmaksızın yürütmesinin 
durdurulmasına karar verdi. Yargı 
plan değişikliğine yürütmeyi 
durdurma   kararı verince İller 
Bankası bu kez de taşınmazlarını 
satmak istedi. İhale süreçlerine 
ilişkin yargı süreci başlatıldı. 
İhaleye girerek oradan bir ikbal ve 
rant peşine düşme niyetinde olan 
firmalara çağrı yapıldı. Ankara’daki 
araziler hukuken muvazaalıdır. 
Mimarlar Odası Ankara Şubesi 
sürecin peşini bırakmayacaktır. Satış 
ihalesine giren hukuksal sürecin 
sonucuna katlanır. İller Bankası 
taşınmazlarının satışa çıkartılması, 
kamu mülkiyetinin  tasfiye edilmesi 

İLLER BANKASI’NIN 

KAMUYA AÇIK 

OLAN MACUNKÖY TESSİSLERİNDE 

BAKANA YAPILAN

 SARAY YAVRUSU 

İNŞAATI DURDURULMALIDIR. 

SOSYAL TESİSTE 

AĞAÇ 

KESİLMESİNE VE KATMERLENMİŞ 

BETON DÖKÜMÜNE 

SON 

VERİLMELİDİR.

ve sermayeye peşkeş çekilmesidir. 
Cumhuriyet’in emekle biriktirdiği 
değerler açık artırmaya, satışa talan 
konu edilemez. Hukuken planın 
yürütmesini durdurduğumuz alan 
satılamaz, ihalenin iptali davası 
açtık. 

İller Bankası’nın söz konusu davaya 
ilişkin, Ankara 18. İdare Mahkeme-
si’ne sunduğu savunmada geri adım 
attığı ortaya çıktı. Satıştan çekilen 
İller Bankası’nın savunmasında 
“Bankamız yönetim kurulunca söz 
konusu parsellerin İMAR PLANLA-
RI NETLİK KAZANINCAYA KADAR 
AÇIK SATIŞTAN ÇEKİLMESİ HAK-
KINDA KARAR ALINMIŞTIR.” açık-
laması yapıldı, böylece geri adım 
atılmış olundu. 46.Dönemde Baka-
na 10 milyonluk saray yavrusu yapı-
lıyor açıklaması kamuoyunda geniş 
yer aldı, TBMM’de soru önergeleri 
verildi.

Mimarlar Odası Ankara Şubesi, Ankara’daki İller Bankası Macunköy Sosyal 
Tesisleri’nde Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum için 10 milyon liralık 
özel bir konuk evi yapıldığını gündeme getirmişti. İnşaat devam ederken 
İller Bankası Macunköy Sosyal Tesisleri’nin girişindeki Atatürk büstünün 
yerinden kaldırıldığının tespit edilmesinin ardından, “Atatürk’ün büstünü 
neden kaldırıyorsunuz? Kim hangi yetkiyle kendisinde bunu görüyor? Bu 
ülkenin kurucusu Atatürk olmasaydı, o makamlarda oturma şansınız bile 
olmayacaktı. Atatürk’ün büstü o tesisin girişine koyulacak.” denilerek bası-
na açıklama yapıldı. Açıklama TBMM’de gündem oldu ve İller Bankası bu 
haberden  bir ay sonra büstü yerine koymak zorunda kaldı. 

MİMARLAR ODASI ANKARA 

ŞUBESİ’NİN “İLLER BANKASI 

SOSYAL TESİSLERİNDEKİ ATATÜRK 

BÜSTÜ NEREDE?” SORUSU, 

TBMM’DE SORU ÖNERGESİ OLDU, 

BİR AY SONRA BÜST YERİNE 

KOYULDU.
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Mimarlar Odası Ankara Şubesi, İller Bankası’nın Macunköy Tesisleri’nin 
de içinde olduğu Ankara, İstanbul, Samsun, Gaziantep ve Van’da bulunan 
yaklaşık 190 bin metrekarelik 23 adet taşınmazının açık arttırma ile 17 
Temmuz 2020 tarihinde satılacağını kamuoyuna ilk duyuran kurum oldu.
Cumhuriyet’in biricik ve örnek kurumlarından olan İller Bankası’nın içini 
boşaltan, modern mimarlık eseri Seyfi Arkan tasarımı tarihi yapısını yıkarak 
büyük bir suç işleyen Bakana Macunköy’de ek bina adı altında 10 milyonluk 
saray yavrusu yapan iktidar, İller Bankası mülkiyetinde bulunan arazilerini 
açık arttırma ile satışa çıkartıyor. İktidar, tüm varlıklarımızı Cumhuriyet’in 
tüm birikimlerini öğüten ve yok eden  tüketim makinasına dönüşmüştür. 
İller Bankası’nın geldiği durum ülke ekonomisinin hazin çöküşünün altını 
bir kez daha çizmektedir.

Mimarlar Odası Ankara Şubesi’nin İller Bankası’nın hukuksuzluklarını taki-
bi süresince, İller Bankası Genel Müdürü pek çok kez bürokratlar ve siya-
setçilerle bizimle uğraşmayın sonu kötü olur haberleri gönderse de, Mimar-
lar Odası Ankara Şubesi susturulacak bir örgüt değildir. 46.Dönembiterken 
47. Dönem hazırlıklarının başladığı süreçte, ülkenin her yanında başlayan 
soruşturma ve hedef göstermelerde Mimarlar Odası Ankara Şubesi yöne-
ticileri tekrar hedefe koyuldu. Şube Başkanı Tezcan Karakuş Candan hak-
kında TOGO İkiz Kuleleri nedeniyle Sinan Aygün şikâyeti üzerine işyeri 
Çankaya Belediyesi’nde İçişleri Bakanlığı tarafından özel görevlendirilmiş 
Mülkiye Müffetişi tarafından soruşturma başlatıldı. Yönetim Kurulu Yedek 
Üyemiz Ali Atakan İller Bankası’nın geçici kabulü yapılmamış, iskânı alın-
mamış inşaat halindeki binasında iş ve iş sağlığı konusundaki aykırılıkları 
tespit ettiği için aynı gün Diyarbakır’a sürgün edildi ve hakkında disiplin 
soruşturması başlatıldı. İş aktinin feshi istemiyle yüksek disiplin kuruluna 
sevk edildi.  

İLLER BANKASI MÜSRİF BİR GENEL 

MÜDÜRÜN ELİNDE TÜM MAL 

VARLIĞINI SATIŞA ÇIKARTTI. 

MİMARLAR ODASI ANKARA 

ŞUBESİ BU SATIŞLARI İLK ELDEN

 KAMUOYUYLA PAYLAŞTI. 

İLLER BANKASI SEYFİ ARKAN’IN TARİHİ BİNASININ YIKIMINA GÖZ YUMDUĞU VE NEDEN OLDUĞU 

İÇİN EKSTRA TAKİBİ HAK EDİYOR. ATTIKLARI HER ADIMIN PEŞİNDEYİZ. İLLER BANKASI’NDA GEÇİCİ 

KABULÜ YAPILMAMIŞ, İSKANI ALINMAMIŞ KENT SUÇU MERKEZ ANKARA’DA PERSONELİN ÇALIŞMASINA 

YÖNELİKHAKKINI ARAYAN YÖNETİM KURULU ÜYEMİZ ALİ ATAKAN SÜRGÜN EDİLDİ. SÜRGÜNLER 

SORUŞTURMALAR BİZİ ENGELLEYEMEYECEK. SUSTURULACAK BİR ÖRGÜT DEĞİLİZ.
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İller Bankası memuru ve Mimarlar 
Odası Ankara Şubesi Yönetim 
Kurulu Üyesi olan Ali Atakan, 
Merkez Ankara’da bulunan İller 
Bankası binasının inşaat halinde 
olduğunu, memurların sağlıksız 
ve tehlikeli koşullarda çalışmaya 
devam ettiğini görüntüledi. 
Güvenlik çalışanlarının bu durum 
hakkında müdürleri bilgilendirmesi 
üzerine aynı gün İller Bankası’nın 
Diyarbakır’daki Şubesi’nde çalışmak 
üzere görevlendirildi.

Çalışanların Can Güvenliği Tehlike-
de

İl Bank Genel Müdürü Yusuf Büyük 
ve özel güvenlik görevlisi hakkında 
suç duyurusunda bulundu, aynı 
zamanda devlet memuru olan 
Şube Yönetim Kurulu Üyemiz Ali 
Atakan’ın fotoğraf ve videolarını 
çeken güvenlik görevlisi yargıya 
taşındı ve Ankara Büyükşehir 
Belediyesi yetkililerinden de inşaat 
halinde olan İller Bankası binasını 
incelemesi talep edildi. 
 
Asansörlerin çalışmadığı binaya Be-
lediye tarafından  iskan, oturma izni 
verilip verilmediği, eğer verildi ise 
Ankara Büyükşehir Belediyesi’nin 
bu izni iptal etmesi gerektiği konula-
rı hem resmi yazı ile hatırlatıldı hem 
de yargı süreci başlatıldı.
Merkez Ankara binalarının henüz 
tamamlanmadığı belirtilerek yapılan 
açıklamada “Geçici kabulü bile yok. 
Bir olaydan çok olay çıkaracak bir 
süreçle karşı karşıyayız. Yusuf Büyük 
kendince bize mesaj gönderip 
‘Bizimle uğraşmayın, sonu kötü 
olur’ demesinin nedeni buymuş 
demek ki.” ifadelerine yer verildi.

MERKEZ ANKARA DEVASA BİR 
KENT SUÇU
EGO otobüslerinin depolandığı 
hangarların da bulunduğu 124 bin 
metrekarelik alan Melih Gökçek dö-
neminde yıkıldı ve Mayıs 2013’te 
TOKİ’ye satıldı. TOKİ’nin daha son-
ra bu alanı Emlak Konut’a sattığı ve 
2014 yılında ise arsanın Emlak GYO 
tarafından Merkez Ankara projesi 
için ihaleye çıkarılarak, hem Anıtka-
bir’den hem de Ankara Kalesi’nden 
görünen devasa bir kent suçudur. 

İşçilerin hâlâ Merkez Ankara bloklarında çalışmaya devam ettiğini belirten 
Karakuş, iş güvenliği açısından memurların inşaat halinde kamu hizmeti 
üretemeyeceğini ifade etti. 10 işçinin hayatını kaybettiği Torunlar Cen-
ter’daki asansör kazasını hatırlatan Candan, Merkez Ankara’da yaşanacak 
olası bir kaza için “Çalışanların burnu bile kanamış olsa bunun sorumlulu-
ğunu Yusuf Büyük kaldıramaz. İnsanları ve çalışanları kent suçu mekanın-
da, inşaatı bitmemiş alanda kamu görevini yapmaya gönderiyor. Kendisi 
sıcak koltuğundan kalkmıyor.” dedi.

İnşaatı Devam Eden Bir Yere Nasıl 300 Çalışan Gönderip İş Üretmesini 
Beklersiniz
 
İller Bankası’nın geçen yıl Merkez Ankara’dan iki blok satın aldığını öğren-
diğimiz İl Bank A.Ş., Macunköy’de çalışan memurları henüz inşaatı tamam-
lanmamış Merkez Ankara’nın bloğuna taşıyor. İnsanda biraz vicdan olur. 
İnşaatı devam eden bir yere siz nasıl 300 çalışanınızı gönderip, iş üretmele-
rini beklersiniz. Eğer çalışanlarınızı gönderecekseniz Yusuf Büyük, önce siz 
sıcak koltuğunuzdan kalkıp, sandalyede oturmayı göze alacaksınız ki bunu 
memurunuzdan isteyesiniz.
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Ülkemizin talanına karşı çıkan, halk yararına çalışan mimarlara ve Mimarlar Odası örgütlerine ya-
pılan baskılara karşı, meslektaşlarımıza yapılan haksızlıklara karşı her türlü mücadeleyi vermeye 
kararlı olduğumuzu sizler kanalıyla bir kez daha duyurmak istedik. 
Kamu yararına yapılan kentsel mücadelede önemli bir rol üstlenen temsilcisi olduğumuz Mimar-
lar Odası Ankara Şubesi; meslektaşlarının sorunlarının yanı sıra ülkemizin, kentlerimizin imar 
sürecini, kentleşme sorunlarını izleyen ve gerektiğinde müdahale eden, ülkemizdeki bütün bu 
yöndeki rant ve haksız kazanç süreçlerini ortaya çıkarmak, kamuoyuna duyurmak için var gücüy-
le çalışan, doğayı ve kentsel mirası korumak adına yapılan bütün yanlışlarda sesini en gür biçimde 
çıkaran bir örgüttür.
Siyasal iktidarların, belediyelerin ve kurumların yaptığı her yanlış uygulamayı ortaya çıkarması, 
bu yanlı ve yanlış uygulamalardan çıkar ve kazanç sağlayanları çok rahatsız ediyor olmalı ki;
yıllardır yapılan çok çeşitli baskılara rağmen mücadelesinden vazgeçmeyen örgütümüze şimdi de 
sürgünlerle, soruşturmalarla bedel ödetmeye çalışıldığını görüyoruz.
Mimarlar Odası Ankara Şubesi’nin Yönetim Kurulu Üyesi Sayın Ali Atakan’ın İller Bankası çalışanı 
olarak iş sağlığı ve güvenliği açısından çalışılamayacak durumdaki hizmet binasının koşullarını 
belgelediği için hakkında verilen sürgün kararı ile kent suçları ile ilgili her alanda mücadele veren, 
Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Tezcan Karakuş Candan hakkında Sinan Aygün’ün hukuk yoluyla 
rantına engel olunması nedeniyle yaptığı şikayet üzerine İçişleri Bakanlığı ve Çankaya Kayma-
kamlığı tarafından açılan soruşturmayla ilgili yapılacak her türlü mücadelede, tüm gücümüzle 
Mimarlar Odası Ankara Şubesi’nin yanında olduğumuzu açıkça bildiriyoruz.
Ülkemizdeki her türlü imar suçlarını, doğa katliamlarını, çıkar politikalarını, yok edilen, yok edil-
meye çalışılan kültürel değerlerimizi topluma açıklayıp deşifre eden, halkın aydınlık yarınlara 
kavuşması için kendilerini öne süren bu cesur insanlar böylesine mücadele verirlerken sürgün-
lerle, soruşturmalarla cezalandırılıp, korkutulup, susturulmaya çalışılması, mimarlar olarak ayrım 
gözetmeksizin bizleri, bunları yapanlara karşı çok daha hırslandırdığının bilinmesini istiyoruz. 
Hakikatin, gerçeklerin açığa çıkmasının önüne kimse geçemez, engelleyemez.
Hukuk normları ve bilimsel hakikatlerle konuşan, bütün itirazlarını da bu haklı gerekçeler üzerin-
den değerlendiren, o yönde çalışan bir örgütün korkacak, saklanacak ya da susacak bir durumu 
yoktur. 

Bilsinler ki; Mimarlar Odası Ankara Şubesi tek başına bir örgüt değildir.
O, Anadolu’dur. İki üç kişiyi hedef alarak susturulabilecek bir örgütlülük değildir.
O, yüzlercesidir, binlercesidir.
Biliyoruz ki Zonguldak’ta, Bartın’da, Bolu’da, Kdz. Ereğli’de, Kastamonu’da, Karabük’te, Sivas’ta, 
Tunceli’de, Erzincan’da, Çorum’da, Kırıkkale’de, Kırşehir’de, Yozgat’ta, Nevşehir’de, Düzce’de 
bir kent suçu işlenirse Ankara Şube bizimledir: korunması gereken bir eserimiz, doğa alanımız 
varsa, bir eli bizimle beraber onun üzerindedir. 
Ve bilinsin ki; eğer Mimarlar Odası Ankara Şubesi hedef alınıyor ve korku salınmak isteniyorsa 
tüm bu coğrafyadaki meslektaşlarının da bir eli onların üzerindedir.
Bu yapılanlar; Ali Atakan ve Tezcan Karakuş Candan kişiliğinde TMMOB ve Mimarlar Odası’na, 
kentlerimiz ve halkımız için verilen mücadelelerimize açık saldırıdır.
TMMOB Mimarlar Odası örgütlülüğüne ve Ankara Şube örgütlülüğüne asla boyun eğdiremezler, 
susturamazlar, seslerimizi kısamazlar.
 Ankara Şubemiz ve meslektaşlarımız adına, haksızlığı yapanlara bir kez daha sesleniyoruz: 
“Buradayız, susmuyoruz, susmayacağız. Sizler gidene kadar da, peşinizi bırakmayacağız!”



89

Bartın Temsilciliği, Bolu Temsilciliği, Çorum Temsilciliği, Karabük Temsilciliği, Karadeniz Ereğli 
Temsilciliği, Kastamonu Temsilciliği, Kırıkkale Temsilciliği, Kırşehir Temsilciliği, Tunceli Tem-
silciliği, Zonguldak Temsilciliği, Düzce Oda Temsilciliği, Nevşehir Oda Temsilciliği, Sivas Oda 
Temsilciliği, Yozgat Oda Temsilciliği

SUSTURULACAK BİR ÖRGÜT DEĞİLİZ 
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MİMARLAR ODASI ANKARA ŞUBESİ 

TARAFINDAN

 KENT SUÇU OLDUĞU

 DEFALARCA 

KEZ TESCİLLENEN DEMİRKAFES 

ALANINDAKİ 

YDA CENTER’IN KENT SUÇU 

OLDUĞU 46. DÖNDEMDE

 7.KEZ TESCİLLENDİ. ANKARA 

BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ 

KENT SUÇUNU MÜHÜRLEMEDİ, 

8.KEZ PLAN DEĞİŞKLİĞİ YAPTI, 

DEMİRKAFES ALANINDAKİ YDA 

CENTER’IN PLANI 

8. KEZ İPTAL EDİLDİ.

Ankara’nın kent suçu olan Demir Kafes alanındaki rant ısrarı bu dönemde devam 
etti. Ankara’da TOGO Kuleleri gibi, Demir Kafes alanına yapılan YDA Center 
da hukuksuzluk anıtıdır ve kent suçudur. Ankara Büyükşehir Belediye Meclisi 
8. Plan değişikliğini yaparak kent suçunda ısrar etmiştir. Açtığımız davalar 
sonucunda 7 plan değişikliği de iptal edilmiştir. Hukuksuzluğu 7 kez yargı kararı 
ile ortaya konulan alanda 8.plan değişikliği yapılmış ve Gökçek döneminde 
olduğu gibi inşaata devam edilmiştir. Plan değişikliğine onay veren Mansur Yavaş 
açıklamasında “Arafta kaldık.” demiştir. Mimarlar Odası Ankara Şubesi “Kamu 
görevi yapanlar arafta kalmaz, Anayasa bağlı kalır.” cevabını vermiştir.

Demir Kafes’in arazisinin Atatürk Orman Çiftliği arazisinden hülle yoluyla el de-
ğiştirilerek elde edildiği, aslen AOÇ arazisi olduğu her defasında yargı kararlarıyla 
vurgulanmıştır.
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Atatürk Orman Çiftliği alanında, 2012 
yılında imar plan değişiklikleri başlamış, 
2018 yılına kadar 7 plan yapılmış 
ve yargı her bir plan değişikliğini 
kamu yararı adına iptal etmiştir. Bu 
hukuksuzluk ortada iken, Ankara 
Büyükşehir Belediyesi 12.10.2020 tarih 
ve 1347 sayılı kararı ile Demir Kafes 
alanına 8. kez plan değişikliği yapmış 
ve oy çokluğu ile onaylayarak bu 
kent suçunun sürekliliğini sağlamıştır. 
Her meclis kararı ile tali değişiklikler 
yapılmış, mahkeme kararları dikkate 
alınmadan iptal edilen planların aynı 
kurgusu korunmak suretiyle anılan 
dava konusu ile meclis kent suçunun 
sürekliliğini sağlayacak kararlara 
onay vermiştir. Hukuk devleti ilkesi 
ile bağdaşmayan bu tutum mahkeme 
kararlarını yok sayan bir tutumdur. 
Orada yükselen yapı YDA Center değil, 
kent suçu merkezidir. Demir kafes 
alanındaki bu rant süreci, bu kent suçu 
Ankara’nın Elm Sokağı Kabusu gibi 
olmuştur.

Hukuk fakültelerinde ders niteliğinde 
okutulacak bir örnek imar rantı 
davalar zinciri ile mücadeleye 
devam ediyoruz. Kent hakkı ve kamu 
yararı mücadelesinde bilim ve kamu 
yararı çerçevesinde, Atatürk Orman 
Çiftliği alanlarının hülle yoluyla talan 
edilmesinde kamu görevi yapanların, 
anayasaya ve hukuka bağlı kalmaları 
zorunluluktur, sorumluluktur. 
Şimdi Demir Kafes’te gözler önüne 
serilen, Belediye Meclisi aracılığı ile 
hortlatılmaya çalışılan bu süreçte, 
Mimarlar Odası Ankara Şubesi 
Ankara’da konu rant olunca yeni 
Gökçek düzenine ve üslupları ile 
Gökçek’i aratmayan yeni Gökçeklere 
özenen belediye meclis üyelerine,  
dün olduğu gibi bugün de geçit 
vermemiştir. Demir Kafes alanındaki 8. 
plan değişikliğine onay veren belediye 
meclis üyeleri hakkında 46. Dönemde  
suç duyurusunda bulunulmuştur. 

NAM-I DİĞER DEMİRKAFES, 

KENT SUÇU, 

ANKARA’NIN 

ELM SOKAĞI KÂBUSU

ANKARA’NIN GELECEĞİNİ,

 ATATÜRK’ÜN ŞARTLI BAĞIŞINI 

VE VASİYETİNİ İHLAL EDEN 

GÖKÇEK DÖNEMİ KENT SUÇUNUN 

DEVAMLILIĞINA CEVAZ VEREN 

BELEDİYE MECLİS ÜYELERİ

HAKKINDA DA CUMHURİYET 

SAVCILIĞI’NA 26.11.2020

 TARİHİNDE SUÇ DUYURUSUNDA 

BULUNDUĞUMUZU, DAHA 

ÖNCEDE 5.PLAN DEĞİŞİKLİĞİNDE

2014 YILINDA BELEDİYE

 MECLİS ÜYELERİ HAKKINDA 

SUÇ DUYURUSUNDA 

BULUNDUĞUMUZU VE HATTA 

MÜFETTİŞLER TARAFINDAN 

BİLGİMİZE BAŞVURULDUĞUNU 

BİR KEZ DAHA  

NOT DÜŞMEK İSTERİZ. 
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Mimarlar Odası Ankara Şubesi, kent 
suçunun yükseldiği alan Atatürk Or-
man Çiftliği arazisidir. 1983 yılında 
Gazi Üniversitesi’ne Tıp Fakülte-
si yapılması için şartlı verilen AOÇ 
alanları hülle yoluyla YDA’ya peşkeş 
çekilmiştir. Dava konusu parsel ve 
bulunduğu alan 1/25000 ölçekli plan-
da Atatürk Orman Çiftliği Koruma 
Amaçlı İmar Planı sınırları içerisinde 
Özel Planlama Bölgeleri ve Kentsel 
Servis Alanları arasında Raylı Toplu 
Taşım Hattı üzerinde Metro Destek 
Tesisi Alanı olarak tanımlanmakta 
iken, ayrıcalıklı imar hakkı ve kişisel 
rant için Ankaralılardan gasp edilmiş, 
Atatürk’ün şartlı bağışı ve vasiyeti ih-
lal edilerek Gökçek döneminde, Bü-
yükşehir Belediyesi ile YDA arasında 
protokol imzalanmıştır. 

DEMİRKAFES ALANINDA YÜKSELEN 

YDA CENTER’IN ARAZİSİ ATATÜRK 

ORMAN ÇİFTLİĞİ ARAZİSİDİR.  

2011 yılı AOÇ Müdürlüğü Sayıştay 
raporu ile arazinin geri alınması 
gerektiği ifade edilmiş, ancak 2096 
ada 30 parsel Büyükşehir Belediyesi 
mülkiyetindeyken, YDA firmasına 
satılmış olduğu ve alanın Büyükşehir 
Belediyesi’ne nasıl devredildiğinin 
bilinmediği son derece açık bir 
şekilde tespit edilmiştir. AOÇ 
arazilerini hülle yolu ile parsel 
parsel el değiştirmesine göz yuman 
tüm yerel ve merkezi kadrolar suç 
işlemiştir.

Bu protokol hukuksuzdur, geçersiz-
dir. Hukuksuz bir protokolü dayanak 
tutmak vicdanlara da hukuka da sığ-
maz. Ankara Büyükşehir Belediyesi 
Togo İkiz Kuleleri’nde yaptığı gibi 
kamu adına gereğini bu alan için-
de yapmalıdır. Yapılan her 8 plan-
da da; AOÇ Koruma Amaçlı İmar 
Planı sınırları ve alanından hiç söz 
edilmemiş, kararlarına ve öngörüle-
rine bakılmamıştır. Yargı iptal karar-
larında buna dikkat çekmiştir. Dava 
konusu parsel ve bulunduğu alanın, 
1/25000 üst ölçekli planda Atatürk 
Orman Çiftliği Koruma Amaçlı İmar 
Planı (AOÇKAIP) sınırları içerisin-
de, Özel Planlama Bölgeleri (ÖPB) 
ve Kentsel Servis Alanları arasında, 
Raylı Toplu Taşım Hattı üzerinde 
Metro Destek Tesisi Alanı tanımında 
bulunduğu şeklinde açıklamalarda 
bulunmuştur. 
Sayıştay tarafından 2832 sayılı 
kanunun gerekçesine ve tahsis 
amacına aykırılık tespit edilmiş ve 
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46.DÖNEMDE, ULAŞIM ANA 

PLANI OLMADAN ANKARA’DA 

YAPILAN YOL VE 

KAVŞAK PLANLARINI,

 KEÇİÖREN DE, 

ALTINDAĞ’DA, 

KENTSEL DÖNÜŞÜM 

SÜREÇLERİNİ,

BEŞEVLER’DE CAMİ ALANINI, 

İSKİTLER’DE YÜKSEK YOĞUNLUKLU

YAPILAŞMAYI, 

SÖGÜTÖZÜ’NDE 

OKUL ALANININ TİCARETE 

AÇILMASINI, 

BİLKENT VERİMLİLİK 

VAKFI’NA VERİLEN ARAZİLERİ  

ANKARA TİCARET ODASI’NIN 

RANT ISRARI

 GİBİ KENTLEŞME 

POLTİTİKALARINI VE KAMU 

YARARINA AYKIRI  

UYGULAMALARI 

YARGIYA TAŞIMIŞ, 

KAMUOYUNUN

 GÜNDEMİNE 

GETİRMİŞTİR. 

Ankara’nın 25 yıllık Gökçek döneminin arkasından, kentleşme 
politikalarının yine bütüncül bir şekilde ele alınmadığı 46. Dönemde su 
yüzüne çıkmış oldu. Gökçek döneminde Ankara Ulaşım Ana Planı’nın 
Gazi Üniversitesine verildiği ancak tamamlanamadığı bir süreç ortada iken 
Ulaşım Ana Planlarının yapımınının  belediye meclis kararı ile yine Gazi 
Üniversitesi’ne verilmiş olmasına yönelik meslek örgütleri tepkilerini dile 
getirmiştir. Ankara’nın ulaşım ana politikası olmadan, Gökçek döneminde 
planlanan yollar, katlı kavşaklar, ulaşım ana planından yoksun şekilde 
Mansur Yavaş döneminde de devam etmiştir. Ulaşımla ilgili konularda, raylı 
sistemler konusunda Oda görüşlerine başvurulmuş, toplantılar yapılmıştır. 
Onun dışında genel ulaşım politikası konusunda, meslek örgütlerinin 
görüşleri dikkate alınmadığı gibi, çoğu zaman görüş bile istenmemiştir. 
Pandemi koşullarında toplu taşımaya yönelik, kentsel yürüyüş akslarının 
oluşmasına yönelik yeni planlama süreçleri yapılmadığı gibi, ulaşım 
politikaları yayalaştırmadan uzak, otomobil öncelikli uygulanmıştır.
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46.DÖNEMDE SALGIN ÖNCESİNDE 

VE KISITLAMALARIN SÜRDÜĞÜ 

GÜNLERDE ANKARA BÜYÜKŞEHİR 

BELEDİYESİ KATLI KAVŞAKLAR VE 

YENİ YOLLAR YAPMAYA,

YOLLARI GENİŞLETMEYE 

DEVAM ETMİŞTİR.

 ULAŞIM ANA PLANINDAN 

YOKSUN, TAŞIT ODAKLI 

YOLLARIN, KATLI KAVŞAKLARIN 

VE BÜTÜNCÜL BİR ULAŞIM 

PLANLAMASINDAN UZAK 

YAPIMLARIN, YILLARDIR 

KANGREN HALİNE GELMİŞ 

ANKARA’NIN ULAŞIMINI

 ÇÖZEMEYECEĞİ GİBİ, 

DAHA DA KARMAŞIK 

HALE GETİRECEĞİ 

SÜREKLİ VURGULANMIŞTIR.

Tüm dünyada salgın bir kez daha 
göstermiştir ki kent mekanlarını, 
kaldırımları, yeşil alanları, yollara 
ve taşıtlara göre düzenleyenler 
kentlerine, o kentlerin insanlarına 
iyilik yapmıyor, tersine insanların 
sağlığına en ölümcül darbeleri 
vuruyor, çocukların geleceğini 
tehlikeye atıyor. Dünya salgın  
boyunca otomobile ve motorlu 
taşıtlara yönelik yatırımların ve 
düzenlemelerin yanlışlığını bir kez 
daha görünce,  daha güçlü bir şekilde 
yollardan şeritler alarak ya da yolları 
tamamen taşıtlara kapatarak yayalara 
ve bisikletlilere veriyor.  Yine taşıt 
trafiğini azaltarak kentlilerin, egzoz 
gazlarından daha az etkilenmesine 
ve salgının gerektirdiği fiziki mesafe 
kurallarına uygun sağlıklı bir şekilde 
yürüyebilmesine olanak sağlanıyor. 

Ama bizde salgın öncesinde durum 
neyse salgın sonrasında da durum 
aynı; ulaşım politikalarında bir 
dirhem değişiklik yok, yayalaştırma 
yok, otomobil önceliğinden 
vazgeçme yok, yürünebilir Ankara 
yok.

Ankara’da yeni dönemde de 
Eskişehir Yolu’nda üç, Etimesgut’ta 
iki, havaalanı yolunda bir ve 
Oran’da iki olmak üzere pek çok 
yerde Gökçek’in katlı kavşak 
projeleri uygulanmış, Gökçek’in 
Ankara’ya kötülükleri devam 
ettirilmiştir. Dünyada Paris, Oslo, 
Amsterdam kent merkezlerinde 
trafik hızlarını azaltıp, otoparkları 
kaldırıp, yayalara daha çok yer 
açarken, Hollanda tüm ülkede 
yerleşim alanlarında trafik hızlarını 
saatte 20 kilometreye indirirken, 
Ankara’da yöneticiler hala taşıt 
hızlarını arttıracak, çevreyi kirletecek 
ve insanları öldürecek projelerle 
salgınlara meydan okumuşlardır. 
“Başta Ankara olmak üzere sağlık 
politikalarının kente yansıması 
olarak kaldırımların genişletildiğini, 
yolların yayalaştırıldığını hiç 
duymadık. Göstermelik hiçbir 
yere gitmeyen daracık mavi boyalı 
bisiklet şeritleriyle yöneticiler 
kendilerini temize çıkarmaya 
çalışırken kentlerin kaynakları neden 
hala beton ve asfalta harcanıyor? 
Belediye Başkanları değişse bile 
niye kentin ulaşımdaki vizyonu 
değişmiyor, çağdaş yaklaşımlar ve 
dünya uygulamaları neden göz ardı 
ediliyor?” sorularına yöneticilerin 
cevapları ise duyulmuyor.
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MİMARLAR ODASI ANKARA 
ŞUBESİ, ANKARA BÜYÜKŞEHİR 

BELEDİYE MECLİSİ’NİN 10.11.2020 
TARİHLİ VE 1432 SAYILI KARARI 

İLE ONAYLANAN “ALTINDAĞ 
İLÇESİ, İSKİTLER MİA KDGPA ETAP 

1.ETAP İÇİNDE YER ALAN 1/1000 
ÖLÇEKLİ UYGULAMA İMAR PLANI 

DEĞİŞİKLİĞİNİN ÖNCELİKLE 
YÜRÜTMESİNİN DURDURULMASI 

VE İPTALİ TALEBİYLE YARGIYA 
TAŞIMIŞTIR.

45. DÖNEMDE 2018 YILINDA 30 
MİLYON METREKARELİK TARIM 

ALANLARINDA YAPILAŞMAYI 
ÖNGÖREN PLANLARI YARGIYA 

TAŞIMIŞTIK. 46.DÖNEMDE 
YARGI TARIM ARAZİLERİNİN 

YAPILAŞMASINA İZİN VERMEDİ.  
ANKARA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ  

GÖKÇEK DÖNEMİNDEN GELEN 
PLANI SAVUNARAK İPTAL 

KARARINA İTİRAZ EDEREK İSTİNAF 
MAHKEMESİ’NE BAŞVURDU.

İskitler’de plan değişikliği ile parsel 
bazında nüfus ve yapı yoğunluğu art-
tırılmış olup sosyal ve teknik altyapı 
dengesi bozularak bölgenin yapılaş-
ma bütünlüğü ortadan kaldırılmış-
tır.Plan değişiklikleri “alana özel” 
bir değişiklik niteliği taşıdığından,  
ayrıcalıklı bir durum yaratılmakta, 
mevzuatta tanımlanan hükümlere ve 

Ankara 9. İdare Mahkemesi, Mimar-
lar Odası Ankara Şubesi’nin açtığı 
dava sonucu, Ankara ili, Gölbaşı 
ilçesi, Hallaçlı, Velihimmetli ve Ça-
yırlı Mahalleleri ile Etimesgut ilçesi 
Fevziye Mahallesi’ni kapsayan ‘’Ya-
vuz Sultan Selim Toplu Konut Alanı 
1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı ve 

Ulaşım alanında Ankara’nın 
yıllara yayılan kabus projeleri 46. 
Dönemde de devam etmiştir. Kent 
İzleme Merkezi Danışma Kurulu 
Üyesi Ulaşım Plancısı Erhan Öncü 
“Başta Ankara olmak üzere bizim 
kentlerimizde hala motorlu taşıtlara 
yönelik beton ve asfalt belediyeciliği 
gözlüğüyle yatırımlara devam 
ediliyor. Salgında yaşanan bu kadar 
acı ve ölüm yerel yönetimlere hiçbir 
şey öğretmiyor. Eski kafalar yeni 
dönemde de kentlilerin parasını beton 
ve asfalta dökerek yeni salgınların 
daha da ölümcül hale gelmesinin 
yolunu hazırlıyor.” değerlendirmeleri 
46.Dönem’de ulaşım politikalarının 
değişmediğini göstermiştir.

kamu yararına büyük aykırılıklar taşımaktadır. Telafisi güç zararlar oluşma-
dan acilen yürütülmesinin durdurulması ve plan değişikliğinin iptal edilmesi 
için yargıya taşınmıştır. Bu plan değişikliğiyle 30 katlı bir yapılaşma öneril-
mektedir.  Parsel bazında, nüfus ve yapı yoğunluğu, kat adedi ve bina yük-
sekliğini artıran imar planı değişikliği ile kent yaşamı içinden çıkılamaz hale 
getirecek ve kent ulaşımı kilitlenecektir. 

1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Revizyonu’’ teklifinin onayına ilişkin 
Ankara Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 13/06/2018 tarih ve 1025 sayılı ka-
rarını iptal etti. Dava konusu meclis kararında anılan alanların mutlak tarım 
alanı olduğunu ve Mogan Eymir Sistemi Havza Sınırı kullanımında kaldığını 
belirten mahkeme hiçbir bilimsel rapora dayanmayan ve yapılaşmanın önü-
nüaçan, yakın çevresinde ulaşım ve dolaşım sistemine etki eden ve şehircilik 
esaslarına ve kamu yararına aykırı meclis kararını  hukuka uygun bulmadı. 
Gökçek döneminden gelen pek çok davada Ankara Büyükşehir Belediye-
si’nin istinaf yoluna gitmesi ve kazanılan ya da iptal edilen planlara itiraz 
etmesi her seferinde Büyükşehir Belediyesi’ne dava süreçlerinden çekilin 
çağrısını yinelememize neden oldu. 
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CUMHURİYET’İN MODERN 
MİMARLIK ESERLERİNDEN OLAN 

KUMRULAR İKAMET SİTESİ’NİN 
YIKILARAK YERİNE CAMİ YAPILMASI 

PLANLARI MİMARLAR ODASI 
ANKARA ŞUBESİ TARAFINDAN 

YARGIYA TAŞINMIŞKEN, ANKARA 
BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ DİYANET 
İŞLERİ BAŞKANLIĞI İLE PROTOKOL 

YAPARAK CAMİNİN YAPIMINI 
ÜSTLENDİ. PROTOKOL 46. 

DÖNEMDE YARGIYA TAŞINDI. 

ETLİK GARAJLARINDA 

YAPILAN PLANLAR 46. 

DÖNEMDE  BİR KEZ DAHA 

İPTAL EDİLDİ. KAMU 

YARARI VE HUKUK MÜCADELESİ 

BİR ZAFERLE 

DAHA SONUÇLANDI.  

Ulaşım ana planından yoksun şekilde 
Kumrular ve Necatibey Caddesi’nin 
köşesinde cami yapılması, caminin 
altında 20 yıl boyunca minibüs garajı 
ve otopark yapılması, ulaşım alt 
yapısını kitleyecektir. Çevrede 400 
metre mesafede 4 adet cami olmasına 
rağmen, kamu kaynaklarının bu imar 
planıyla bütüncül bir planlamadan 
yoksun şekilde heba edilmesi ve bu 
planın dayanak gösterilmesi şaşkınlık 
verici bir durumdur. Cumhuriyet’in 
temsil yapılarından ve tanık 
mekânlarından olan Kumrular İkamet 
Sitesi hukuksuzca yıkıldı. Ardından 
ihtiyaç olmadığı halde şimdi de alanda 
cami yapımı için plan değişikliği 
yapıldı. Bunun tamamen ideolojik 
ve bilimsel planlama ilkelerinden 
yoksun olduğu ortadadır. 

Ankara 18. İdare Mahkemesi, Mimarlar Odası Ankara Şubesi’nin açtığı 
davada, Keçiören’de Etlik Garajı olarak bilinen alanda yoğun emsal artışı 
getiren 1/5000 ve 1/1000 ölçekli uygulama nazım imar planı değişikliklerini 
46. Dönemde  iptal etmiştir. Söz konusu plan değişikliklerinin yoğunluk 
artırıcı, sosyal altyapı dengesini bozucu nitelik taşıdığı, planlama alanının 
zaten yoğun bir trafik yükü olan Etlik Caddesi üzerinde olduğu, yapılan 
planlamada trafik yükü, otopark ihtiyacı, altyapı ihtiyacının gözetilmediği, 
kamu yararı, şehircilik ve planlama planlama ilkelerine aykırı olduğu 
gerekçeleriyle mahkemeye taşınan planlarda, yargı kamu yararının yanında 
karar vermiştir. 

UNESCO Dünya Miras Listesi’ne 
girme potansiyeli olan Cumhuriyet 
değerlerinin yoğun olduğu bu alana, 
bütüncül değil de parçacıl bakılması 
Ankara’nın en büyük sorunlarından 
biridir. Ankara Büyükşehir 
Belediyesi’nin  hukuksal sürece 
taşınmış bu alanla ilgili  Diyanet işleri 
ile protokol yaparak caminin yapımını 
üstlenmesi akıl almaz bir durumdur. 
46.Dönemde hukuksal sürecimiz 
devam ederken  Ankara Büyükşehir 
Belediyesi’nin kent merkezindeki 
önemli bir alanda planlama ilkelerine 
aykırı olarak cami yapımını üstlenmesi  
protokolü yargıya taşınmıştır.  
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46.DÖNEMDE KENTSEL DÖNÜŞÜM 

SÜREÇLERİ HIZ KESMEDEN

 DEVAM ETTİ. 

KEÇİÖREN’DE VE ALTINDAĞ’DA 

YAŞANAN KAMU YARARI 

OLMAYAN KENTSEL DÖNÜŞÜM 

SÜREÇLERİ YARGIYA TAŞINDI. 

 HUKUKSUZLUĞU TESCİLLİ 

BELEDİYELER, BU DAVALAR 

SÜRECİNDE HALKI GALEYANA 

GETİREREK MESLEK ODALARINI 

HEDEF GÖSTERDİLER.  

MİMARLAR ODASI ANKARA ŞUBESİ, ALTINDAĞ’DAKİ ÖRNEK 
MAHALLESİ’NDE YAPILAN NAZIM İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ HAKKINDA 
DAVA AÇMIŞTI. İPTAL İSTEMİYLE AÇILAN DAVADA ANKARA 18. İDARE 

MAHKEMESİ PLAN DEĞİŞİKLİĞİNİ “KAMU YARARINA AYKIRI” BULARAK 
46.DÖNEMDE İPTAL ETMİŞTİR. 

Altındağ Örnek Mahallesi’nde 
kentsel dönüşüm altında özgün 
kent dokusunu yok eden planlar 
yapılmıştır. Bölgede yaşayan insanlar 
yerinden edilmiş, tarihi doku ve 
özgün mimari yapılar çöküntü haline 
getirilmiştir. Yapılar yangınlarla da 
karşıya karşıya  kalmıştır. Bu planlar 
yargıya taşınmıştır. Yargı, dava konusu 
plan değişiklikleri ile planlanan 
alanın yakın çevresindeki konut 
alanlarında kat yükseklikleri 4-5 kat 
iken, bu alana zemin+9 kat ile yani 
10 kat verilmesinin yerleşik dokuya 
uygun olmadığı, dava konusu 1/1000 

Ankara’nın merkez ilçelerinden 
Keçiören’de kentsel dönüşüm 
adı altında tam bir kent talanı 
yaşanmaktadır. Keçiören sınırları 
içerisinde herhangi bir alanın Kentsel 
Dönüşüm ve Gelişim Proje Alanı 
(KDGPA) ilan edilmediği, kentsel 
dönüşüm planı bulunmadığı halde 
imar değişikliği yoluyla alanlar ranta 
açılmıştır ve adına kentsel dönüşüm 
denilmiştir. Yargı süreçleri devam 
eden bu imar planlarının iptal edilmesi 
halinde kentsel dönüşümün diğer 
örneklerinde olduğu gibi Bakanlık ve 
Belediyeler eliyle on binlerce insan 
evinden edilmiş olacak ve uzun yıllar 
boyunca mağduriyet yaşayacaktır. 
Keçiören’de yaklaşık bir yıldır ilçe 
belediyesi tarafından kentsel dönüşüm 
uygulamalarının başlatılacağı 
ifade edilmektedir. Müteahhit 
firmalar aracılığıyla vatandaşların 
mağduriyetine yol açacak bir süreç 
kentsel dönüşüm aldatmacası ile 
başlamıştır. Keçiören Belediyesi 
tarafından kentsel dönüşüme yönelik 
imar planları hazırlatılarak Ankara 
Büyükşehir Belediyesi’ne onaya 
sunulmuş fakat yapılan teknik 

inceleme sonucu mevzuata, üst ölçekli 
imar planlarına, şehircilik ilkeleri 
ve planlama esaslarına aykırılıklar 
tespit edildiğinden düzeltilmesi için 
Keçiören Belediyesi’ne iade edilmiştir. 
Ancak daha sonra aynı planlar, hiçbir 
düzenleme yapılmaksızın, mevzuatın 
arkasından dolaşılarak önerge yoluyla 
meclise sunulmuş ve onaylanmıştır. 
Onlarca mahalleyi kapsayan imar 
planı değişiklikleri yapı ve nüfus 
yoğunluğunu artırmakta, bölgede 
zaten yetersiz olan sosyal ve teknik 
altyapıyı yok etmektedir. Keçiören’in 
yüzölçümünün yüzde 8’ini, Keçiören 
kent merkezindeki yapılaşmanın 
yüzde 20’sini kapsayan yaklaşık 15 
milyon metrekarelik alanda yıkım 
ve yeniden yapım sürecinin olduğu 
planlarla aslında yeni bir Keçiören 
inşa ediliyor ve burada insanların 
mülkiyetlerini gasp ederek onun 
üstüne üç kat alınıyor. Halka bir, 
sermayeye üç veren Keçiören kent 
merkezindeki yoğunluğu yüzde 60 
daha arttırarak üç katına çıkartan yeni 
bir rant ağı örmeye çalışılan planlar, 
TMMOB Ankara İKK ile birlikte 
yargıya taşınmıştır.

ölçekli plan değişikliğinde önerilen konut alanlarına mevcutta E:0.74’den, 
E:2.00’a çıkarılarak, plan notlarında kamuya ayrılan alanların emsal hesabına 
dahil edilmesi ile gerçek emsalin E:2.72 değerine çıkarılarak mevcut imar 
hakları 3,7 kat arttırılmak suretiyle yakın çevresinin yerleşik dokusunun 
bozulduğu, bu durumun kamu yararına aykırı olduğu anlaşıldığından, dava 
konusu 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliğinde ve dayanağı olan 
1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliğinde hukuka uyarlık bulunmadığı 
sonucuna vararak planları iptal etmiştir. Rant politikalarının açığa çıkması 
ile hem Keçiören’de hem de Altındağ’da Belediyeler kendi sorumluluklarını 
yerine getirmedikleri gibi, konutlardaki çatlaklardan ve çıkan yangınlardan 
medet umarak meslek örgütlerini dava açtıkları için hedef gösterdiler. Bu 
hedef göstermelere yönelik kamuoyuna açıklamalar yapıldı. 
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Mimarlar Odası Ankara Şubesi 46. Dönemde eğitim alanlarının ticarete 
dönüştürülmesini bir bütünlük içerisinde ele almış ve yargıya taşımıştır. 
Namık Kemal Ortaokulu’nun boşaltılmasını, Söğütözü’nde tarım lisesi ala-
nına yurt yapılmasını, Anıtkabir’e 300 metre mesafede okul alanın ticarete 
dönüştürülmesini, yine Beşevler’de turizm otelcilik alanının camiye dö-
nüştürülmesini yargıya taşımış, kamuoyu ile paylaşmış, mahalle muhtarları 
ve mahallelilerle birlikte basın açıklamaları gerçekleştirmiştir. Tarihi okul-
lardan olan Sarar İlköğretim Okulu’nun okul işlevinin dışına çıkartılması 
46.Dönemde kamuoyu ile paylaşılan yargıya taşınan gündemler arasına 
girmiştir. Hasanoğlan Köy Enstitüsü’ne yönelik Ankara Büyükşehir Bele-
diyesi ile ortak çalışma grubu oluşturup restorasyon süreçlerinin program-
landığı aşamada, Milli Eğitim Bakanlığı tarafından restorasyon yapılmasına 
ilişkin protokol iptal edilmiştir. Mimarlar Odası Ankara Şubesi temsilcilik-
lerinde de, Bartın ve Zonguldak’ta Cumhuriyet Dönemi Kız Meslek Lise-
lerinin yıkım tartışmaları, eğitim alanlarına ve eğitim mekânlarına ilişkin 
46. Dönemde sistematik bir süreci ve mücadeleyi öne çıkartmıştır. Milli 
Eğitim Bakanlığı tarafından okul bahçelerini ve salonlarını ticarileştiren tas-
lak kamuoyunun gündemine taşınarak, devletin yeni rant alanı olarak okul 
bahçelerini görmesi ve eğitim alanlarını peşkeş çekmesi dile getirilmiştir.

MİMARLAR ODASI ANKARA ŞUBESİ 

46. DÖNEMDE ANKARA’DA VE 

BAĞLI TEMSİLCİLİKLERİNDE, 

EĞİTİM YAPILARININ YIKILMASINA 

VE EĞİTİM ALANLARININ 

DÖNÜŞTÜRÜLMESİNE İLİŞKİN

MÜCADELESİNİ SİSTEMATİK 

OLARAK YÜRÜTMÜŞTÜR. 
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46.DÖNEMDE SÖĞÜTÖZÜ’NDE

 OKUL ALANINI YURDA 

DÖNÜŞTÜREN PLAN 

DEĞİŞİKLİĞİ İPTAL EDİLDİ. 

TARIM LİSESİ ALANINI KONUT-

TİCARETE DÖNÜŞTÜREN PLAN 

DEĞİŞİKLİĞİNİN YÜRÜTMESİ 

DURDURULDU.

Söğütözü’nde okul alanı kullanımlı 28383 ada 7 parselde trafo ve yurt 
inşa edilmesine yönelik kamu yararına aykırı plan değişiklikleri yargıya 
taşımış ve yeşil alanlar katledilirken eğitim alanlarının da ranta kurban 
edilmesinde kamu zararını engelleyen bir plan daha iptal edilmiş oldu. 
Okul alanı kullanımı açısından bölgede yaşanabilecek eksikliklerin nasıl 
ve ne şekilde bertaraf edileceğine ve mevcut planın sosyal donatı dengesi 
ile sürekliliğinde oluşan aksaklığın ortadan kaldırılmasına yönelik çözüm 
önerilerinin sunulmadığı, okul alanı kullanımlı parselin yurt alanına 
dönüştürülmesi ve ‘emsal ve kat sayısı artışı verilen planda dava konusu 
plan değişikliklerinin bölge şartlarına, şehircilik ilkelerine, planlama 
esaslarına ve imar mevzuatına aykırı olduğu kanaatine varılmakla, dava 
konusu işlemlerde hukuka uyarlık görülmemiştir’ ifadeleri yer almaktadır. 
Yıkılan tarım lisesinin alanını konut alanı ve ticaret alanına dönüştürmek 
için yapılan  plan değişikliği yargıya taşındı. Mimarlar Odası Ankara Şube-
si olarak yargıya taşıdığımız plan değişikliği davasında Danıştay 6. Daire, 
kamu yararına, şehircilik ve planlama ilkelerine uygun olmadığını belirte-
rek, 46. Dönemde plan değişikliğinin yürütmesini durdurdu. 

YARGI 

BEŞEVLER’DE YIKILAN

 OTELCİLİK VE TURİZM MESLEK 

LİSESİ’NİN YERİNE DİNİ TESİS 

YAPILMASINA İLİŞKİN PLAN 

DEĞİŞİKLİĞİNİN YÜRÜTMESİNİ 

DURDURDU. 

YARGI: “BEŞEVLER’DE

 CAMİYE DEĞİL,

 EĞİTİM ALANINA

 İHTİYAÇ VAR.’’ 

DEDİ 

Beşevler Bölgesi’nde 44.Dönem’de başlayan Beşevler Turizm ve Otelcilik 
Okulu’nun yıkılarak yerine camii yapılması plan değişikliği hukuksal 
süreci 46. Dönemde de devam etti. Beşevler’de eğitim tesisleri alanını, 
dini tesis alanına çeviren birinci plan değişikliğini iptal eden yargı, 
aynı alana ilişkin aynı içerikli, ikinci kez yapılan plan değişikliğinin de 
yürütmesini durdurdu. Ankara 18. İdare Mahkemesi, Mimarlar Odası 
Ankara Şubesi’nin açtığı davada, Ankara Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 
15/03/2019 tarihli ve 360 sayılı Yenimahalle ilçesi 7286 ada 7 parselde 
1/5000 ölçekli nazım imar planı ve 1/1000 ölçekli uygulama imar planı 
değişikliğine ilişkin dava konusu işlemin yürütmesinin durdurulmasına 
karar verdi.

14.01.2020 TKGM | Parsel Sorgulama Uygulaması

https://parselsorgu.tkgm.gov.tr/#ara/cograf/39.93325244917665/32.8263545036316 1/2

TAPU VE KADASTRO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
PARSEL BILGISI

İl Mahalle/Köy
Ankara Yenimahalle Gazi

Ada Parsel Tapu Alanı Nitelik Mevkii Pafta
7286 7 9.953,00 Otelcilik ve tur.mes.lis.arkas

Parsel Sorgulama Uygulamasını ziyaret eden her kullanıcı, uygulamaya ait kullanım koşullarını kabul etmiş sayılır.
Sorgulama sonucu sunulan bilgi ve belgeler bilgilendirme amaçlıdır. Resmi işlemlerde kullanılamaz. Ayrıca ticari amaçla
kullanılması yasaktır.
Kullanıcılar hiçbir şekilde sitede yer alan bilgilerin hatalı olması nedeniyle zarara uğradığı iddiasında bulunamaz.
Kullanıcılar ile TKGM arasında ortaya çıkabilecek ihtilaflarda, TKGM' nin kayıtları delil olarak kabul edilecektir.
Tüm Hakları Saklıdır.
Çıktı Tarihi :14/01/2020 14:29:31
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ANKARA TİCARET ODASI’NIN

 GÖKÇEK DÖNEMİNDE BAŞLAYAN 

RANT ISRARI 46.DÖNDEM DE 

DEVAM ETTİ. 

ANKARA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ 

MECLİSİ’NDE RANTA YOL AÇAN 

KARARI MİMARLAR ODASI 

ANKARA ŞUBESİ OLARAK YARGIYA

 TAŞIMA KARARI ALINMIŞTIR. 

Ankara Ticaret Odası 2011 yılından 
bu yana Eskişehir Yolu üzerinde 
mülkiyetleri olan 26246 ada 1 par-
sel (41741 metrekare) ile 28384 ada 
4 parselden (14593 metrekare)  olu-
şan alanlarda, imar planı değişikliği 
ile yüksek yoğunluklu yapı yapmak 
için harekete geçmişti.  ATO, bu 
kapsamda önce Gökçek döneminde 
4 emsalle, sonra  3,90 emsalle ayrı-
calıklı imar hakkı talep etmişti.  Bu 
plan değişiklikleri Mimarlar Odası 

Beşevler’de yapılmak istenen cami 
ideolojik olarak bütünün bir parçası. 
Tam Beşevler Meydanı’nda planla-
nan bu cami için, turizm meslek lise-
si teknik olmayan raporlarla yıkıldı. 
Bu alanın hemen arkasında konser-
vatuar binaları var. Hacettepe kon-
servatuar binası boşaltıldı, yıkımına 
başlandı. İlahiyat Fakültesi ve cami 
yapılması durumunda, Gazi Üniver-
sitesi müzik bölümünün binalarının 
da boşaltılacağı tartışılıyor. Bu cami 
Cumhuriyet’in bilim aksı olan üni-
versiteler ve eğitim yerleşkesi olan  
Beşevler bölgesinin eğitim karakte-
rinin  mekansal olarak değiştirilme-
sinin ilk adımıdır.  Bu simgesel alan-
da camiye ihtiyaç yoktu. Bir dini aks 
yaratılmak istendiğini mekan söylü-
yor. Ayrıca Anıtkabir sınırlarına 300 
metre uzaklıkta olan bu külliye yer-
leşkesinin, gelecek açısından önemli 
mesajlar verdiği ve ideolojik olduğu 
çok aşikardır. Yargı, ‘Camiye değil, 
eğitim alanına ihtiyaç var’ diyerek ve 
bölgenin eğitim yerleşkesi olduğuna 
dikkat çekerek 46.Dönemde bir kez 
daha  yürütmeyi durdurma kararı 
vermiştir. 

Ankara Şubesi,  tarafından iki kez 
yargıya taşınmış, yargı ayrıcalıklı 
imar hakkının kamu yararına aykırı 
olduğunu belirterek plan değişiklik-
lerini iptal etmişti. 

Ankara Büyükşehir Belediyesi’nin 
10.08.2021 tarih ve 1544 sayılı kara-
rı ile  Eskişehir Yolu üzerinde Ankara 
Ticaret Odası mülkiyetinde bulunan 
26246 ada 1 parsel ve 28384 ada 4 
parsele, emsal 2.90 yükseklik 25 kat 
olarak 12 plan notu ile onaylanan 
plan değişikliğinin yargıya taşınması 
konusunda  Mimarlar Odası Anka-
ra Şubesi karar aldı. Ankara Ticaret 
Odası, kentin ulaşımını kitleyecek, 
kamu yararına aykırı ayrıcalıklı imar 
hakkı taleplerini Gökçek dönemin-
de iki kez plan değişikliği yaparak 

denedi. İkisine de açtığımız dava-
larda yargı ranta geçit vermedi ve 
planları iptal etti. Şimdi Ankara Bü-
yükşehir Belediye Meclisi’nin 2.90 
emsalle yükseklik 25 kat olmak üze-
re 200 bini aşkın metrekare yapılaş-
ma öngören ayrıcalıklı imar hakkına 
onay vermesi, kentsel ölçekte bir şe-
yin değişmediğini bir kez daha orta-
ya koyuyor. Rant deyince akan sular 
duruyor. Ankara Ticaret Odası’na 
ayrıcalıklı imar hakkı sunan planları 
46.Dönemde  yargıya taşıma kararı 
alınmıştır. Ayrıca Ankara Kent Kon-
seyi Başkanı Halil İbrahim Yılmaz’ın 
aynı zamanda Ankara Ticaret Odası 
Başkan Yardımcısı olması, bu plan 
değişikliğinde hangi tarafı koruduğu 
sürecini de tartışmaya açmıştır. 
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KAMU ARAZİSİNİN 

BİLKENT’TE 

VERİMLİLİK VAKFI’NA

 TAHSİS

 EDİLMESİNİN HUKUKSAL 

SÜRECE 

TAŞINMASI VE  

FİKRİ TAKİP 

YAPILMASI  KARARLILIĞI

 46. DÖNEMDE  

KAZANIM GETİRDİ.

Mimarlar Odası Ankara Şubesi 45. Dönemde Bilkent’te plan değişik-
liği yapılarak kamu arazisinin Türkiye Verimlilik Vakfı’na tahsis edil-
mesini yargıya taşımıştı. Beytepe Mahallesi 26053 ada 13 parsele iliş-
kin 1/25000 ölçekli nazım imar değişikliği, 1/5000 ölçekli nazım ve 
1/1000 ölçekli uygulama imar planının iptali istemiyle açtığı davada, 
Ankara 7. İdare Mahkemesi yürütmenin durdurulması talebini reddet-
mişti. Sürecin peşini bırakmayan Mimarlar Odası Ankara Şubesi, bir üst 
mahkemeye başvurdu. Ankara 5. Bölge İdare Mahkemesi de yürütme-
yi durdurma istemine ilişkin red kararını kaldırdı. Ankara Kent Konse-
yi Yürütme Kurulu Üyesi ve aynı zamanda AKP İl Başkan Yardımcısı 
olan Verimlilik Vakfı Başkanı, kentin hakkını ve hukukunu mu koruyor?  
Kamunun en değerli arazilerinden olan küçük bir koruluk haline gelmiş ala-
nın üniversite alanına çevrilerek Türkiye Verimlilik Vakfı’na tahsis edilmişti.

Verimlilik Vakfı Başkanı aynı zamanda AKP Ankara İl Başkan Yardımcısı ve 
Ankara Büyükşehir Belediyesi Kent Konseyi Yürütme Kurulu Üyesi. Kentin 
hakkını ve hukukunu korumakla yükümlü Kent Konseyi’nde Verimlilik Vak-
fı Başkanı’nın neyi koruduğu da tartışmalı. Bu durum bile kent topraklarının 
vakıflar aracılığı ile nasıl peşkeş çekildiğini göstermekte. Bilkent’teki 35 bin 
435 metrekarelik kamusal alanın da Türkiye Verimlilik Vakfı’na tahsis edil-
mesi, üniversite alanına dönüştürülerek emsalinin arttırılması, vakfın kurdu-
ğu üniversitenin üç fakültesinin burada yapılması çok manidardır. Ankara 5. 
Bölge İdare Mahkemesi itirazımız sonucunda yürütmeyi durdurma istemine 
ilişkin red kararını bozmuştur. Kent topraklarının vakıflar aracılığıyla talan 
edilmesi 46. Dönemde yakından takip edilerek kazanımlar elde edilmiştir.  
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Mimarlar Odası Ankara Şubesi, 46.Dönemde birinci derece doğal  sit alanı 
olan Güvenpark, Kurtuluş Parkı ve Abdi İpekçi Parkı’na ilişkin fikri taki-
bini sürdürmüştür. Ankara kent merkezinde bulunan üç parkta bütüncül 
bir planlama ve bakış açısıyla ele alınmamış, Abdi İpekçi Parkı’nda Ko-
ruma amaçalı İmar planı iptal edilmesine rağmen, parka kentsel tasarım 
projesi ile müdahale edilmeye çalışılan bir süreç başlatılmıştır. Benzer 
durum Güvenpark’ın Koruma Amaçlı İmar planlarının iptal edilmesinden 
sonra yaşanmıştır. Ankara Kültür ve Tabiat Varlıkları Koruma Kurulu’nun 
13.07.1994 tarih ve 3591 sayılı kararı ile; Güvenpark I. Derece Doğal Sit 
Alanı içerisinde Güvenpark Anıtı da “Anıt-Heykel” olarak tescillidir. Anka-
ra Büyükşehir Belediyesi tarafından 2020 yılı Haziran ayı içerisindeki “Gü-
venpark Kentsel Tasarım Projesi” adı altında bir proje iletilmiş, Şubemiz 
Kent İzleme Merkezi Kültür Varlıkları Çalışma Grubu, kentsel tasarım pro-
jesini değerlendirmiş ve hazırlanan “Değerlendirme Raporu” 29 Haziran 
2020 tarihinde ABB Kültür ve Tabiat Varlıkları Koruma Daire Başkanlığı’na 
iletilmiştir.

MİMARLAR ODASI ANKARA ŞUBESİ 

46.DÖNEMDE KENTSEL NEFES

 ALANLARIMIZ OLAN, 

GÜVENPARK, 

KURTULUŞ PARKI, 

ABDİ İPEKÇİ PARKI, 

ADNAN KAHVECİ PARKI 

VE YEŞİL ALANLARIMIZI 

GÜNDEM YAPMIŞ, 

HUKUKSAL SÜRECE TAŞIMIŞ,

 KAMUOYUYLA 

PAYLAŞMIŞTIR. 

PARKLARLA BİRLİKTE, 

DİKMEN VADİSİ, ZİR VADİSİ, 

İMRAHOR VADİSİ, 

KIBRIS KÖYÜ VADİSİ, 

HACIKADIN VADİSİ, 

GÖLBAŞI ÖZEL ÇEVRE 

KORUMA ALANLARI, 

EYMİR VE MOGAN GÖLLERİ, 

TUZ GÖLÜ EKOSİSTEMİ 

İLE İLGİLİ TÜM GELİŞMELER, 

PLANLAMA SÜREÇLERİ TAKİP 

EDİLMİŞ, YARGIYA TAŞINMIŞTIR. 
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GÜVENPARK’IN TARİHSEL 

POLİTİK YÖNLERİYLE ELE 

ALINMASI,HERHANGİ BİR SEMT 

PARKINA MÜDAHALE EDİLİR 

GİBİ ELE ALINMAMASI, ESKİ VE 

İPTAL EDİLMİŞ KORUMA PLANINA 

DEVAM EDİLEN BİR SÜREÇ 

İZLENMEMESİ VE ESKİNİN DEVAMI 

OLMAKTAN ÖTEYE GİDİLEMİYOR 

OLMASININ ÖNÜNÜN 

KESİLMESİ,KISA DÖNEME HİTAP 

EDEN BİR ÇALIŞMA İZLENMEMESİ, 

İLERİYE DÖNÜK PLAN 

YAPMAKTAN VAZGEÇİLMEMESİ, 

ANITIN TARİHSEL BİR SÜRECİN 

EN ÖNEMLİ İZİ OLDUĞU 

GERÇEĞİ UNUTULMADAN 

VE İHMAL EDİLMEDEN 

BAKIM-ONARIM VE KORUMA 

ÇALIŞMALARININ LİYAKATLI 

EKİPLER TARAFINDANYAPILMASI 

KONUSUNDA BÜYÜK HASSASİYET 

GÖSTERİLMESİ GEREKMEKTEDİR.

Şubemiz Çalışma Komisyonu’nun değerlendirme raporu iletildikten sonra, 
Belediye Başkanlığı tarafından Güvenpark I. Derece Doğal Sit alanına iliş-
kin 1/5000 ölçekli Koruma Amaçlı Nazım ve 1/1000 ölçekli Koruma Amaç-
lı İmar Planlarının İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığınca hazırlandığı, An-
kara Büyükşehir Belediyesi Meclisi’ne 11.08.2020 tarihinde sunulduğu ve 
alınan 811 sayılı karar ile de Kültür Varlıkları ve Tabiat Varlıkları Koruma 
Kurul/Komisyonuna sevklerinin yapılarak uygunluk görüşü alınması çalış-
malarının yapıldığı görülmektedir.

Güvenpark ile ilgili Ankara Büyükşehir Belediyesince 16.03.2018 gün 
ve 490 sayılı kararı ile değerlendirilmek üzere Koruma Bölge Kurulu ve 
Komisyona sevki yönünde karar alınmış, söz konusu Koruma Amaçlı İmar 
Planlarının Koruma Bölge Kurulu’nun 05.04.2018 tarih ve 5401 sayılı 
kararı, Bölge Komisyonu’nun ise 26.04.2018 tarih ve 432 sayılı kararı ile 
uygun bulunmuş ve Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın 16.10.2018 tarih ve 
184629 sayılı Olur’u ile de onaylanmıştır.

Şubemiz, 2018 yılında onaylanmış olan KANİP ile ilgili olarak 2863 sayılı 
kanuna aykırı bir planlama süreci işletilmesi nedeniyle dava açmış ve Anka-
ra 7.İdare Mahkemesi tarafından 2019/219 E.2020/129 K. ile dava konusu 
işlemin iptaline karar verilmiştir. Güvenpark Koruma Amaçlı İmar Planla-
rı’nın iptal edilmesinin ardından, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ve Büyükşe-
hir Belediyesi, yürütmeyi durdurma talebiyle davayı istinafa taşınmış, yargı 
Bakanlığın ve Belediyenin yürütmeyi durdurma talebini reddetmiştir.
Güvenpark ile ilgili olarak yapılacak bir planlama süreci içinde fikri takipten 
hiç vazgeçmeyen Şubemiz; 2019 yılı dava ekinde yer alan ve koruma 
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Güvenpark’a toplu taşıma durakları, 
WC, çay bahçesi, süs havuzu gibi 
yeni yapıların eklenmesini öngören 
Koruma Amaçlı Nazım İmar Planı ile 
Koruma Amaçlı Uygulama İmar Pla-
nı’na karşı meslek odalarının açtığı 
davada Ankara 12. İdare Mahkemesi 
planların kamu yararına aykırı oldu-
ğunu değerlendirerek  iptaline karar 
verdi. Güvenpark’ın alt kotlarına ya-
pılacak yapısal bir müdahalenin Gü-
venpark’ın yıpranmasına ve tahrip 
olmasına neden olacağını belirten 
meslek örgütlerimiz, Güvenpark’ın 
Saraçoğlu Mahallesi ve Hükümet 
Kartiyesi ile birlikte bir bütün olarak 
ele alınması gerektiğini ifade etmişti.
Yargı kararlarına rağmen, inşai faali-
yetlerin hala sürüyor olması, Anka-
ra’da hukuksuzluğun her dönemde 
sürdüğünün ifadesidir.

mevzuatında bir ders niteliği 
taşıyan bilirkişi raporu ile birlikte, 
Şubemiz Kent İzleme Merkezi 
Kültür Varlıkları Çalışma Grubu 
tarafından Haziran 2020 tarihinde 
hazırlamış olduğu değerlendirme 
raporu doğrultusunda düzenlenip 
düzenlenmediği konularının fikri 
takibi yapılmak üzere kurul ve 
komisyon kararlarının tarafımıza 
iletilmesi için başvurusu yapılmıştır. 
Güvenpark’daki işgallerin kaldırıl-
ması için Ankara Büyükşehir Beledi-
yesi’ni göreve çağırılmıştır. Güven-
park ile ilgili hukuksal mücadelemiz 
devam ederken, yargı kararları le-
himize gelmiş, inşa faaliyetler hiç durmadı Pandemi fırsatçılığı yapılarak 
sondaj başlatılmış, Güvenpark’ın altı oyulmuştur. Ankara Büyükşehir Be-
lediyesi kentin en önemli tarihsel yeşil alanı olan Güvenpark sürecinde 
Ulaştırma Bakanlığı’nın ve Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın politikalarına 
teslim oldu. Hukukun gereğini yerine getirmemiştir.  Ankara Büyükşehir 
Belediyesi’nin  Güvenpark’a ilişkin son hazırladığı Koruma Amaçlı İmar  
Planı ve Uygulama Planlarına yönelik  meslek örgütleri ile açtığımız dava-
da yargı planları iptal etmiştir.
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Belleğimize Bir Darbe Daha: Güvenpark’ta Her Adım Risk! Güvenpark Yok Ediliyor!

7 Eylül 2021 Salı günü öğlen saatlerinde Başkent’in merkezinde Güvenpark’ta 15 metre genişliğinde bir göçük 
meydana geldi. Aynı gün Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre yapımı de-
vam eden AKM-Gar-Kızılay Metrosu’nun Kızılay İstasyonu’nda, merdiven tünelinin kazısı dolayısıyla zeminde 
boşalma meydana geldiği açıklanmıştır.
 

Ankara’nın, Başkent’in, Modern Cumhuriyet’in Simgesi Güvenpark Yok Ediliyor!

Güvenpark, Ulus`un güneyinde yaratılan modern kent merkezinin temel bileşenlerinden biridir. An-
cak yıllar içinde dolmuş ve otobüs durakları ile metro girişleri ve bacalarıyla işgal edilen, tüm nitelikleri 
tek tek yok edilerek adeta dev bir durağa/istasyona dönüştürülmek istenen Güvenpark, bugün hiçbir önle-
min alınmadığı, her an herhangi bir yerinde bir göçükle can kayıpları yaşanabilecek bir alana dönüşmüştür. 
Metro inşaatı kapsamında Güven Anıtı ve ağaçlara ne kadar zarar verildiği ve ne kadar zarar verileceği hala belir-
sizdir. İnşaat faaliyetlerinin devam ettiği yerlerde can kayıplarını önlemek adına tedbir alınmamış, Anıt ve ağaçların 
göreceği zararlar öngörülmemiştir. Daha önce Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından 7 Kasım 2018 tarihinde 
duyurulan Güvenpark Koruma Amaçlı İmar Planı, alanın tarihsel kimliğine ve önemine ilişkin bütüncül bir yak-
laşım sunmamış, aksine “Ağaç dokusuna zarar vermeden ulaşım ve altyapı tesisleri, umumi tuvalet, büfe, per-
gole, kameriye, güvenlik kulübesi ve benzeri kullanımlar yer alabilir. Detaylar park alanı için hazırlanacak 
kentsel tasarım projesi ile belirlenecektir.” hükmü ile alanın korunması yönünde belirsizliklere yol açmıştır. Söz 
konusu plana meslek odaları olarak açmış olduğumuz davayı inceleyen bilirkişi heyeti de planın kamu yararı-
na, koruma ve şehircilik ilkelerine aykırı olduğunu tespit etmiştir. Nihayetinde 2020 yılı başında bu plan iptal 
edilmiştir. Ancak Güvenpark’ta tarihimizi, kültürümüzü, mirasımızı ve artık canımızı korumaya yönelik hiçbir 
önlem, hiçbir yaklaşım bulunmadığı gibi metro için altı oyulan Güvenpark ve Güven Anıtı tehdit altındadır.
 

Meslek Örgütlerinin Uyarılarına Rağmen Devam Eden İnşaatlarla Güvenpark Başımıza Yıkılıyor!

Yapımı sürdüren Bakanlık, çok yoğun bir şekilde kullanılan Güvenpark’ta insan faaliyetleri ile iç içe kazı 
yapılamayacağını ve mahkeme kararları ile uygulanması halinde Güvenpark’a zarar vereceğini bilmesine 
rağmen Güvenpark’ı güvensiz parka, kentin en yoğun biçimde kullanılan Cumhuriyet’in örnek kamusal alanını 
şantiyeye dönüştürmüştür. Koruma alanı park, anıt ağaçlar, anıt ve en önemlisi insan yaşamı risk altındadır.
Diğer taraftan yaya yolunun altında merdiven tüneli kazısının yapılması, Güvenpark’ın bilinmeyen yeni 
girişler ve bacalarla daha çok tahrip edileceğini; yapılan inşaatların etrafı kapatılan iki inşaat alanı ile sınırlı 
kalmayacağını göstermektedir. Güvenpark’ın altına otopark yapma ile başlayan Melih Gökçek’in Güvenpark’a 
dev bir dönme dolap yerleştirme ve dolmuş duraklarını yer altına alma hayalleri ile devam eden bu tahribat, 
Bakanlık tarafından yürütülen metro inşaatı ile en üst boyuta çıkmıştır. Güvenpark’ta yaşanan göçük bu 
tahribatın kanıtıdır. Meslek örgütleri olarak uyarılarımız dikkate alınmamış, ulaşım hatlarının Güvenpark’tan 
geçmesi ile Güvenpark’a zarar vereceği bilirkişi raporlarında mahkeme kararlarında ifade edilmiş, ancak 
Bakanlık bildiğini okuyarak hiçbir önlem dahi almadan Güvenpark’ın altını oymaya devam etmiştir.  

Kapalı kapılar ardında  sürdürülen metro projesi, kamuoyuyla paylaşılmalı, 
kamu kurumları gereken önlemleri almalıdır!

Metro projesi görsellerinde Güvenpark’ta iki bölgede sürdürülen inşaat faaliyetleri dışında bir kazı 
yapılmayacağı görülmektedir. Ancak dün, projede gösterilmeyen bir merdivenin kazısında göçük meydana 
gelmiştir. Hiçbir kamu kurumu, bu kadar yoğun bir kullanımın olduğu, 1. derece doğal sit alanında bu kadar 
duyarsız hiçbir projeyi gerçekleştiremez! Kent belleği, kültürel varlığımızı ve yaşamı hiçe sayan bu proje 
acilen durdurulmalı, tüm süreçler kamuoyu ve meslek odalarıyla paylaşılmalıdır. Güvenpark ve Güven Anıtı 
tehdit altındadır, sorumluları hakkında suç duyurusunda bulunacağımızı, kamuoyuna saygıyla duyururuz.

TMMOB Mimarlar Odası Ankara Şubesi 
TMMOB Peyzaj Mimarları Odası

TMMOB Şehir Plancıları Odası Ankara Şubesi
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Ankara yeşil kuşak aksı üzerinden önemli bir nirengi noktası ve 1. derece sit alanı karakterinde olan Abdi İpekçi 
Parkı için Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ve Ankara Valiliği’nin ilgili kurumları tarafından yapılmış olan Koruma 
Amaçlı Nazım İmar Planının ve plan hükümlerinin son derece tehlikeli olduğu, yapılaşma tehdidi içerdiği ve Abdi 
İpekçi Parkı üzerinde farklı tasarrufların olduğu yönünde açık bir müdahale olması üzerine açılan davada yargı 
lehimize karar vererek söz konusu planı iptal etti.

Mahkeme Abdi İpekçi Parkı iptal kararı  gerekçesinde söz konusu plan ve plan hükümlerinin kamu yararına, şehir-
cilik ilke ve esaslarına, mevzuata aykırı olduğunu bildirdi. Ankara 17. İdare Mahkemesi, Mimarlar Odası Ankara 
Şubesi tarafından açılan davada, Ankara ili, Çankaya ilçesi, Abdi İpekçi Parkı ve Etkileşim Geçiş Sahasına ilişkin 
1/5.000 ölçekli Koruma Amaçlı Nazım İmar Planı ve 1/1.000 ölçekli Koruma Amaçlı Uygulama İmar Planı Bakan-
lık Makamının 27.04.2018 tarihli Abdi İpekçi Parkı 1. Derece Doğal Sit ve Etkileşim Geçiş Sahası Koruma Amaçlı 
İmar Planı ve plan hükümlerini iptal etti. 

Başkent Ankara’nın geleceğe taşınması yönünde yapılan tüm planlamalarda yeşil kuşak planları için gerçekleştirilmiş 
olan uzun uğraşlar ve analizler sonucunda ortaya çıkan bu planlamalarda, özellikle kentsel makroform içindeki 
büyüklüğü, maliyet, makro ölçek, yoğunluk ve mekân standartları arasındaki dengeyi kurma anlamında önemlidir. 
İptal edilen planda yer alan etkileşim geçiş bölge sınırlarının da yetersiz olduğu yönünde yapmış olduğumuz 
itirazımız kabul görmüştür. 

YARGI, 46.DÖNEMDE ABDİ İPEKÇİ 

PARKI’NA TİCARİ YAPILANMA 

ÖNGÖREN PLANI İPTAL ETTİ. 

ABDİ İPEKÇİ PARKI’NIN İHTİYACI 

OLAN ŞEY BAKIMDIR, SINIRLARLA 

KUŞATILMIŞ SIHHİYE MEYDANI 

İLE KUCAKLAŞTIRILMASI VE

 KURTULUŞ PARKI’NA UZANAN

 SÜREKLİLİĞİNİN SAĞLANMASIDIR.
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Ankara’nın nefesi ve doğal sit alanı olan bir kamusal alanın bir üniversitenin ihti-
yaçlarına göre şekillenecek yeniden işlevlendirme sürecindeki protokolün detay-
ları okunduğunda, bir şehir üniversitesi olarak açılan TED Üniversitesi’nin kendi 
alanlarını genişletmek için Kurutuluş Parkı alanlarını da kullanma isteği ortaya 
çıkmaktadır. Mimarlar Odası Ankara Şubesi; 1. derece doğal sit alanı olan Kurtu-
luş Parkı’nın yeniden işlevlendirilmesi için Ankara Büyükşehir Belediyesi ve TED 
Üniversitesi arasında 4 Haziran’da imzalanan protokol iki kere resmi yazı yazarak 
elde edilmiştir. Büyükşehir Belediyesi şeffaf belediyecilikten bahsederken proto-
kole resmi yazıyla ancak ulaşabildik. Protokol Kent İzleme Merkezi uzmanları-
mız, akademisyenler, idari hukuk profesörleri, plancılar ve ekonomistler tarafın-
dan değerlendirildi. Bu protokolün hukuka aykırı olduğu, parkın herhangi bir özel 
üniversite ile işbirliği içinde işlevinin değiştirilemeyeceği kanaatine varıldı. Çünkü 
burası birinci derece doğal sit alanı ve belediye parkın bakımını, onarımını, her 
şeyini yapmakla yükümlü; kendi yükümlülüğünü ve kendi yetkisini bir vakıf üni-
versitesine devredemez. Hukuku sakatlayan bu protokolün iptali için dava açtık, 
ancak bunun yetmeyeceğini biliyoruz. Bir forum yapıldı, hocalarımız burada.
Bugün bu alanı tespit edeceğiz. Çünkü bu, bir üniversitenin bir kamusal alana sız-

46.DÖNEMDE 

1.DERECE DOĞAL SİT ALANI 

OLAN KURTULUŞ PARKI’NIN 

YENİDEN 

İŞLEVLENDİRİLMESİ İÇİN 

ANKARA BÜYÜŞEHİR BELEDİYESİ 

VE TED ÜNİVERSİTESİ ARASINDA 

YAPILAN PROTOKOL YARGIYA 

TAŞINDI.  

Ankara Üniversitesi Peyzaj Mimarlığı Celil Bilgili Kurtuluş Parkı bitki yoğunluğu haritası 

ma hareketidir. Bugün buraya sızacak, 
yarın çok katlı otoparkı, daha sonra da 
Hıfzısıhha’yı isteyecek. Dolayısıyla bi-
zim nefes koridorumuz ve kamunun ak-
ciğeri olan bir alan parça parça TED’in 
inisiyatifine bırakılacaktır. 
Belediyenin asli görevlerinden birisi 
parkların bakımını yapmaktır. Kurtu-
luş Parkı aynı zamanda birinci derece 
sit alanıdır. Sadece üç üniversitenin bir 
araya gelerek çaba içerisinde olması gü-
zeldir ancak eksiktir. Meslek odalarının 
ve Ankaralıların katılımı ile katılımcı bir 
düzenleme yapılması yıllardır özlenen 
hamlelerdir. 

Bu iyileştirme çabası karşılığında bir 
tahsis istememiş olmaları üniversiteden 
beklenendir. Öte yandan Kurtuluş 
Parkı’nın bakımı karşılığında Kurtuluş 
Parkı’nın ortasında bulunan buz pateni 
pisti ve düğün salonu alanının öğrenci 
merkezi olarak üniversitelere tahsis 
edilmesi  ise  çok tartışmalıdır. Adı 
geçen üniversiteler, Kolej’e yayılmak 
istiyor olabilirler. Bu süreç başlarsa 
Kurtuluş Parkı ile sınırlı kalmaz, çok katlı 
otopark, Yenişehir Pazarı ve Hıfzısıhha 
yerleşkesi de bu sürecin bir parçası 
haline gelebilir. Kamusal olan bir 
alanın kampüsleşmesi kabul edilemez. 
Kurtuluş Parkı’nın iyileştirilmesine 
ilişkin çalışmalar, herhangi bir şekilde 
bir beklenti olmadan, ortak akılla 
üretilmelidir. Parkın bakımını ve 
uygulamasını da belediye yapmalıdır.
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PANDEMİDE BÜYÜK ÖNEMİ OLAN

 KAMUSAL YEŞİL ALANLARIN 

TİCARİLEŞTİRİLMESİNE VE 

BETONLAŞTIRILMASINA 

İZİN VERMEDİK. BATIKENT’TE 

BULUNAN ADNAN KAHVECİ 

PARKI VE KIVIRCIK ALİ PARKI’NIN 

TİCARİ YAPILAŞMALARLA 

BETONLAŞTIRILMAK İSTENMESİNE 

KARŞI ÖNCE YENİMAHALLE

 BELEDİYESİ’NE RESMİ YAZIYLA 

BAŞVURARAK KAMU YARARINA 

AYKIRI İHALENİN İPTAL EDİLMESİNİ 

İSTEDİK. İŞLEM YAPILMAYINCA 

İHALEYİ YARGIYA TAŞIDIK. 

Plan değişikliği yapmadan mevcut 
planda ve kullanımda ‘park alanı’ 
olarak belirlenmiş Adnan Kahve-
ci Parkı alanında inşaat çalışmaları 
yapıldı. Mimarlar Odası Ankara Şu-
besi olarak  Yenimahalle Belediye-
si yetkilileri hakkında da görevleri-
ni kötüye kullanmak ve ihmalden 
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’na 
suç duyurusunda bulunduk, yazılar 
yazdık. Yazımıza yanıt verilmemesi 
üzerine parkta telafisi imkansız daha 
fazla zarar verilmemesi için söz ko-
nusu ihalenin yürütmesinin durdu-
rulması ve iptali talebiyle dava açtık. 
Şehircilik ilke ve planlama esasları-
na, planların kademeli birlikteliğine 
ve kamu yararına aykırı bir şekilde 
parklaro betonlaştıran uygulama-
larla Yenimahalle-Batıkent Adnan 
Kahveci ve Kıvırcık Ali Parklarında 
kamusal yeşil alanların ticarileştiril-
mesine karşı Yenimahalle Kent Kon-
seyi Kent Gönülleri Meclisi ile ortak 
basın toplantısı düzenlendi.

Ankara’da akıl dışı projelerle vadiler yok edildi, edilmeye devam ediyor. 
Ekosistem bozuluyor, kentler betonlaşıyor, doğal yaşam alanları ve su hav-
zaları yok oluyor. Bozulan doğanın dengesinden sonra vahşi kentleşme ile  
ortaya çıkan korona virüsle mücadele etmek zorunda kalıyoruz. Kentin ne-
fes koridorları, vadilerin, yeşil alanların yapılaşmaya açılması 46.Dönemde 
de devam etti. Halk sağlığı temelli bir planlama süreci pandemi koşulların-
da acil gereklilik iken, rant odaklı kentsel planlama devam etti. Mimarlar 
Odası Ankara Şubesi, pandemide  nefes almanın yaşamsallığı ile kentlerin 
nefes borularının tıkanmasının kenti öldüreceğini ve yaşanmaz bir yer kıla-
cağını ifade ederek, hukuksal süreçlere devam ederek kamuoyuyla paylaştı.

ANKARA VADİLER SİSTEMİNİN SÜREKLİLİĞİNİ YOK EDECEK TÜM PLAN

 DEĞİŞİKLİKLERİ, 46.DÖNEMDE DE YARGIYA TAŞINMIŞTIR. İMRAHOR 

VADİSİ’NDE KAMU YARARINA AYKIRI VE YOĞUNLUK ARTIŞI GETİREREK 

VADİYİ YAPILAŞMAYA AÇAN  

İMAR PLANLARI, KANAL ANKARA 

PROJESİ VE VADİ YAMAÇLARINDA İNŞA EDİLEN, DEFALARCA KEZ 

YARGI TARAFINDAN İPTAL KARARI VERİLEN SİNPAŞ ALTIN ORAN  

KONUTLARINA BİR DURDURMA DA 46. DÖNEMDE VERİLDİ.   
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Mimarlar Odası Ankara Şubesi, İm-
rahor Vadisi yamaçlarına yapılan 
Sinpaş planları yani Güneydoğu 
Ankara Planlama Bölgesi’ne ilişkin 
1/25.000 ölçekli nazım imar pla-
nı revizyonunu onaylayan Ankara 
Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 
21.11.2018 tarih ve 1829 sayılı 
kararına açılan davada , yargı iptal 
kararı vermiştir. Söz konusu plan-
lar; ODTÜ Ormanları ile başlayan 
Mogan ve Eymir havzasına saplanan 
Güneydoğu Ankara vadi sistemleri-
nin sürekliliğini yok edecek planla-
ma kararlarını, Gölbaşı Özel Çevre 
Koruma Bölgesi sınırındaki Mogan 
Gölü’nü besleyen dere ve akarsula-
rın oluşturduğu doğal havza (Karatas 
Mahallesi), “Gelişme Konut Alanı” 
olarak belirlenmiştir. İmrahor Vadi-
si ile Hatip Çayı Vadisi gibi sadece 
planlama alanı için değil, Anka-
ra’nın bütünü için son derece önem-
li olan yeşil ve açık alan sistemleri 
de “Mevcut Konut Alanı” olarak 
planlanmıştır. Buna ek olarak Bayın-
dır Barajı su toplama havzasındaki 
Mesafeli Koruma Alanları da, “Mev-
cut Konut Alanı” arazi kullanımında 
gösterilmiştir.

İmrahor Vadisi’nde Kanal Ankara kıyımı hukuksuzluktur. 

İmrahor Vadisi’ne ilişkin yürürlükte bulunan Ankara Büyükşehir Belediye 
Meclisi’nin 16.03.2018 tarih ve 488 sayılı kararı ile onaylı Çankaya ilçesi 
Mühye (Yeşilkent) Mahallesi İmrahor Vadisi ve çevresi 1/5000 ve 1/1000 
ölçekli imar plan değişikliğinin yürütmesi, Ankara 2.İdare Mahkemesince 
durdurulmuştur. İdarenin itirazı da reddedilmiştir. Davalar devam ederken 
süreci devam ettirmek için sürekli yeni planlar yapıldı ve İmrahor planları 
defalarca iptal edildi. Ankara’nın en önemli ekolojik koridorlarından İm-
rahor Vadisi’nin rant için yapılaşmaya açılması bir kıyımdır, hukuksuzluk-
tur. Mamak, Çankaya ve Ankara’yı yakından ilgilendiren bu planlama alanı 
oldukça büyüktür. Kent İzleme Merkezimizin İmrahor Vadisi’nde yaptığı 
incelemelerde, İmrahor Çayı’nın beton bir kanal içine alındığı ve alanda 
inşai çalışmaların başladığı tespit edilmiştir. Alanda “İmrahor Millet Bah-
çesi uygulamasına gider” tabelaları ile rant bahçeleri ve beton bahçeleri 
oluşturularak doğa kıyımı yapılmaktadır. Milletin değil, rezidansların arka 
bahçesi için İmrahor Vadisi katledilmektedir. Ankara’nın nefessiz bırakıl-
masına vadilerinin yok edilerek ölümle karşı karşıya kalmasına sessiz kal-
mayacağız. Ankara Büyükşehir Belediyesi ile Çevre ve Şehircilik Bakanlı-
ğı’na resmi olarak başvurduk, Kanal Ankara inşaatı acilen mühürlemelidir 
çağrıları yapılmıştır. 

YARGI, BİLİM VE TEKNİĞİ GÖZETEN 

İPTAL KARARIYLA İMRAHOR 

VADİSİ’NİN HEPİMİZ İÇİN YAŞAM 

KAYNAĞI OLDUĞUNU ORTAYA 

KOYMUŞTUR.
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GÖLBAŞI ÖZEL ÇEVRE 

KORUMA 

ALANI’NDA  

EYMİR-MOGAN GÖL

 EKOSİSTEMİNE ZARAR 

VERECEK

 PLAN DEĞİŞİKLİĞİ 

46.DÖNEMDE  İPTAL EDİLDİ.

Gölbaşı Kızılcaşar’da, Eymir-Mogan göl ekosistemine ve doğal yaşama za-
rar verecek rant odaklı nüfus yoğunluğu getiren plan değişikliği istinaftan 
döndü. Ankara Bölge İdare Mahkemesi, 5. İdari Dava Dairesi, Gölbaşı Kı-
zılcaşar’daki plan değişikliğine dair istinaf başvurusunu kabul ederek, An-
kara 10. İdare Mahkemesi’nce verilen 11/04/2019 günlü, E:2017/2490, 
K:2019/742 sayılı kararını kaldırdı ve uygulama imar planı değişikliklerinin 
onayına ilişkin 12.05.2017 tarih ve 1014 sayılı Ankara Büyükşehir Belediye 
Meclisi kararını iptal etti. “Gölbaşı Özel Çevre Koruma Bölgesi ile bütün-
leşik Mogan-Eymir Sistemi Havzası sınırı içinde bulunması, ekolojik olarak 
hassas bir alanda yapılan ve bu denli yüksek bir yapılaşma öngörüsü içeren 
planlama çalışmaları sırasında kamu kurum ve kuruluşlarından veri, görüş 
ve önerilerin alınması ve buna göre analiz, etüt, araştırma ve çalışmalarının 
yapılması gerekmekte iken, bölgenin hassas özelliği gözetilmeden yapılan 
nüfus atamasının ve yoğun yapılaşmanın, ekolojik yönden su rejimine, göl-
lere, akarsu ve derelere, sulak ve akifer alanlara ile hava koridoruna etkisine 
dair ilgili kurum ve kuruluşlardan görüş alınmaksızın planlamanın yapılma-
sı sebebiyle, planlama kararının bu yönüyle şehircilik ilkelerine, planlama 
esaslarına ve kamu yararına uygun olmadığı sonucuna varılmıştır.” ifadele-
rine yer verilmiştir.

Ankara il merkezinin güneyinden 
Tuz Gölü’ne kadar uzanan, yaklaşık 
1070 km2lik bir drenaj alanına sa-
hip olduğu, İmrahor Vadisi, İncesu 
Deresi, Elmadağ Vadiler Sistemi ile 
birleşip bir başka özel çevre koru-
ma alanı olan Tuz Gölü Özel Çevre 
Koruma Bölgesi ile bütünleşen böl-
genin su rejimi dışında Ankara’nın 
hava koridoru olma özelliğini de 
içinde barındıran, endemik bitki tür-
leri, hayvan ve özellikle kuş türlerini 
barındıran yaban hayatı yönünden 
çok değerli bir alan rant hırsıyla yok 
edilmektedir. 
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MİMARLAR ODASI ANKARA

 ŞUBESİ 46.DÖNEMDE, ÇEVRE 

VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI’NIN 

16 MART 2020 TARİHLİ OLURU

 İLE ONAYLANAN GÖLBAŞI ÖZEL

 ÇEVRE KORUMA BÖLGESİ’NE AİT 

1/50000 ÖLÇEKLİ ÇEVRE DÜZENİ

 PLAN (ÇDP) DEĞİŞİKLİĞİNİN 

İPTALİ TALEBİYLE DAVA AÇTI. 

ANKARA 11. İDARE MAHKEMESİ

İPTAL KARARI VERDİ.

Gölbaşı Özel Çevre Koruma Bölgesi içerisinde bulunan Mogan ve Eymir 
Gölleri, yaban hayatı, sulak alan özellikleri ile yaşam kaynağıdır, yapılaş-
mayı ve insan hareketliliğini artıran plan değişikliğini mahkeme iptal etmiş-
tir. Doğal alanlarımızın varlığı ve taşıdığı değerlerin tehdit altında olduğu 
bir süreçte, yargı tavrını yaşamdan ve ekolojik bütünlükten yana koymuş-
tur. Davaya konu olan çevre düzeni planı değişikliğinde, Gölbaşı düzlüğü 
planda ‘Millet Bahçesi’ olarak belirtilmiştir. İktidarın ideolojik ve rant odak-
lı projelerinden olan Millet Bahçesi’nin özel koruma alanında yapılmasını 
önermek akıl almaz bir durumdur. Gölbaşı düzlüğü üç önemli kuş türünün 
barınma ve beslenme bölgesidir. Bu bölgenin de insan faaliyetleri ile ya-
pılaşmaya açılması gölün tamamen bir havuza dönüşmesine ve zamanla 
bölgedeki ekosistemin de çökmesine sebep olacaktır. Gölbaşı Düzlüğü’n-
deki su rejiminin ve su kalitesinin korunması zorunluluktur. Yargı, “Gölbaşı 
Düzlüğü’nün nitelikleri dikkate alındığında, alana ÇDP değişikliği ile Mil-
let Bahçesi kullanım kararı getirilmesi, Gölbaşı ÖÇK Bölgesi ekosistemine 
zarar verici niteliktedir.” diyerek planları iptal etmiştir.

ÇDP değişikliği sınırları içerisinde 
bulunan Mogan Gölü’nün batı ya-
kasında Dikkuyruk Havuzu Bölge-
si, yanar döner çiçeği (sevgi çiçe-
ği) popülasyonu alanları ile hassas 
alanlar, güneyinde güney sazlıkları 
ile hassas alanlar ve doğusunda da 
hassas alanlar bulunmaktadır. Bu 
alanların bütünü, gölün ekolojik 
ve doğal değerlerinin sürdürülebi-
lirliği açısından önem arz etmekte-
dir. 1/50.000 ölçekli Gölbaşı Çevre 
Düzeni Plan değişikliğinde Mogan 
Gölü’nün doğu ve batı yakalarında 
“Ticaret-Turizm Alanı (TİCT), Ticari 
Rekreasyon Alanı (TİCR), Rekreas-
yon Alanı, Bölge Parkı, Kentsel ve 
Bölgesel Yeşil Alan ve Spor Alanı” 
kullanım kararları tanımlanmakta-
dır.
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46.DÖNEMDE ORMAN 

ALANLARININ YAPILAŞMASINA 

YÖNELİK PLANLAMA SÜREÇLERİ 

DEVAM EDERKEN, YARGIYA 

TAŞIDIĞIMIZ PLAN DEĞİŞİKLİKLERİ 

İLE ORMAN ALANLARININ 

YAPILAŞMASINI ENGELLEDİK. 

Yargı, Mimarlar Odası Ankara Şu-
besi’nin açtığı davalar sonucunda,  
Keçiören, Pursaklar ve Kırkkonak-
lar’daki orman alanlarının eğitim 
alanı kisvesi adı altında yapılaşma-
sına izin vermedi. Mahkemeler, 
Keçiören, Pursaklar ve Kırkkonak-
lar’daki orman alanlarındaki plan 
değişikliklerini iptal etti.

Ankara 12. İdare Mahkemesi, Mi-
marlar Odası Ankara Şubesi’nin aç-
tığı dava sonucu Keçiören’de orman 
alanının kamu yararına aykırı şekil-
de yapılaştırılmasına ve eğitim alanı-
na dönüştürülmesine izin vermedi. 
Ankara 12. İdare Mahkemesi, Keçiö-
ren ilçesi, Kafkas Mahallesi için aç-
tığımız dava kararında,  pandemide 

büyük ihtiyaç duyduğumuz yeşil alanların ve orman alanlarının önemine 
dikkat çekmiştir. Ankara’daki rant odaklı plan değişiklikleri nedeniyle yeşil 
alanların birçoğu kaybedilmiştir. Keçiören’deki bu orman alanında yapılaş-
mayı getirecek eğitim alanı plan değişikliği kamu yararına aykırıdır.  Yargı  
bilirkişi raporunu esas alarak kamu yararını gözetmiştir. 

Orman varlığı fakir iken mevcut olanların yok edilmesi tüm diğer pozitif 
bilimlere de aykırıdır. Ankara 11.İdare Mahkemesi, Keçiören Ovacık Ma-
hallesi’ndeki orman alanını, Pursaklar ve Kırkkonaklar’da orman alanlarını 
eğitim alanına dönüştürerek yapılaşmaya açan, ayrıca Çankaya, Kırkko-
naklar Mahallesi 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliğini onaylayan 
16.03.2018 tarih ve 495 sayılı, 16/03/2016 tarih ve 509 sayı ile birlikte 
13/03/2018 tarih ve 386 sayılı Ankara Büyükşehir Belediye Meclisi kararı-
nın, şehircilik ilkelerine, planlama tekniklerine, imar mevzuatına ve kamu 
yararı ilkesine aykırı olduğunu belirterek dava konusu işlemi iptal etti. 
Mahkeme iptal gerekçelerinde yer alan “Dava konusu planlarda teknik so-
runlar yanında asıl önemli ve temel olarak planlama disiplinine aykırı olan 
orman alanlarının kamu yararı gerekçesi ile yok edilmesidir. Dava konusu 
alan, ağaçlandırılarak elde edilmiş bir alandır. Mevcut ağaçların bugünkü 
yüksekliklere gelmesi en az 10 yılda olabilmektedir. Ankara gibi İç Anado-
lu kentlerinin ağaç ve dolayısıyla orman varlığı fakir iken mevcut olanla-
rın yok edilmesi tüm diğer pozitif bilimlere de aykırıdır. Eğitim tesisi veya 
diğer bir kamusal yapının orman alanları  karsısında daha fazla sağlayaca-
ğı kamu yararı bulunmamaktadır.’’ ifadeleriyle adeta ders vermiştir.
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MİMARLAR ODASI ANKARA 

ŞUBESİ’NİN BAŞKENT’İN EN 

ÖNEMLİ HAVA KORİDORLARINDAN 

BİRİ VE EKOSİSTEM SERVİS ALANI

 KEÇİÖREN’DEKİ HACIKADIN 

VADİSİ’NİN YAPILAŞMAYA 

AÇILMASINA KARŞI AÇTIĞI 

DAVADA BİLİRKİŞİ DERS VERDİ. 

KARATAŞ’TA VADİ SİSTEMİNİ VE EKOLOJİYİ ALT ÜST EDECEK PLAN 

DEĞİŞİKLİĞİ İPTAL EDİLDİ. İPTALİN ARDINDAN BÜYÜKŞEHİR 

BELEDİYESİ’NE KORUMA İLKELERİNİ BENİMSEYEREK BÜTÜNCÜL 

PLANLAMA YAPILMASI GEREKLİLİĞİ 

KONUSUNDA ÇAĞRIDA BULUNULDU. 

Ankara’da kentsel ölçekte vadiler üzerinden rant kararları sürdürülüyor. 
Kamu yararına aykırı plan değişiklikleriyle bütün kentlilerin haklarını gasp 
eden bir yaklaşımla vadiler yapılaşmaya açılıyor ve Ankara vadilerini kay-
bediyor. Topografyada yaklaşık en yüksek rakım güneybatı civarında 1100 
metre, en düşük rakım ise 900 metre civarında olan Hacıkadın Vadisi çok 
dik eğimli topografik yapısı ile 52 familyaya ait 197 cins, 338 tür, 3 alt tür 
ve 3 varyeteye sahip florası ile Ankara’nın en önemli hava koridorlarından 
biri olup, ekosistem servis alanı olarak varlığını halen korumaktadır. Vadi-
ler yapılaşmaya açıldığında yaşanan felaketler ortadadır. Mimarlar Odası 
Ankara Şubesi olarak, kamu yararına aykırı Keçiören ilçesi Hacıkadın Vadi-
si Kentsel Dönüşüm ve Gelişim Alanı’na ilişkin 1/5000 ölçekli Nazım İmar 
Planı ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı’nı yargıya taşıdık. Bilirkişiler 
raporda, dere yataklarına yapılaşmanın yanlışlığına, vadi tabanlarının yer-
leşim dışında tutulmasının gerekliliğine işaret etmişlerdir. “Bilim insanları-
nın görüşleri doğrultusunda bu plan değişiklikleri acilen iptal edilmeli ve 
Hacıkadın Vadisi yapılaşmaya açılmamalıdır.” diyen bilirkişiler yaptıkları 
tespitlerde haklılığımızı bir kez daha ortaya koydu. 

Çankaya ilçesi, Karataş Mahallesi 
Kırsal Yerleşim Alanı ve Çevresi’ne 
ilişkin Ankara Büyükşehir Beledi-
ye Meclisi’nin 15.11.2019 tarih 
ve 1513 sayılı kararı ile onaylanan 
1/5000 ölçekli nazım imar planı 
değişikliğinin iptali için açılan da-
vada, dava konusu işlemi iptal edil-
di. Yargı, ODTÜ Ormanları ile baş-
layan Mogan ve Eymir Havzasına 
saplanan Güneydoğu Ankara vadi 
sistemlerinin sürekliliğini ve hava 
koridorunu yok edecek, ekoloji-

yi alt üst edecek, tarım ve orman 
alanlarını yapılaşmaya açarak yük-
sek nüfus yoğunluğu getirecek üst 
ve alt ölçekli plan değişikliklerini 
iptal etmiştir. Doğal ve kültürel var-
lıklarımızın talanını devam ettiren 
ve mahkeme kararlarının arkasını 
dolanan plan değişikliklerine son 
verilmelidir. Ankara Büyükşehir 
Belediyesi, açık yeşil alanlarımızı, 
vadilerimizi ve ormanlarımızı koru-
yacak bütüncül planlama anlayışıy-
la hareket etmelidir.
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DİKMEN VADİSİ 5.ETAPTA AĞAOĞLU İNŞAATIN VADİYİ PARSELLEDİĞİ

 MİMARLAR ODASI ANKARA ŞUBESİ TARAFINDAN 

GÜNDEM GETİRİLDİ VE YARGIYA TAŞINDI. 

VADİ’NİN SON ETABINDA YEŞİL ALAN KATLİAMI YAŞANDI. 

YARGI, ŞİRİNDERE VADİSİ’Nİ 

BETON MEZARLIĞA 

DÖNÜŞTÜRECEK PLANLARI

 İPTAL ETTİ.

Dikmen Vadisi’nin son etabı Ankara’nın son kalan yeşil alanlarından, vadi 
yamaçlarında yüksek yoğunluklu yapılaşma ile vadi beton duvarlarla çev-
relenerek, doğal akışı engellenecektir.  Dikmen Vadisi’ne Ağaoğlu Park 
Vadi tabelasının asılması, Dikmen Meslek ve Teknik Lisesi’nin lojmanları-
na yıkım kararının gelmesi, öğretmenlerin lojmandan çıkartılması yönünde 
tebligatlar yapılması, okul lojmanlarının parsellerinin Ağaoğlu’na verildi-
ğini gösteriyor. Dikmen Vadisi 5. Etapta, kentsel dönüşüm çerçevesinde 
parsel parsel yüksek yoğunluklu yapılaşmalar başladı. Ankara’nın nefes 
koridoru ve kılcal damarlarından birisi olan Dikmen Vadisi’nin son kalan 
yeşil alanı da yapılaşma tehdidi ile karşı karşıya. İnşaat izni verilen birçok 
parselde Ağaoğlu İnşaat tarafından yapılmaya başlandı. Ağaoğlu İnşaat’ın 
Ankara’nın rantını parselleyen ve yaşam alanlarımızı yok eden inşaatlar 
sistematiği ile nefes koridorlarımızı tıkayacak inşaatının ruhsatlarının iptali 
yargıya taşındı. 

Ankara 9. İdare Mahkemesi kamu yararına aykırı bir şekilde Ankara Büyük-
şehir Belediyesi tarafından hazırlanan ve Şirindere Vadisi’ni beton mezarlı-
ğına dönüştürecek olan Şirindere uygulama imar plan değişikliklerini iptal 
etti. Mahkeme bilirkişi raporunu esas almış ve gerekçesinde söz konusu 
plan değişikliklerinin kamu yararına, planlama ve şehircilik esaslarına ay-
kırılığına dikkat çekmiştir. Mahkeme jeolojik yapıya dikkat çekerek, yapı-
laşmanın afetlere neden olabileceğini vurgulamıştır. Ayrıca mahkeme söz 
konusu plan değişikliklerinin güneş, aydınlanma ve hava akımı sistemlerini 
olumsuz etkileyeceğine ve yüksek yoğunluklu yapılaşmanın yaratacağı alt-
yapı sorunlara da işaret etmiştir.
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MİMARLAR ODASI ANKARA 

ŞUBESİ, ARKEOLOJİK VE DOĞAL

 SİT ALANI OLAN ZİR VADİSİ’NİN

 SÜRDÜRÜLEBİLİR KORUMA VE 

KONTROLLÜ KULLANIM ALANI 

İLAN EDİLEREK YOK EDİLMESİNE 

KARŞI MÜCADELEYİ 46.DÖNEMDE  

DE SÜRDÜRDÜ. ZİR VADİSİ’NİN 

SİT DERECESİNİN DÜŞÜRÜLMESİNE 

İLİŞKİN KARARA DAVA AÇTI.

  YARGI KAMU YARARINA AYKIRI

 OLDUĞU GEREKÇESİYLE KARARI 

İPTAL ETTİ. 

Mimarlar Odası Ankara Şubesi, bu 
kapsamda 1 No’lu Cumhurbaşkan-
lığı Kararnamesi’nin 109/2 mad-
desine göre 06.12.2018 tarih ve 
228930 sayılı Bakanlık Makam Olu-
ru ile onaylanan, Ankara ili, Sincan 
ilçesi Zir Vadisi Sürdürülebilir Koru-
ma ve Kontrollü Kullanım Alanı’na 
ait sınırlarının güncellenmesini içe-
ren Ankara 1 No.lu Tabiat Varlıkla-
rını Koruma Bölge Komisyonunun 
24.05.2018 tarih ve 448 sayılı ka-
rarının ve bu kararın dayanağı olan 
Zir Vadisi’nin sürdürülebilir koruma 
kontrollü kullanım alanı ilan edildi-
ği Ankara 1 No.lu Tabiat Varlıkla-
rını Koruma Bölge Komisyonu’nun 
17.11.2017 tarih ve 407 sayılı kara-
rının yürütmesinin durdurulması ve 
takiben iptali talebiyle dava açmıştı. 
Ankara Sincan’daki Zir Vadisi’nin 
sürdürülebilir koruma ve kontrollü 
kullanım alanı ilanına karşı Mimar-
lar Odası Ankara Şubesi, verdiği 
hukuk mücadelesini kazandı. Anka-
ra 11. İdare Mahkemesi, Zir Vadisi 
Sürdürülebilir Koruma ve Kontrollü 
Kullanım Alanı’na ait sınırlarının 
güncellenmesini içeren kararlara 
ilişkin işlemleri iptal etti. Zir Vadisi 
Sincan-Yenikent yerleşkesine 5 km 

uzaklıkta Ermeni Mezarlığı’nın da bulunduğu, “ıstanoz” yerleşkesi olarak 
geçen önemli tarihi eserlerin bulunduğu bir alandır. Vadi her açıdan  tartış-
masız korunması gerekirken, sit alanı statüsünün kaldırılmış olması, vadiyi 
yok edecektir. Zir Vadisi’nin kent merkezine yakınlığı, sulak alan oluşu, flo-
ra ve fauna zenginliği, arkeolojik zenginlikleri, kentin nadir kalan vadilerin-
den oluşu dikkate alındığında, Zir Vadisi birinci derece doğal ve arkeolojik 
sit alanı ilan edilmelidir. 

Böyle özellikli bir vadinin, sürdürülebilir koruma ve kontrollü kullanım ala-
nı ilan edilmiş olması akıl almaz bir durumdur. Bilim insanları da raporda 
Zir Vadisi’nin ekolojik, biyolojik, arkeolojik değerlerine, vadide farklı ha-
bitat türleri bulunduğuna dikkat çekerek, koruma kontrollü kullanım alanı 
ilan edilmesinin kamu yararına aykırı olduğunu ortaya koymuştur. Bilim 
insanları da haklılığımızı ve vadinin değerini ortaya koymuştur. Bu kararlar 
vadide yapılaşmanın önünü açacak ve birinci derece doğal sit olması gere-
ken vadiyi yok edecektir. 
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MİMARLAR ODASI ANKARA ŞUBESİ 

46.DÖNEMDE 

 KIBRIS VADİSİ’NİN DOĞAL

 SİT ALANI STATÜSÜNÜN

 DÜŞÜRÜLMESİNİ YARGIYA TAŞIDI,

KIBRIS KÖYLÜLERİ İLE

 TOPLANTILAR GERÇEKLEŞTİRDİ 

VE VADİDE İNCELEME 

GEZİSİNDE BULUNDU. Mimarlar Odası Ankara Şubesi, Mamak Kıbrıs Vadisi’nin Çevre ve Şehirci-
lik Bakanlığı tarafından, doğal sit alanı koruma statüsü’nün “Nitelikli Doğal 
Koruma Alanı” ve “Sürdürülebilir Koruma ve Kontrollü Kullanım Alanı” 
olarak tescil edilmesini, vadiye büyük zarar vereceği gerekçesiyle 46. Dö-
nemde yargıya taşıdı. 

Statü değişikliği vadinin varlık değerlerini tehdit ediyor

Ankara kent merkezine yakınlığı ile son derece kritik bir ekolojik eşik ko-
numunda olan Kıbrıs Vadisi, 1. derece doğal ve arkeolojik sit alanı olarak 
önemli bir değer taşımaktadır. Doğal sit alanı koruma statüsünün “Nitelik-
li Doğal Koruma Alanı” ve “Sürdürülebilir Koruma ve Kontrollü Kullanım 
Alanı” olarak tanımlanması vadinin kentsel ekolojide yer aldığı varlık de-
ğerlerini tehdit etmektedir. Kıbrıs Vadisi ve beraberinde çalışan ekosiste-
min mutlak koruma zonuna alınması Ankara’nın geleceği açısından hayati 
önem taşımaktadır. Kıbrıs Vadisi eşsiz nitelikler taşıyan bir ekosistem ola-
rak varlığını sürdürmelidir.
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Statü değişikliği hukuka aykırıdır ve 
uygulanması telafisi güç veya im-
kânsız zararlara yol açacaktır, acilen 
dava konusu işlem durdurulmalıdır. 
İçinde barındırdığı çok yönlü su sis-
temi ve suyu besleyen süreçler olan, 
jeolojik yapı, hidrolojik yapı, topra-
ğın yapısı ile birlikte suyun kullanı-
lış biçimi, biyo-çeşitlilik varlığı tüm 
sistemi etkileyen ekolojik süreçler 
ve etkileşimler ve sonuç olarak pey-
zajın sahip olduğu bütünlük Kıbrıs 
Vadisi’ni eşsiz bir ekosistem haline 
getirmektedir. Bu sebeple; Kıbrıs 
Vadisi’nin tüm sınırları, yararlanı-
cılar ve karar vericiler tarafından 
kabul edilmelidir. Her sınır ihlali-
nin ‘bariyer’ oluşturduğu ve/veya 
‘bariyer’lere dönüştüğü unutulma-
malıdır. Sınırlar geçirgen, bariyerler 
ise engeldir. Dava konusu işlem ile 
oluşturulan sınırlar ekolojik bütün-
lüğün ihlalidir ve bu ihlal de bariyer 
haline dönüşmüştür. Kıbrıs Vadisi 
kesin korunması gereken ve mutlak 

koruma zonu içerisine alınması gereken bir ekolojik varlık değeridir. Çev-
re sorunlarının küresel boyutlara ulaştığı günümüzde biyolojik çeşitliliğin 
korunması ve sürdürülmesi için ekolojik öneme sahip alanlar çeşitli statü-
lerde koruma alanları olarak ilan edilirken bu alanlarda oluşabilecek pey-
zajın değişimine olanak verecek uygulama kararları alınmamalıdır. Çünkü 
bu değişimler çoğu zaman korunan alanların içinde ve çevresinde gelişen 
kentsel dokunun bu hassas ekosistemlerin işleyişlerini belirleyici şekilde 
etkiler. Geçmişten günümüze kentsel gelişmenin karakteristiklerinin ortaya 
konulması, hassas ekosistemlerin zaman içerisinde ne tür baskılara maruz 
kaldığının anlaşılmasında önemli rol oynayan kentsel ekoloji, planlama-
da dikkate alınmalıdır. Bu sürecin göz ardı edildiği kararların geliştirilme-
sindeki tehdit artık görmezden gelinmemelidir.  Kıbrıs Köyü ve Vadisi’nin 
yakın çevresinde verilmiş olan taş ocakları ruhsatları iptal edilip, tahribata 
izin verilmemeli, vadinin içinde bulunduğu havza sınırlarından hareketle 
“Mutlak Koruma Alanı” ilan edilerek sınır boyunca korunaklı bir bant oluş-
turulmalıdır.
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ULUS TARİHİ KENT MERKEZİ’NDE 

BÜTÜNCÜL PLANLAMADAN UZAK

MÜDAHALELER 46. DÖNEMDE

 DE  DEVAM ETMİŞTİR. ALTINDAĞ 

KAYABAŞI MAHALLESİ’NDE 

GERÇEKLEŞEN YIKIMLAR, ANKARA

 KALESİ’NDE YAPILAN KORUMAYA 

AYKIRI UYGULAMALAR, YAHUDİ 

MAHALLESİ’NDE ÇIKAN YANGIN, 

HACIBAYRAM MAHALLESİ’NİN 

RİSKLİ ALAN İLAN EDİLMESİ ,

100.YIL ÇARŞISI’NIN YIKILMAK

 İSTENMESİ, ERMENİ KATOLİK 

MEZARLIĞI’NIN ÜZERİNE YAPILAN 

DÜKKANLARA YÖNELİK YERİNDE 

İNCELEMELER YAPILMIŞ, 

HUKUKSAL 

SÜREÇLER BAŞLATILMIŞ 

VE KAMUOYU İLE PAYLAŞILMIŞTIR. 

Ulus Tarihi Kent Merkezi’nin, çok-
lu kültür katmanı ile Cumhuriyet’in 
kuruluşuna ve ülkenin kurtuluşuna 
tanıklık eden tarihsel mekansallığı-
na, her dönemde plansız bir şekil-
de müdahale edilmiş, Ulus iktidarın 
ideolojik ve mekansal dönüşümü-
nün hedefi haline gelmiştir. Ankara 
Büyükşehir Belediyesi, 46.Dönem-
de’de Ulus Tarihi Kent Merkezi’ne 
yönelik bütüncül bir plan yapmak 
yerine parçacıl yaklaşımlarla parsel 
ölçeğinde müdahaleyi benimsemiş-
tir. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, 
Ulus Tarihi Kent Merkezi’ne yönelik  
kapsamlı proje ve planları ile, Ulus 
Tarihi Kent Merkezi’nde yerel yö-

netimlerin yetkilerini bile devre dışı 
bırakarak hegemonya sağlamıştır. 
İtfaiye Meydanı ve Hacıbayram Ma-
hallesi’nin acele kamulaştırılması ve 
riskli alan ilan edilmesi, Kayabaşı 
Mahallesi yıkım süreçlerinde, Anka-
ra Büyükşehir Belediyesi suskunlu-
ğunu korumuş, inisiyatif alanlarını 
iktidara bırakmıştır. 
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Ulus Tarihi Kent Merkezi’nde yık-
yap kıyımının 46. Dönemdeki ör-
neklerinden birisi olan  Kayabaşı 
Mahallesi’nde Çevre ve Şehircilik 
Bakanlığı ve Altındağ Belediyesi, 
Mahalledeki yüzyıllar öncesine da-
yanan özgün kent dokusu örnekleri-
ni bütüncül olarak korumak yerine, 
soylulaştırma projesi ile rant alanla-
rı yaratmaya, mülkiyetin el değiştir-
mesine ve korunma potansiyeli olan 
yapıların yıkılmasına neden olmuş-
tur. 

Kayabaşı Mahallesi, kalenin etekle-
rindeki kentsel sit alanıdır. İçinde 
barındırdığı kültürel ve soysal potan-
siyel ile kültürel çeşitlilik, toplum-
sal ve kent dokusu itibariyle özgün 
kalmış ender örneklerden birisidir.  
Kale bölgesinde kentsel dönüşüm 
adı altında Atıfbey, İsmetpaşa, Ha-
cıbayram Bölgesi, Hamamönü ve 
Hamam Arkası gibi projelerle öz-
gün doku bozularak bir nevi kent-
sel dönüşüm süreciyle soylulaştırma 
operasyonu gerçekleştirildi, insanlar 
yerlerinden edildi, mahallenin do-
kusu bozuldu.  Hamamönü ve Ha-
mam Arkası’nda yaşayan insanların 
yaşam alanlarını sürdürdükleri sos-
yal doku ortadan kalktı, birçok mil-
letvekilinin, siyasinin halktan ucuza 
topladığı yapılarla başka rant me-
kanizmaları oluşturuldu. Kayabaşı 
Mahallesi için de bu durum geçerli 
oldu. Mimarlar Odası Ankara Şube-
si Kent İzleme Merkezi’yle birlikte 
Kayabaşı Mahallesi’nde bir incele-
me gezisinde bulunuldu. Yıkımlar 
kamuoyunun gündemine taşındı, 
hukuksal süreçler başlatıldı. 



120

ULUS TARİHİ KENT MERKEZİ’NDE,

 HIDIRLIKTEPE’DE YAPILACAK 

PLANLAMA SÜREÇLERİNE

 İLİŞKİN ANKARA BÜYÜKŞEHİR 

BELEDİYESİ ÖZEL PROJELER VE 

DÖNÜŞÜM DAİRE BAŞKANLIĞI İLE 

TOPLANTILAR DEVAM EDERKEN 

ATIFBEY-HIDIRLIKTEPE- İSMETPAŞA 

RANTSAL DÖNÜŞÜM PLANLARI 

İPTAL EDİLDİ. YENİ PLANLANAN 

ALANIN DA BÜTÜNCÜL BİR

 POLİTİKA İLE ELE ALINMADIĞI 

GEREKÇESİYLE PLANLAMA 

SÜRECİ YARGIYA TAŞINDI.  

Mimarlar Odası Ankara Şubesi’nin, Ulus Tarihi Kent Merkezi’nde Altındağ  
Atıfbey-Hıdırlıktepe-İsmetpaşa Kentsel Dönüşüm ve Gelişim Proje Alanı’na 
yönelik 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı’nın kabulüne ilişkin Ankara 
Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 13.06.2018 tarih ve 1015 sayılı kararı ile 
söz konusu planlama kararının dayanağı 1/5000 ölçekli Nazım İmar Pla-
nı değişikliğinin kabulüne ilişkin Ankara Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 
14.05.2018 tarih 861 sayılı kararının iptali istemiyle açmış olduğu dava 
Ankara 10. İdare Mahkemesince reddedilmişti. Mimarlar Odası Ankara Şu-
besi, hukuk mücadelesini bırakmayarak kararı istinafa taşıdı. Ankara Bölge 
İdare Mahkemesi 5. İdari Dava Dairesi de, Ankara 10. İdare Mahkemesince 
verilen 31/12/2019 günlü, E:2019/312, K:2019/2675 sayılı kararı kaldıra-
rak, dava konusu işlemleri iptal etti. Ankara Büyükşehir Belediyesi Özel 
Projeler ve Dönüşüm Daire Başkanlığı’nın yeni plan hazırladığı bir dönem-
de verilen iptal kararını, hazırlanan planlarda kısmi olumluluklar olsa da, 
bütüncül olarak ele alınmadığı için yargıya taşındı. 
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DAHA ÖNCE ACELE KAMULAŞTIRMA

 KARARI VERİLEN, SONRA RİSKLİ ALAN İLAN EDİLEN ULUS TARİHİ KENT 

MERKEZİ HACIBAYRAM MAHALLESİ’NDE PANDEMİ 

ORTAMINDA, RESMİ GAZETE’DE YAYINLANAN CUMHURBAŞKANLIĞI 

KARARIYLA, TOPLU KONUT İDARESİ BAŞKANLIĞI TARAFINDAN ACELE 

KAMULAŞTIRMA YAPILDI. KARAR YARGIYA TAŞINDI. ULUS İÇİN ACELE

 KAMULAŞTIRMA, ECELE KAMULAŞTIRMADIR.

Mimarlar Odası Ankara Şubesi Hı-
dırlıktepe planlarına ilişkin; önceki 
plana göre yeşil alanların artırılırken 
konut ve ticaret alanlarının azaltıl-
masının önemli olduğunu, ancak 
planın bütüncül ele alınması gerek-
liliğinin altını çizdi. “Bölgedeki tari-
hi ve kültürel değerlerin korunarak 
planlama çevresindeki Hacıbayram, 
Ulus Tarihi Kent Merkezi ve Anka-
ra Kalesi ile birlikte ele alınmalıdır.  
Önerilen plan değişikliği ile sade-
ce Hıdırlıktepe’nin bir bölümünde 
yoğunluk azaltılması ve yeşil alan 
arttırılmasına gidilmiş,  ancak Yeni-
doğan ve Örnek Mahallesi tarafına 
kaydırılan yapılaşma bir duvar oluş-
turacaktır.” açıklaması yapılmıştır.

Atıf Bey, İsmet Paşa Mahallesi, Ulus 
Tarihi Kent Merkezi ve Ankara Kalesi 
ile birlikte bütüncül ele alınmalıdır. 
Kentsel ve arkeolojik sit alanlarının 
bulunduğu bölge birlikte değerlen-
dirilmelidir. Bugün Ulus Tarihi Kent 
Merkezi’nde Koruma Amaçlı İmar 
Planı yok, öncelik sıralaması yapa-
caksak, bu planın yapılması gerek-
liliktir.  Kentte yaşayanların kentin 
coğrafyasını yaşama hakkı vardır, 
coğrafyanın özgünlüğünün korun-
ması önemlidir. Dönüşüm projeleri 
ile kentin doğal coğrafyası dönüş-
mektedir. Görüş alışverişi yapılması 
süreci önemlidir, kentsel dönüşüm 
ve Özel Projeler ve Dönüşüm Da-
iresi Başkanlığı’nın çabası kıymetli-
dir. Plan raporları okunabilir ölçekte 
olmalıdır. Planlama çalışmaları ko-
nut ve ticari alanlardaki yoğunluklar 
ile yapılaşma koşulları ile ilgili plan 
yargıya taşınmıştır.
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46.Dönemde Covid-19 mücadelesi devam ederken, art arda kentsel me-
kana müdahale edilmiştir. Güvenpark, Saraçoğlu Mahallesi, THK yangın 
söndürme uçakların satılması, Salda Gölü, Kanal İstanbul ihalesi, Ulus Tari-
hi Kent Merkezi’ne müdahale edilmiştir. Ulus Tarihi Kent Merkezi’nde Ha-
cıbayram Mahallesi’nde TOKİ tarafından acele kamulaştırma yapılmıştır. 
Mahkemelerin rölantide çalıştığı, kısıtlamaların sürdürüldüğü bir dönemde 
yapılan bu  acele kamulaştırma kararı iktidarın fırsatçılığına ortaya çıkart-
mıştır. Ulus Tarihi Kent Merkezi’nde, İller Bankası’nın yıkılarak, Hergelen 
Meydanı’nın yok edilmesi ve Yahudi Mahallesi’nin hemen dibindeki alan-
da yeni bir talan projesinin adımları olan  acele kamulaştırma kararı yargıya 
taşınmıştır. Acele kamulaştırma, riskli alan ilan edilme gündemiyle ve bölge 
esnaf temsilcilerinin katılımıyla online basın toplantısı gerçekleştirilmiştir. 
Sosyal medya hesapları üzerinden de canlı yayınlanan toplantıya Mimarlar 
Odası Ankara Şube Başkanı Tezcan Karakuş Candan, Mimarlar Odası An-
kara Şube Sekreteri Nihal Evirgen, Mimarlar Odası Ankara Şube Yönetim 
Kurulu Üyeleri Ali Atakan ve Songül Üzgün, Ulus esnafından Turgut Uslu, 
Salim Yuna ve Ediz Erkovan katılarak tepkilerini dile getirmişlerdir. 

Ankara Kalesi’nin girişine betonarme zabıta noktası yapıldığına dair bil-
ginin gelmesi ile Mimarlar Odası Ankara Şubesi yerinde inceme yaparak, 
kamuoyunda ve sosyal medyada zabıta noktasının kaldırılmasına ilişkin 
açıklamalarda bulundu. Kamuoyunda tepki gören uygulama Ankara Bü-
yükşehir. Belediyesi’nin açıklama yapmasına ve zabıta noktasının taşınaca-
ğını Ankaralılarla paylaşmasına neden oldu. 

“Ankara’nın önemli tarihi ve turizm bölgesi olan Kale ve civarında, turiz-
me zarar veren muhtelif konularda gelen şikayetler üzerine önlem almak 
amacıyla Kültür ve Turizm Bakanlığı’na bağlı Kültür Varlıkları Koruma 
Kurulu tarafından bu alana Zabıta Karakolu yapılmasının 2018’de uygun 
bulunduğu, ancak uygulama esnasında mevcut yerin, bölgenin tarihi ve 
kültürel dokusuna zarar vereceğinin tespit edilerek, Ankara Büyükşehir 
Belediyesi ile Kültür Varlıkları Koruma Kurulu temsilcileri arasında ger-
çekleştirilen görüşmeler neticesinde Kale ve çevresinin güvenliğini sağla-
mak üzere 15 metrekarelik Zabıta Karakolu inşaatının bölgedeki otopark 
alanına taşınmasına karar verilmiştir.”

ANKARA KALESİ’NDE,

 KALE KAPISININ 

GİRİŞİNE YAPILAN 

BETONARME ZABITA NOKTASI

KAMUOYUNUN 

GÜNDEMİNE 

TAŞINDI. ANKARA BÜYÜKŞEHİR

 BELEDİYESİ  ZABITA BİNASINI

 KALDIRMAK ZORUNDA KALDI. 



123

Mimarlar Odası Ankara Şubesi, Ulus Tarihi Kent Merkezi’nde yıkılan İller 
Bankası Binası’nın yeniden yapılması için ayrılan alanda, hukuka aykırı şe-
kilde kazıya devam edildiğini kamuoyunun gündemine taşıdı. Bilimsel kay-
naklarda tam da inşaatın yapıldığı yerde Ermeni ve Katolik Mezarlığı’nın 
olduğunu, kazı sırasında insan kemiklerinin bulunduğunu belirterek, kazı 
ve inşai faaliyetlerin durdurulması için çağrı yaptı.  

Mimarlar Odası Ankara Şubesi olarak, kazı çalışmalarına ilişkin Ankara 
Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Tabiat Varlıkları Koruma Daire Başkanlı-
ğı’na, Kültür ve Turizm Bakanlığı Anıtlar ve Müzeler Genel Müdürlüğü’ne 
ve Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Toplu Konut İdaresi Başkanlığı’na (TOKİ) 
resmi yazılarla başvuruldu. Hukuksuz kazı sürecinde bulunan insan ke-
mikleri, Anadolu Medeniyetler Müzesi ekipleri tarafından incelemeye gö-
türülmüştür. Bölge bilimsel kaynaklarda Ermeni ve Katolik Mezarlığı olarak 
görünmekte, ilgili parselin tapu sorgularında, kilisenin ve hamamın da bu-
lunduğu tarihi eserler görülmesine rağmen inşaat devam ettirilmiştir.Erme-
ni Katolik Mezarları ile ilgili Ulus’ta basın açıklaması yapılmış, Koruma Ku-
rulu’na başvuru yapılarak alanın mezarlık olarak tescil edilmesi istenmiştir. 
Koruma Kurulunun talebi reddetmesi nedeniyle konu yargıya taşınmıştır. 

ULUS TARİHİ KENT MERKEZİ’NDE  

TARİHİ İLLER BANKASI BİNASI’NIN

 YIKIMINDAN SONRA KORUMA

 KURULU TARAFINDAN YENİDEN 

İNŞA EDİLMESİ GEREKEN ALANDA, 

HUKUKA AYKIRI ŞEKİLDE GEÇİCİ 

DÜKKAN İNŞAATI YAPILMASI  

SÜRECİNDE, İNSAN KEMİKLERİNİN 

ÇIKMASI İLE, ERMENİ KATOLİK 

MEZARLIĞI ÜZERİNE İNŞA 

EDİLEN DÜKKANLAR İLE İLGİLİ SUÇ 

DUYURULARI YAPILDI, BÖLGE 

ESNAFININ DA KATILDIĞI BASIN 

AÇIKLAMALARI GERÇEKLEŞTİRİLDİ.

 ERMENİ KATOLİK MEZARLIĞI’NIN

 TESCİL EDİLMESİ İÇİN KORUMA

 KURULU’NA BAŞVURULDU.
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ULUS’TA, ERMENİ KATOLİK 

MEZARLARININ ÜSTÜNE, İTFAİYE 

MEYDANI ESNAFINI ZORLA 

BOŞALTMAK İÇİN YAPILAN 

GEÇİCİ DÜKKAN İNŞAATLARI 

HUKUKSUZDUR, KÜLTÜR 

BİLMEZLİKTİR.

ERMENİ KATOLİK MEZARLARININ 
ÜZERİNE BİNA YAPILMASINA 

İZİN VEREN KORUMA KURULU 
TOPLANTISI’NDA ANKARA 

BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ KÜLTÜR 
VARLIKLARI DAİRE BAŞKANLIĞI’NI 

TEMSİL EDEN KİŞİ, İLLER 
BANKASI’NIN TARİHİ BİNASININ 

YIKIMINA VE AKM ALANLARINDA 
ATATÜRK’ÜN TÖREN PİSTİNİN 

YIKILMASINA ONAY VEREN KİŞİDİR.

Koruma Kurulu mezarlık tescili için 
yazdığımız yazıya “Kentsel Sit Alanı 
ve Ulus Tarihi Kent Merkezi Yenile-
me Alanı içerisinde kalan mülkiyeti 
Maliye Hazinesi’ne kayıtlı tescilli 
6953 ada 13 parselde geçici dükkan 
projesi kapsamında yapılan kazı 
çalışmalarında, her ne kadar insan 
kemiklerine rastlanmış ise de, Kuru-
lumuzca alınan 12.03.2021 tarih ve 
1065 sayılı kararımızda belirtildiği 
üzere alanda bulunan insan kemik-
lerinin durumu büyük bir tahribata 
uğradığı, dolayısıyla mezarlık hüvi-
yetinin kaybolduğu anlaşıldığından, 
ayrıca 15.02.2021 tarihli müze ra-
porunda belirtildiği üzere şapel iz-

lerine rastlanılmamış olması ve talep edilen bölge içerisinde Tescilli Kakıf 
Eserleri Müzesi, Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, Kültür ve Turizm Bakan-
lığı binalarının bulunmasından ötürü alanın mezarlık alanı olarak tescili ta-
lebinin 2863 sayılı yasanın 6. maddesi kapsamında değerlendirilemeyece-
ğine karar verildi.” cevabını iletmiştir. Bu cevap, Anadolu topraklarındaki 
çok kültürlülüğe yapılan çok büyük bir darbedir.

Ulus’ta Ermeni Katolik mezarlarının üstüne, İtfaiye Meydanı esnafını zorla 
boşaltmak için yapılan hukuksuz geçici dükkân inşaatına onay veren Ko-
ruma Kurulu, şimdi de mezarlık tescil için başvurumuzu reddetti. Önce 
mezarlığın talanına onay verip, şimdi de “Mezarlık vasfı yitirildi.” denil-
mektedir. Katman katman kültür varlığı bulunan Ulus’ta  İnsanlık vasfının 
yitirildiği günler yaşandı. Mezarlıklar tahrip edildi, beton döküldü, dükkan 
yapıldı. 

Ermeni Katolik Mezarlığı’nın mezar-
lık olarak tescil edilmesi için başvu-
rumuz devam ederken, Ankara Bü-
yükşehir Belediyesi Kültür ve Tabiat 
Varlıkları Dairesi’ne kazı bulguları-
na ilişkin tutanakların kendilerine 
iletilip iletilmediğini sorgulamıştık. 
Kültür ve Tabiat Varlıkları Daire-
si,  Kültür Bakanlığı Müzeler Genel 
Müdürlüğü’nden herhangi bir belge 
ve bilginin kendilerine ulaşmadığı-
na dair cevap verdi. Kültür Bakanlı-
ğı Belediye’ye bilgi göndermiyorsa 
Belediye gereğini yapmalıydı, ama 

olmadı. Öte yandan bilimsel kaynaklarda mezarlık olduğu kanıtlanan alana 
ilişkin Belediye’nin sorumluluklarını yerine getirmemesi, dahası  Gökçek 
döneminde İller Bankası’nın yıkımına onay veren, Atatürk Kültür Merkezi 
alanında Atatürk’ün tarihi tören pistinin yıkımına onay veren kişinin Ko-
ruma Kurulu toplantılarında Belediye’yi temsil etmesi akıllara durgunluk 
vericidir. 
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ULUS TARİHİ KENT MERKEZİ’NDE

 BULUNAN YAHUDİ 

MAHALLESİ’NDE ÇIKAN KUŞKULU 

YANGINDA, MİMARLAR ODASI 

ANKARA ŞUBESİ MAHALLEDE

 ACİLEN YÜKSEK GÜVENLİKLİ

KORUMA SÜRECİ BAŞLATILMASI 

İÇİN KÜLTÜR BAKANLIĞI’NA 

ÇAĞRI YAPTI.
Ulus Tarihi Kent Merkezi’nde bulunan Yahudi Mahallesi’nde  kuşkulu bir 
yangın çıkmış ve iki tescilli kültür varlığı yanmıştır. Yangınlar, tarih boyu 
hem mülkiyet dönüşümü hem de kentin dönüşümünde sıkça başvurulan 
bir yöntem. Yahudi Mahallesi’nde 46.Dönemde çıkan yangının, tam da 
bölgede bir kentsel dönüşüm süreci planlanırken çıkmış olması kuşkulu-
dur. Mahalle risk altındadır. Sadece mahalle değil, Ankara’nın çok kültür-
lüğünü ifade eden değerler risk altındadır. Ulus Tarihi Kent Merkezi’nde, 
hem Ermeni Katolik Mezarlığı’nın üzerine beton dökülmesinde, hem de 
Yahudi Mahallesi’nde çıkan kuşkulu yangında kültürel bir yıkımla karşı 
karşıya olduğumuz gerçeği ortaya çıkmıştır. Tescilli kültür varlıklarını koru-
mak için sadece karar almak, tescillemek yetmiyor. Tescilli kültür varlıkları 
telafisi mümkün olmayacak bir risk altında ise eğer, Kültür Bakanlığı doğ-
rudan yüksek güvenlikli koruma süreci belirleyerek, belediye, üniversite 
ve meslek odaları ile birlikte kültürel varlıkların korunmasını bir kriz süreci 
yönetimi gibi yapmak zorundadır. Yahudi Mahallesi bu açıdan ivedi ele 
alınması gereken alandır. Orada sadece iki konak yanmamış, içindeki anı-
lar da yanmıştır, Ankara’nın çok kültürlülüğü eksilmiştir. Mahallede yüksek 
yoğunluklu koruma süreci başlatılmalıdır.
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ULUS TARİHİ KENT MERKEZİ’NDE

 BULUNAN 100.YIL ÇARŞISI 

ANKARA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ 

TARAFINDAN HURDA KARŞILIĞI 

İHALEYE ÇIKARTILDI. İHALE 

SÜRECİ YARGIYA TAŞINDI, 

AÇIKLAMALAR YAPILDI, MESLEK 

ÖRGÜTLERİ İLE BİRLİKTE 100.YIL 

ÇARŞISI’NI YIKMAYIN ÇAĞRILARI 

YİNELENDİ. YIKIM ENGELLENDİ. 

YENİDEN İŞLEVLENDİRİLMESİ 

İÇİN YARIŞMA AÇILACAĞINA

 YÖNELİK AÇIKLAMALAR İSE, 

FAALİYET RAPORUNUN YAZILDIĞI

 GÜNLERDE HENÜZ İLAN 

EDİLMEMİŞTİ.

Mimarlık tarihine emek vermiş 
hocalarımızın jürisinde bulun-
duğu ve 1’incilik ödülüne layık 
görülen 100. Yıl Çarşısı’nın hur-
da karşılığı yıkım haberi muhte-
melen benim gibi birçok mima-
rın, uzmanın, hocanın, örgütün 
boğazına düğümlenmiş kalmıştır. 
‘Katli vaciptir’ diye çöküntü hali-
ne getirilen ve yıllarca bakımsız 
bırakılan ve köhneleştirilen 100. 
Yıl Çarşısı, farklı kotlarda çözül-
müş teraslaması ile Ankara’ya 
bakan Cumhuriyet’in değerlerini, 
seyrinin üst kat ve kotunda algı-
layan çoklu meydan özelliği ve 
özgünlüğü ile nadir bir yapı.

Emre Madran Hocamızla merdi-
venlerden indik, Emre Hocamın 
üzerinde kırmızı ekoseli kabanı, 
elinde belki de bir akademisye-
nin taşımasına alışık olmadığımız 
megafonu vardı. Alt katta fuaye 
tıklım tıklım doluydu. Uzmanlar, 
mimarlar, hocalar, esnaflar, mes-

lek odalarının yöneticileri hepsi 
oradaydı. Ulus Anıtı’nda yapı-
lan basın açıklamasından sonra 
Emre Hocamın nefes nefese elin-
de megafonu ile yetişmeye çalış-
tığı Ulus panelinin yeri 100. Yıl 
Çarşısı’ndaki toplantı salonuydu. 
100. Yıl Çarşısı aslında Ulus’un 
kamusal alanlarından biriydi, 
sendikaların, odaların toplantıla-
rının olduğu; tiyatro izlediğimiz, 
konser dinlediğimiz bir kültür 
mekanı, bir buluşma alanıydı. 
100. Yıl Çarşısı’nın hurda karşılı-
ğı yıkılacağını okuyunca zihnim-
de beliren anılar çoğaldı. Emre 
Madran’ın nefesini kattığı, uğru-
na eline megafon aldırarak soka-
ğa çıkarttığı yapılardan birisi daha 
-hem de- hurda karşılığı yıkılıyor-
du. Öyle ağır geldi ki bu okuma. 
Hurda karşılığı yıkılan Cumhuri-
yet’in biricik değeri Maltepe Ha-
vagazı Fabrikası’nın yıkım ihalesi 
geldi bir anda gözümün önüne.

‘ÖLÇEĞİ KÜÇÜK, ANLAMI BÜ-
YÜK BİR MEYDAN OKUMADIR’

Ulus Tarihi Kent Merkezi hepimiz 
açısından birçok değeri bir arada 
barındıran Ankara’nın tarihsel 
bellek mekanı. Altındaki Roma, 
üstündeki Cumhuriyet yapıları 
ile bir kültürler katmanı oluştu-
ran, geçmişle geleceğin kesiştiği 
çok önemli alanlardan biri. Her 
bir katmanında farklı bir dönemi 
göreceğimiz bir kültürler kesiti 
aynı zamanda. Atatürk Anıtı’yla 

birlikte ölçeği ile insanı içine çe-
ken Cumhuriyet sıcaklığını yaşa-
tır Ulus Meydanı. Atatürk Anıtı’n-
da buluşmak, orada hak arama 
taleplerini dile getirmek, ölçeği 
küçük, anlamı büyük bir meydan 
okumadır. Zaten Cumhuriyet de 
mekânların değil anlamların bü-
yüklüğünün rejimidir Türkiye’de. 
Atatürk’ün mütevazı mekânları 
bunun en güzel göstergeleridir. 
Meydanı çevreleyen her bir yapı-
nın değeri, anlamı ve döneme ta-
nıklığı vardır. O yapıları okumak 
kitap okumak gibidir. Kitap oku-
manın giderek azaldığı günler 
Türkiye’sinde kent okumak, yapı 
okumak kültürü de maalesef yitip 
gidiyor. Ve 25 yıldır bu kenti ko-
rumak için mücadele ile büyüt-
tüğümüz umutlarımız her yıkım 
tehdidi ile biraz daha eksiliyor.

‘YIKIMLAR, YIKIMLAR, YIKIM-
LAR...’

Politik bir başkent olan, planlama 
ve yapı üretimi ölçeğinde onun 
simgeselliğini taşıyan Cumhuri-
yet’in Başkenti Ankara yıllardır, 
Cumhuriyet’le hesaplaşmanın 
mekanı haline geldi. Yıkımlar, 
yıkımlar, yıkımlar... Her bir yapı 
eksildikçe, yaşantımızdan Cum-
huriyet’in emekle, sevgiyle, mü-
cadeleyle koyulan taşları bir bir 
eksildi.

100.YIL HURDA KARŞILIĞI YIKILAN DEĞER Mİ?
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Öyle çok yıkımlar yaşadı ki An-
kara, son 25 yılında bir yüksek 
yoğunluklu kent savaşı geçirdi 
neredeyse. Travmalar yaşadı. 
Maltepe Havagazı Fabrikası, Eti-
bank Binası, Baraj Gazinosu, İl-
ler Bankası, Su Süzgeci Binası, 
Marmara Köşkü, Atatürk Orman 
Çiftliği, Jandarma Binası ve İşçi 
Lojmanları, Körfez Lokantası... 
Kimisi depreme dayanıklı değil 
diye yıkıldı, kimisi gerekçe bile 
belirtilmeden yıkıldı. Kimisi ranta 
kurban edildi, kimisi hurda kar-
şılığı ihale ile yıkıldı. Yıkılan her 
bir yapı Cumhuriyet’in izlerinin, 
anılarının ağırlığını ve tanıklığını 
taşıyordu. Şimdi Ankara o yıkım-
ların ağırlığını taşıyor ve bir Cum-
huriyet değerinin yıkımını kaldı-
ramayacak kadar da örselenmiş, 
öfkelenmiş.

Hiçbirimiz unutmadık, Melih 
Gökçek döneminde 2004 yılın-
da gündeme düşen, bir ülkenin 
kurtuluşu ve kuruluşunun meka-
nı olan Ulus’taki yıkım politika-
sını. Ulus Tarihi Kent Merkezi’n-
de; Ankara Eski Belediye Binası, 
Ulus Meydanı İş Hanı, Ankara 
Hali, Anafartalar Çarşısı, 100. Yıl 
Çarşısı, Modern Çarşı’nın günde-
me gelen yıkımları Ankara’yı ve 
Ulus’u ayağa kaldırmış, Mimarlar 
Odası Ankara Şubesi öncülüğün-
de kurulan, “ULUS BENİM” kam-
panyasında kendini ifade etmişti. 
Ulus’taki yıkımlara, Ulus Tarihi 
Kent Merkezi, Koruma Amaçlı 
İmar Planları’na meslek odaları-
nın açtığı onlarca dava, 16 yıldır 
Ulus için verdiğimiz mücadele ile 
yıkımlar engellenebilmişti. Ulus 
Tarihi Kent Merkezi’nde göğsü-
müzü Cumhuriyet değerlerine 
siper ederek, patinaj yaptırarak 
çok az kayıpla bugünlere geldik. 
Melih Gökçek’in o günlerdeki yı-
kım projeleri ile Ulus Anafartalar 
Çarşısı yanındaki Gümrük Müs-
teşarlığı Binası’nın 2019 yerel 
seçimlerinden hemen önce yıkıl-
masını, İller Bankası’nın yıkımı 
üzerinde arsızca verilen fotoğrafı 
ise asla unutmadık.

‘YARIŞMADA 100. YIL ÇARŞISI 
PROJESİNİ EFSANE JÜRİ SEÇTİ’

Yıkımı istenen 1950 ve 1960’lı 
yılların tarihsel yapılarının hepsi-
nin ortak bir özelliği vardı. Hepsi-
nin mimarlık ve kent ölçeğindeki 
üretimleri de tek akla değil, ortak 
akıla ve çok alternatife uzanan 
bir hizmet üretim biçimi olan ya-
rışma ile yapılmıştı. Tıpkı Cum-
huriyet’in ilk yıllarında, Cumhu-
riyet’e yakışan yapı üretme ve 
plan üretme kültürünün ulusal 
ve uluslararası yarışmalarla elde 
edilerek daha iyiye ulaşma yakla-
şımı gibi. Hep daha iyiyi ve daha 
güzeli arama yaklaşımının, katı-
lımcı bir sürecin mekanizması idi 
o dönemde yarışmalar.

1967 yılında yarışma ile elde edi-
len Semra Dikel ve Orhan Dikel 
tasarımının kazandığı yarışmanın 
jürisi efsane bir ekipten oluşuyor-
du. Orhan Alsaç, Şevki Vanlı, Ne-
riman Birce, Sahih Öke, Ferzan 
Baydar, Vahit Erhan, Muammer 
Özdemir. Mimarlık tarihine emek 
vermiş hocalarımızın jürisinde 
bulunduğu ve 1’incilik ödülüne 
layık görülen 100. Yıl Çarşısı’nın 
hurda karşılığı yıkım haberi muh-
temelen benim gibi birçok mima-
rın, uzmanın, hocanın, örgütün 
boğazına düğümlenmiş kalmıştır. 
‘Katli vaciptir’ diye çöküntü hali-
ne getirilen ve yıllarca bakımsız 
bırakılan ve köhneleştirilen 100. 
Yıl Çarşısı, farklı kotlarda çözül-
müş teraslaması ile Ankara’ya 
bakan Cumhuriyet’in değerlerini, 
seyrinin üst kat ve kotunda algıla-
yan çoklu meydan özelliği ve öz-
günlüğü ile nadir bir yapı. Bugün 
bu özelliklerini algılayamıyorsak 
eğer, bunun çözümü yıkmak de-
ğil, Ankaralının bunu algılayaca-
ğı, hissedeceği kent terasını açığa 
çıkartacak onarımların ve düzen-
lemelerin yapılmasıdır.

Kırmızı ekoseli kabanı, elinde 
megafonla 100. Yıl Çarşısı’nın da 
içerisinde olduğu yapılar yıkıl-
masın diye meydana çıkan Emre 
Madran Hocamızın anısına, hiç-
bir şey için geç olmadığını umut 

etmek istiyoruz. Beklentimiz 
Anafartalar Çarşısı gibi 100. Yıl 
Çarşısı’nın da korunması, hurda 
karşılığı yıkım ihalesinden vazge-
çilmesi ve Cumhuriyet’in mekân 
üretme kültürüne yakışır şekilde, 
Ulus’un bütüncüllüğü içerisinde 
Ulus Meydanı ve 100. Yıl Çarşı-
sı’nın ele alınması, onarılması ve 
kamusal kullanıma açılmasıdır.

Tezcan Karakuş Candan,  
24 Haziran 2020,  
GAZETE DUVAR   
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MİMARLAR ODASI ANKARA ŞUBESİ,

 45. DÖNEMDE İKTİDARIN SEÇİM 

VAADİ OLARAK ORTAYA ATTIĞI

 VE YEŞİL ALAN ADI ALTINDA

 DOĞAL VE KÜLTÜREL VARLIKLARI

 YOK EDEREK TASARLANAN MİLLET 

BAHÇELERİNİ, 46.DÖNEMDE

YARGIYA TAŞIMIŞTIR.  

CUMHURİYET’İN MEKANSALLIĞI 

ÜZERİNE İNŞA EDİLEN, KENTİN 
RANT GELİŞİMİNİN ÖNÜNÜ 

AÇAN, KAMUSAL ALANIN 

İDEOLOJİK OLARAK YENİDEN 

ŞEKİLLENDİRİLMESİNİN ARACI

 HALİNE GELEN MİLLET BAHÇESİ 

PROJELERİNİ KAMUOYU

 GÜNDEMİNE TAŞIMIŞTIR.

Millet Bahçeleri kamuoyuna “yeşil alan yapıyoruz” yaklaşımıyla iktidar ta-
rafından  gündeme getirildi. 81 milyon metrekare, 81 ilde millet bahçesi 
yapılacak denildi. Ama bütün bunlar iktidarın ideolojik bakış açısının me-
kana yansıması, kamusal alanların yeniden şekillendirilmesi ve kamusal 
alanların özgürleştirici yanının iğdiş edilmesi anlamına gelmektedir. Mil-
let Bahçeleri, Cumhuriyet’in mekansal olarak tarihi alanlarında, stadyum 
alanlarında, rant projelerinin arka bahçeleri olarak yapılmaktadır. Mimarlar 
Odası Ankara Şubesi 46.Dönemde, Atatürk Kültür Merkezi alanlarını, Ce-
beci Stadyumu’nun yıkılarak millet bahçesi yapılmasını, İmrahor Vadisi’n-
de millet bahçesi yapılması süreçlerini yargıya taşırken, millet bahçeleri-
nin iktidarın ideolojik bakış açısının kamusal mekana yansımasının, yaşam 
alanlarımıza müdahalenin bir aracı olarak gördüğümüzü ifade etmiştir. 
Yarışma ile millet bahçeleri projelerinin elde edilmesi sürecinde ise hem 
toplumsal muhalefeti hem meslektaşlarımızı hem de Mimarlar Odası ör-
gütlülüğünü duyarlı olmaya ve bunu meşrulaştırmaya çalışacak her türlü 
girişimden uzak durmaya davet etmiştir.
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Nasıl ki, kamu-özel iş birliğiyle ya-
pılan Şehir Hastaneleri liberal politi-
kanın ürünüyse, Millet Bahçeleri de 
kamu-sivil toplum ortaklığıyla ya-
pılan, siyasal İslam’ın kamusal ala-
na müdahalesinin mekansallığıdır. 
Kentsel planlama ve mekânsal dü-
zenleme ile toplumsal yaşam alan-
larına ideolojik  müdahalenin başka 
bir örneği de kamusal alanın yeni-
den inşasının uygulaması olan millet 
bahçeleridir. “Yeşil alan yapıyoruz” 
yaklaşımıyla doğal, kültürel, tarihi 
koruma alanlarının talan edilmesi, 
yeni gelişme/rant alanlarında ise 
kentin geleceğinin yağmalanması-
nın aracı haline getirilen millet bah-
çeleri projeleri için Cumhuriyet’in 
kentsel açık alanları ve tarihi stad-
yumları yıkılmakta, yok edilmekte-
dir. Kimi yerlerde ise büyük ölçekli 
rant projelerinin arka bahçeleri ola-
rak tasarlanan, “yeşil alan aldatma-
cası” ile altı otopark üstü cami, ticari 
dükkan, millet kıraathanesi, düğün 
salonu, bungalov, namazgah vb. 
dini ve rant öğeleri ile donatılan bu 
projeler kamusal alanların planlama 
ilkelerine aykırı şekilde fiziki ve sos-
yal dönüşümünün aracı olarak işlev 
görmektedir. 

Millet bahçeleri, Ankara Atatürk Kültür Merkezi alanları ve 19 Mayıs Stad-
yumu, Diyarbakır Suriçi, İstanbul Atatürk Havalimanı, İzmir’de Ege Üniver-
sitesi Koruluk Alanı, İstanbul Validebağ Korusu, Burdur Salda Gölü, Ankara 
Cebeci İnönü Stadyumu, İmrahor Vadisi ve benzeri birçok yerde mevcut 
olanın yıkımı ve yeniden inşasına dayanmaktadır. Mevcut kamusal, doğal 
ve tarihi sit alanlarımızı, kültür varlıklarımızı hedef alan, kamu ve sivil top-
lum iş birliği şeklinde işletme modeli tanımlanarak vakıflara ve tarikatlara 
yer tahsis edileceğini öngörmek zor olmayan ve 7 bakanlığın bütçesini aşan 
20 milyarlık bütçesiyle siyasal islamın ve neoliberalizmin “yeşil sermayesi” 
işlevi görmektedir. Millet bahçeleri toplumsal ve kamusal yaşamın ideolojik 
ve rantsal dönüşümünün mekansal aracıdır. 46. Dönemde Millet Bahçesi 
planlamaları hukuksal sürece taşınmış ve kamuoyuna yeşil alan aldatmaca-
sının anlatılması için sempozyum, etkinlik ve radyo tv programlarında konu 
gündeme getirilmiştir.
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MİLLET BAHÇELERİ PROJELERİNİN 
YARIŞMAYLA ELDE EDİLMESİ, 

İDEOLOJİK VE RANT ODAKLI BU 
YAKLAŞIMI MEŞRULAŞTIRMANIN 

BİR ARACIDIR. ÖNCEKİ 
DÖNEMLERDE MİLLET 

BAHÇELERİNE İLİŞKİN GÖRÜŞÜ 
ÇOK NET OLDUĞU HALDE, 

MİMARLAR ODASI 47.DÖNEMİNDE 
MİLLET BAHÇESİ YARIŞMALARINA 

MİMARLAR ODASI ADINA JÜRİ 
ÜYELİKLERİ VERMİŞ, VERİLEN 

JÜRİ ÜYELERİNİN GERİ ÇEKİLMESİ 
GEREKTİĞİ İFADE EDİLMİŞ, BU 

GERÇEKLEŞMEYİNCE DE ŞUBEMİZ 
TARAFINDAN POLİTİK EKSEN 

KAYMASI OLARAK NİTELENDİRİLEN 
BU SÜREÇTE MİMARLAR ODASI 

GELENEKLERİ HATIRLATILMIŞ 
VE ÜYELERİMİZ SORUMLU 

DAVRANMAYA DAVET EDİLMİŞTİR.  

46.DÖNEMDE MİMARLAR ODASI 

ANKARA ŞUBESİ  MİLLET BAHÇESİ 

ADI ALTINDA ATATÜRK KÜLTÜR 

MERKEZİ ALANLARININ TALAN 

EDİLMESİNE YÖNELİK TÜM 

KARARLARI YARGIYA TAŞIMIŞTIR. 

Millet bahçelerinin yer seçimlerine, ihale sistemlerine yönelik hu-
kuksal süreçlerimiz devam ederken, ideolojik ve rant odaklı olan bu 
projeler ve içerisindeki yapılar yarışma yoluyla elde edilerek -tıpkı 
Çamlıca Camisi’nin yapılması gibi- meşrulaştırılmak istenmektedir. 
Yeşil alan diyerek kamuoyunun, yarışma diyerek ise meslek orta-
mının manipülasyonuna yol açan millet bahçelerinin ardındaki ha-
kikat ile birlikte değerlendirilmesi ve bağlamından kopartılmaması 

gerektiğini bu vesileyle bir kez daha tekrarlıyoruz.

Mimarlar Odası Ankara Şubesi olarak, hangi yöntemle ya da ni-
yetlerle üretilecek olursa olsun kamusal alanın ideolojik ve rant-
sal dönüşüm projeleri karşısında üyelerimizi ve meslek ortamımızı 
yarışma adı altında millet bahçelerinin meşrulaştırılmasının aracı 
olmamaya ve tavır almaya davet ediyoruz. Kurulduğu günden bu 
yana TMMOB geleneğinin sürdürücüsü olan Oda örgütlülüğümüzü 
ise 66 yıldır sürdürdüğümüz Oda politikaları doğrultusunda sorum-

lulukla hareket etmeye çağırıyoruz.

Ankara’da EGO hangarları yıkılarak yerine yüksek yoğunluklu yapılar ya-
pılan, günde 30 bin kişinin giriş çıkış yapacağı rant projesi Merkez Anka-
ra’nın satışı için  Ankara’nın Atatürk Kültür Merkezi alanları gibi en değerli 
varlıklarımız pazarlanmıştır. AKM alanlarının büyük ölçekli rant projesinin 
satışının sağlanması noktasında millet bahçesi yapılarak rantın arka bahçesi 
haline getirilmesi, tarihi değerlerinin yok edilmesi sürecinin her aşamasın-
da mücadele edildi. Koruma Kurulu kararları, plan değişiklikleri, kentsel 
tasarım projeleri yargıya taşınmıştır.
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AKM alanlarında yeşil alan yapıyo-
ruz aldatmacasının altında katmerli 
bir yıkım var.

Ankara’da 5 bölgeden oluşan Ata-
türk Kültür Merkezi alanlarında 
1.etabına başlanan, 398 milyon lira-
ya ihale edilen millet bahçesi kamu 
yararına hizmet etmemektedir. Ego 
Hangarlarının yıkılarak yerine baş-
lanan Merkez Ankara Projesi millet 
bahçesini adeta projeye dahil bir un-
sur gibi kullanmakta ve gerek inter-
net sitesinde gerek Ankara’nın dört 
bir yanındaki ilan panolarında veri-
len ilanlarda “Ankara’nın en büyük 
bahçesine komşu olun, 1,7 milyon 
metrekare büyüklüğüyle göz dol-
duran millet bahçesi’nde doğrudan 
erişim imkanı olan proje bir köprü 
vasıtasıyla millet bahçesine bağlana-
cak ve yaşam alanınızın bir parçası 
haline gelecek.” ifadeleri yer almak-
tadır. Merkez Ankara Projesi’nin tam 
anlamıyla reklam ve tanıtım unsuru 
haline gelen AKM alanlarına yapılan 
millet bahçesi rantın arka bahçesi 
olarak planlanmıştır. Atatürk’ün ta-

rihi tören pistinin yıkıldığı ve altına 
1700 araçlık otopark yapılarak AKM 
alanlarının betona gömüldüğü bir 
süreç, iktidarın yeşil alan yapıyoruz 
söyleminin koca bir yalan olduğunu 
açığa çıkartmıştır. Ankara Büyük-
şehir Belediyesi hizmet binasının 
hemen gözü önünde yürütülen bu 
tahribata yönelik Belediye herhangi 
bir açıklama yapmadığı gibi, Koru-
ma Kurulu kararlarında olumlu oy 
kullanmıştır. 

46.Dönemde  AKM alanlarında  
millet bahçesi yapılması için hazır-
lanan  kentsel tasarım projesi ile 
tescilli  park bahçeler binasının yı-
kım kararının yürütmesinin durdu-
rulması ve iptali için dava açılmış-
tır.

AKM alanındaki millet bahçesinin 
altlığını oluşturan plan ve projeler-
de, Mimarlar Odası Ankara Şubesi 
Ankara Nöbetçi İdare Mahkeme-
si’nde, Ankara II Nolu Koruma Böl-
ge Kurulu’nun 15.01.2019 tarih ve 
3557 karar nolu “Atatürk Kültür Mer-

kezi 1.Bölgede yer alan 13.09.1981 
tarih ve 3116 sayılı kararı ile tescilli 
Şeref Tribünü, Tavla Binası ve Mera-
sim Pisti’nin bulunduğu alana ilişkin 
hazırlanan 1/2000 ölçekli Kentsel 
Tasarım Projesi’nin onaylanması” 
kararı ile Kültür Varlıklarını Koru-
ma Yüksek Kurulu’nun 07.11.2019 
tarih ve 1336 karar nolu “Çevre ve 
Şehircilik Bakanlığı’nın itirazının ka-
bulüne, Park ve Bahçeler Müdürlü-
ğü Binası’nın 2863 sayılı Kültür ve 
Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu 
kapsamında korunması gerekli ta-
şınmaz kültür varlığı niteliği taşıma-
ması nedeniyle 3908 sayılı kararın 
ın Park ve Bahçeler Müdürlüğü Bi-
nasına ilişkin kısmının iptali” kara-
rının yürütmesinin durdurulması ve 
iptali talebiyle dava açtı.

Dava süreçleri devam ederken 
AKM alanlarında inşaatlar durma-
dı, AKM alanları betona boğuldu. 
Millet bahçesi değil, beton bahçesi 
yapıldı.
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ANKARA’DA YAPILAN MİLLET 

BAHÇELERİNDEN BİR DİĞERİ İSE 

YİNE YÜKSEK YAPILAŞMA 

VE REZİDANSLAR NEDENİYLE 

TEHDİT ALTINDA OLAN VE

 ŞUBE OLARAK 45. DÖNEMDE

 13 DAVAMIZIN BULUNDUĞU 

İMRAHOR VADİSİ’NDE YAPILMAK 

ÜZERE İHALEYE ÇIKMIŞTIR. 

46. DÖNEMDE İMRAHOR 

VADİSİ’NDE “KANAL ANKARA“

NAM-I DİĞER “İMRAHOR MİLLET 

BAHÇESİ” ALANLARINA İLİŞKİN 

YERİNDE İNCELEMELER YAPILMIŞ, 

KAMUOYUNA AÇIKLAMALAR 

YAPILARAK BÜYÜK BİR 

YIKIMA NEDEN OLACAK İNŞA 

FAALİYETLERİNİN DURDURULMASI 

İÇİN ÇAĞRI YAPILMIŞTIR.   

İmrahor Vadisi’ne ilişkin yürürlükte bulunan Ankara Büyükşehir Belediye 
Meclisi’nin 16.03.2018 tarih ve 488 sayılı kararı ile onaylı Çankaya ilçesi 
Mühye (Yeşilkent) Mahallesi İmrahor Vadisi ve çevresi 1/5000 ve 1/1000 
ölçekli imar plan değişikliğinin yürütmesi, Ankara 2.İdare Mahkemesince 
durdurulmuştur. İdarenin itirazı da reddedilmiştir. Davalar devam ederken 
süreci devam ettirmek için sürekli  yeni planlar yapıldı ve İmrahor planları 
defalarca iptal edildi. Ankara’nın en önemli ekolojik koridorlarından İm-
rahor Vadisi’nin rant için yapılaşmaya açılması bir kıyımdır, hukuksuzluk-
tur. Mamak, Çankaya ve Ankara’yı yakından ilgilendiren bu planlama alanı 
oldukça büyüktür. Kent İzleme Merkezimizin İmrahor Vadisi’nde yaptığı 
incelemelerde, İmrahor Çayı’nın beton bir kanal içine alındığı ve alanda in-
şai çalışmaların başladığı tespit edilmiştir. Alanda “İmrahor Millet Bahçesi 
uygulamasına gider” tabelaları ile rant bahçeleri ve beton bahçeleri oluştu-
rularak doğa kıyımı yapılmaktadır. Milletin değil, rezidansların arka bahçe-
si için İmrahor Vadisi katledilmektedir. Ankara’nın nefessiz bırakılmasına, 
vadilerinin yok edilerek ölümle karşı karşıya kalmasına sessiz  kalmayaca-
ğız. Ankara  Büyükşehir Belediyesi’ne ve Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’na 
resmi  olarak başvurduk, Kanal Ankara inşaatının acilen mühürlenmesini 
istedik. 
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46. DÖNEMDE 100 YILLIK

 KAMUSAL ALAN OLAN CEBECİ 

STADYUMU’NU YIKTILAR. 

YARGI SÜREÇLERİ 

DEVAM EDERKEN, YERİNE MİLLET 

BAHÇESİ YAPMAK İÇİN, 

KAMUOYUNUN VE 

MESLEK ÖRGÜTLERİNİN TÜM

 ÇAĞRILARINA RAĞMEN   

ANKARA BİR 

CUMHURİYET DEĞERİNİ 

DAHA KAYBETTİ.   

Cebeci İnönü Stadyumu, Cumhuriyet’in ilk yıllarında, Cebeci semtinin açık 
alan ve spor alanı olarak kullanılan Hamit’in tarlasına; 1963 yılında An-
karalıların artan ihtiyacına cevap verebilmek için inşa edilmiştir. 1967’de 
açılan Stadyum yıkım kararı verilen tarihe kadar hem Cebeci’de yaşayan-
lara hem de tüm Ankara’ya hizmet vermiştir. 37 bin kişilik kapasitesiyle 
Stadyum, içinde Ankara’nın futbol kulüplerinin çalışmaları ve müsabaka-
larına, çeşitli spor branşlarının çalışmalarına; açık hava sinemasına, çev-
resinde kurulan panayırlara ev sahipliği yapmıştır. Yani İnönü Stadyumu, 
50 yılı aşkın geçmişi ile Ankara’nın belleğine işlenmiştir. Bir hafıza mekanı 
olarak sadece sporcuların yetişmesine imkan sağlamakla kalmamış,  şehrin 
kültürel yaşamının da önemli bir parçası halini almıştır. Yıkıma konu edilen 
Cebeci Stadyumu ve yanında bulunan hentbol salonunun zengin mekansal 
niteliğinin sürdürülmesini sağlamak yerine, kentlerde rant yaratılması için 
bilinçli bir tercih olarak kullanılan; uzun süreli bakımsız bırakma, köhne-
leştirme ve kentlinin kullanımına izin vermeyerek unutturma politikalarına 
maruz bırakılmıştır. 

2012 yılından itibaren, önce AVM, 
lüks konut, otopark gibi tehditlerle 
karşı karşıya bırakılması, sonra yurt 
planı yapılması gündeme getirilmiş, 
son olarak da Çevre ve Şehircilik 
Bakanlığı’nın “Millet Bahçesi” pro-
jesinin yapılması bu alandaki kamu 
varlıklarının talanına dair her türlü 
stratejinin uygulandığını göstermek-
tedir. İktidarın, şehirlerin belleğini 
tutan, kültürel ve doğal varlıklarımı-
za yönelik bu girişimlerine Ankara 
halkı yabancı değildir.
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CEBECİ STADYUMU’NA SAHİP 

ÇIKMAK İÇİN ÇAĞRILAR YAPILDI,

İMZALAR TOPLANDI, AÇIKLAMA 

YAPILDI, HUKUKSAL SÜREÇLER

 BAŞLATILDI, YIKIM RUHSATI İÇİN

 YÜRÜTMEYİ DURDURMA KARARI 

VERİLDİ. ÇANKAYA BELEDİYESİ 

YÜRÜTMEYİ DURDURMA 

KARARINA İTİRAZ ETTİ.  

CUMHRİYET’İN KAMUSAL ALANI 

CEBECİ STADYUMU BÖYLECE 

YIKILDI.  
“Cebeci Stadı yıkılmasın, kent hafızası ve Cumhuriyet değeri korunsun” 
çağrısına onlarca kurum imza atarak Cebeci Stadyumu’nda millet bahçesi 
yapılmasını istemediklerini, kamusal alanların yeşil alan adı altında ticari-
leştirilmesine karşı çıktıklarını ifade ederek, Cebeci İnönü Stadyumu’nun 
kent hafızamızın simge yapısı olarak Ankaralılara geri verilmesini talep et-
tiler. Açıklamaya imza atan kurum ve kuruluşlar ise şöyle:

MESLEK ÖRGÜTLERİ: Ankara Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası, 
Ankara Tabip Odası, Tiyatro Oyuncuları Meslek Birliği, TMMOB Harita 
ve Kadastro Mühendisleri Odası Ankara Şubesi, TMMOB Mimarlar Odası 
Ankara Şubesi, TMMOB Şehir Plancıları Odası Ankara Şubesi.

SENDİKALAR: Birleşik Kamu İş Konfederasyonu, Tarım ve Ormancılık Hiz-
met Kolu Kamu Emekçileri Sendikası, Tüm Emekliler Sendikası.

DERNEKLER/STKLAR/VAKIFLAR/PLATFORMLAR/MEDYA:  29 Ekim Ka-
dınları Derneği, Ankara CUMOK, Anadolu Güç Birliği Konfederasyonu, 
Ankara 78’liler Derneği, Ankara 78’liler Girişimi, Ankara Dayanışma Der-
neği, Ankara Tiyatro Yapımcıları Derneği, Atatürkçü Düşünce Derneği 
Çankaya Şubesi, Aydos Dernekler Federasyonu, Ayrancım Derneği, Çiğ-
demim Derneği, Çorum Hitit Dernekleri Federasyonu, Demokratik Alevi 
Dernekleri Ankara Şubesi, Devrimci 78’liler Federasyonu, Divriği Derneği, 
Hacıbektaş Eğitim ve Kültür Derneği (HEKDER), Karantina TV, Kızılırmak 
Yerel Dernekler Federasyonu, Koruma ve Restorasyon Uzmanları Derneği 
(KORDER), Mali Müşavirler ve Muhasebeciler Birliği Derneği Ankara Şube, 
Mülkiyeliler Birliği Genel Merkezi, Nükleer Tehlikeye Karşı Barış ve Çevre 
İçin Sağlıkçılar Derneği (NÜSED), Pir Sultan Abdal 2 Temmuz Kültür ve 
Eğitim Vakfı, Sosyal Demokrasi Derneği, Sosyal Demokrat Avukatlar Der-
neği, Türk Hukuk Kurumu, Uğur Mumcu Araştırmacı Gazetecilik Vakfı, 
Sivas Divriği Yuva Külahlı Köyleri Ankara Derneği, Zıtlar Mecmuası, Der-
simliler Derneği.

PARTİLER: Cumhuriyet Halk Partisi Ankara İl Örgütü, Cumhuriyet Halk 
Partisi Çankaya İlçe Örgütü, Halkın Kurtuluşu Partisi Ankara İl Örgütü, Tür-
kiye İşçi Partisi Ankara İl Örgütü, Türkiye Komünist Partisi Ankara İl Örgü-
tü, Yeşil Sol Parti Ankara İl Örgütü.
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MİMARLAR ODASI ANKARA ŞUBESİ,

 46. DÖNEMDE CUMHURİYET’İN 

İZLERİNİ TAŞIYAN KIZILAY VE

 SAKARYA YAYA BÖLGELERİNİN 

YENİDEN BAŞKENT’E 

KAZANDIRILMASI İÇİN YEREL 

YÖNETİMLERE VE KAMUOYUNA

 ÇAĞRIDA BULUNMUŞTUR. 

MİMARLAR ODASI ANKARA ŞUBESİ, 

BU KAPSAMDA SAKARYA’DA 

İNKILAP SOKAK’TA BASIN

 AÇIKLAMASI YAPMIŞ VE 

YEREL YÖNETİMLERİ 

GÖREVE DAVET ETMİŞTİR.

Mimarlar Odası Ankara Şubesi, 46. Dönemde kent merkezinde yer alan Kı-
zılay-Sakarya yaya bölgesi ve  bölgedeki meydanların açığa çıkartılarak ele 
alınması, Lozan Meydanı’nın görünür hale gelmesi ve kent merkezinin can-
landırılması için “Yeniden Sakarya” çağrısı yapmıştır. Cumhuriyet’in izleri-
ni mekan üzerinden okuyacağımız yaya bölgesi, kesen sokakları ile Kurtu-
luş’a kadar uzanan bir yaya aksının parçasıdır. Sakarya Caddesi, Mithatpaşa 
Caddesi ile kesiştiği yerde Lozan Meydanı’nı oluşturur ve Kurtuluş’a kadar 
uzanır. Lozan Meydanı bugün üzerindeki devasa üst geçitle algılanamaz 
hale gelmiştir. Kızılay ve Sakarya yaya bölgelerinin yeniden Başkent’e ka-
zandırılması için yerel yönetimlere ve kamuoyuna çağrıda bulunulmuştur. 
Mimarlar Odası Ankara Şubesi, bu kapsamda Sakarya’da İnkılap Sokak’ta 
basın açıklaması yapmış ve yerel yönetimleri göreve davet etmiştir.
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MİMARLAR ODASI ANKARA ŞUBESİ,  

46. DÖNEMDE BAŞKENT’TEKİ

 YANLIŞ KENTLEŞME, İHMAL 

VE DENETİMSİZLİK NEDENİYLE  

YAŞANAN FELAKETLERİ YAKINDAN 

TAKİP ETMİŞ, YERİNDE İNCELEMELER 

YAPMIŞ VE KAMUOYUNA BİLGİ 

VERMİŞTİR. ÇANKAYA’DA MEKTEP 

SOKAK VE GÜNEBAKAN SOKAK’DA  

YAŞANAN BİNA KAYMALARINI 

TMMOB ANKARA İKK İLE 

YERİNDE İNCELEMİŞ, 

BASIN AÇIKLAMASI YAPMIŞTIR.

Mimarlar Odası Ankara Şubesi,  46. 
Dönemde Başkent’teki yanlış kent-
leşme, ihmal ve denetimsizlik nede-
niyle  yaşanan felaketleri de mercek 
altına almıştır. Çankaya İleri Ma-
hallesi Mektep Sokak’ta yapımına 
başlanan inşaat çalışmaları sırasın-
da temel kazısının bitişiğinde bulu-
nan Altay Sokak’ta sekiz katlı Bahar 
Apartmanı’nın temelinde kayma 
meydana gelmiştir ve facianın eşi-
ğinden kıl payı dönülmüştür.  Çök-
me tehlikesi olan Bahar Apartmanı 
ve Altay Sokak ile Mektep Sokak’ta 
bulunan 21 bina tahliye edilmiştir. 
Olayın ardından Mimarlar Odası 
Ankara Şube Yönetim Kurulu alana 
giderek incelemelerde bulunmuştur.

Yapılan ilk incelemeler sonucunda, kamuoyuna  “Meslek odaları olarak de-
falarca kez uyardığımız, ağaçlandırılması gereken alanların, vadilerin yıllar 
içerisinde yapılaşmaya açılması, denetimsiz inşa faaliyetleri ve rant hırsı ile 
meslek etiğinin ihmali sonucu faciaya ramak kalan bir süreç yaşanmıştır.’’  
açıklaması yapılmıştır.

Çankaya Günebakan Sokak’ta bulunan Ulukürüz Apartmanı’nın alt kısmın-
da bulunan inşaat nedeniyle istinat duvarı zarar görmüş ve binanın temelin-
de kayma meydana gelmiştir. Mimarlar Odası Ankara Şubesi ve TMMOB’a 
bağlı odalar olay yerine giderek yerinde incelemelerde bulunmuştur. Mes-
lek odaları olay yerinde yaptıkları açıklamada, ‘’Alanda yeni yapılaşmaya 
izin verilmemeli, yapılaşmalar denetim sağlanana kadar durdurulmalıdır. 
Plansız bir kazıda risk taşıyacak çok sayıda yapı olduğu görülmekte iken, 
topografyaya inat hareket edilmemelidir. Bu alana ilişkin yeni yapılaşmaya 
izin verilmemeli, yeni yapılaşmalar denetim sağlanana kadar durdurulma-
lıdır.” uyarısında bulunmuştur.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı’nın “Atatürk Kültür Merkezi-Gar-Kızılay 
Metro Hattı” projesinde çalışmalar sürerken, Ankara’nın en işlek noktala-
rından bir tanesi olan Güvenpark’ta 10 metre derinliğinde göçük meydana 
gelmiştir. Daha önce Başkent’in ve modern Cumhuriyet’in simgesi Güven-
park’ın yok edildiği uyarısında bulunan Mimarlar Odası Ankara Şubesi ve 
meslek odaları alanda basın açıklaması yapmıştır. Toplumsal belleğe ve 
mekânsal hafızaya bir darbe daha vurulduğunu bildiren meslek odaları, 
Güvenpark ve Güven Anıtı’nın tehdit altında olduğunu bildirmiştir. Meslek 
odaları  göçüğe neden olan, Güvenpark’ı ve insan yaşamını tehdit eden 
metro çalışmaları hakkında suç duyurusunda bulunacaklarını da ifade et-
miştir.  Mimarlar Odası Ankara Şubesi, “Koruma alanı park, anıt ağaçlar, 
anıt ve en önemlisi insan yaşamı risk altındadır. Başkentin ve modern Cum-
huriyet’in simgesi Güvenpark yok ediliyor. Kapalı kapılar ardında sürdürü-
len metro projesi, kamuoyuyla paylaşılmalı, kamu kurumları gereken ön-
lemleri almalıdır.’’ uyarısını yinelemiştir. 
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MİMARLAR ODASI ANKARA 

ŞUBESİ, 46.DÖNEMDE  

ANKARA’NIN ÇEVRE İLÇELERİNDE, 

AYAŞ’TA, BEYPAZARI’NDA, 

NALLIHAN’DA, TARIM

 ARAZİLERİNİN YAPILAŞMAYA

 AÇILMASINA, TAŞ OCAKLARI 

YAPILMASINA, TERMİK SANTRAL 

İLE DOĞANIN TALAN

 EDİLMESİNE 

KARŞI HUKUKSAL 

SÜREÇLER 

YÜRÜTMÜŞTÜR. 

46. Dönemde Ayaş Başbereket Mahallesi’nde tarım alanını yapılaşmaya 
açan, 118 ada 12, 13, 15, 16, 17, 89 parsellere ve yakın çevresinde yer 
alan tescilli alana ilişkin 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliğinin 
kabulüne dair Ankara Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 11/03/2020 tarih 
334 sayılı kararının iptali için dava açılmıştır. Davada  bilirkişiler, Ankara 
10. İdare Mahkemesi’ne sundukları raporda söz konusu plan değişikliğine 
ilişkin, dava konusu işlemin ilgili mevzuata, şehircilik ilkelerine, planlama 
esaslarına ve kamu yararına uygun olmadığı yönünde görüş sunmuştur. 
Başkent’te tarım alanlarını artırmayı hedeflediğini belirten Ankara Büyükşe-
hir Belediyesi’nin ise bilirkişi raporuna itiraz etmesi dikkat çekmiştir. 

Mimarlar Odası Ankara Şubesi, Do-
ğanyurt Köy Derneği ve Doğa Der-
neği, Beypazarı Doğanyurt Mahal-
lesi’nde sosyal ve ekolojik dokuyu 
bozacak ve  mera alanlarını ortadan 
kaldıracak olan kalker ocağı ve kır-
ma eleme tesisi için “ÇED gerekli 
değildir.” kararını yargıya taşımış-
tır. Mimarlar Odası Ankara Şube-
si,  Beypazarı Doğanyurt Mahallesi 
yakınlarında kurulması planlanan 
kalker ocağı ve kırma eleme tesisi 
için 17.04.2020 günü verilen ÇED 
gerekli değildir kararının yürütmesi-
nin durdurulması ve iptali talebiyle 
Ankara 18. İdare Mahkemesi’nde 
dava açmıştır. Davada, bilirkişi keşfi 
de yapılmıştır.

Yargı, Mimarlar Odası Ankara Şube-
si’nin açtığı dava sonucu, Nallıhan 
Kuş Cenneti’nin yakınına kurulan, 
ekosisteme ve doğaya büyük zarar-
lar verecek olan Çayırhan-B termik 
santraline izin vermemiştir.  Ankara 
6. İdare Mahkemesi, Nallıhan ilçesi, 
Uluköy ve Karaköy Mahalleleri sı-
nırları içerisinde yaklaşık 740 ha bü-
yüklüğündeki bir alanda Çayırhan-II 
linyit sahasındaki kömürün değer-
lendirilmesi amacıyla kurulması 
planlanan Çayırhan-B termik sant-
raline ilişkin 1/5000 ölçekli Nazım 
İmar Planı ve 1/1000 ölçekli Uygu-
lama İmar Planı değişikliklerini iptal 
etmiştir.  Mahkeme gerekçesinde 
söz konusu imar planı değişiklikle-
rinin, kamu yararına, planlama esas-
larına ve dolayısıyla hukuka aykırı 
olduğunu vurgulamıştır.  
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MİMARLAR ODASI ANKARA 

ŞUBESİ, 46.DÖNEMDE  

KÜLTÜR VARLIKLARININ 

KORUNMASINI BİR BÜTÜNLÜK 

İÇERİSİNDE ELE ALMIŞ, KORUMA

 KURULUNA BAŞVURULAR,

 HUKUKSAL SÜRECE TAŞIMA,

 KENT BELLEĞİNİ ÖNE ÇIKARTMA

 YAKLAŞIMLARI İLE

  KAMUOYUNUN GÜNDEMİNE

 TAŞIMIŞTIR.

ŞEHİR HASTANELERİ 

NEDEDİYLE KAPATILAN

 HASTANELERİN, BELLEK 

MEKANLARININ KORUNMASI VE 

GELECEĞE TAŞINMASI İÇİN  

FİKRİ TAKİPLE MÜCADELE 

YÜRÜTÜLMÜŞTÜR. 

Mimarlar Odası Ankara Şubesi, 46. Dönemde  de kültürel miras mücade-
lesine hız kesmeden devam etmiştir. Mimarlar Odası Ankara Şubesi, pan-
demide kent merkezinde büyük ihtiyaç duyduğumuz sağlık yapılarının ko-
runması ve gelecek kuşaklara aktarılması amacıyla hukuksal mücadeleyi 
sürdürmüştür. Mimarlar Odası Ankara Şubesi, Kültür ve Turizm Bakanlığı 
Kültür Varlıkları Müzeler Genel Müdürlüğü Ankara 2 No’lu Kültür Varlık-
larını Koruma Bölge Kurulu’nun “Ankara Altındağ İlçesi Plevne Mahallesi 
5569 ada 2 parsel ve 5570 ada 1 parsellerde bulunan Dr. Sami Ulus Kadın 
Doğum, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nin 
2863 sayılı kanun ve ilgili mevzuat kapsamında tescil edilmesine gerek ol-
madığına” ilişkin 16.06.2017 tarih ve 2658 sayılı kararını hukuka aykırılığı 
gerekçesiyle yargıya taşımıştır. Ankara 8. İdare Mahkemesi, Mimarlar Odası 
Ankara Şubesi’nin Kültür ve Turizm Bakanlığı’na karşı açtığı davada, dava 
konusu işlemin hukuka aykırı olduğunu ve uygulanması halinde anılan ya-
pıya ilişkin yapılacak işlemlerle (yıkım vb.) telafisi güç veya imkansız za-
rarlar doğacağı belirterek, dava konusu işlemin yürütmesini durdurmuştur.

Mimarlar Odası Ankara Şubesi, Altın-
dağ İlçesi, 2564 ada 1. Nolu parsel-
de bulunan Zekai Tahir Burak Kadın 
Sağlığı Eğitim ve Araştırma Hasta-
nesi’nin 2863 sayılı kanun uyarınca 
tescil edilmesine gerek olmadığına 
ilişkin verilen 21/02/2019 tarih ve 
3755 sayılı Ankara 2 Numaralı Kül-
tür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu 
kararının iptali için Kültür  ve Turizm 
Bakanlığı’na dava açılmıştır. Davaya 
ilişkin bilirkişi raporu yayınlanmıştır. 
Bilirkişiler, Ankara 8. İdare Mahke-
mesi’ne sundukları raporda, “Belge 
değeri, toplumsal bellek/kimlik değe-
ri, anı değeri, işlevsel değer, ekono-
mik değer-süreklilik değeri ve mimari 
değer çerçevesinde değerlendirdiği-
miz Zekai Tahir Burak Kadın Sağlığı 
Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Tür-
kiye’nin 20. Yüzyıl modern mimar-
lığının sağlık alanındaki üretiminin 
örneklerinden ve Başkent Ankara’nın 
bu alandaki simge yapılarındandır.

Yapının toplumsal hafızada yer 
edinmiş kimliği ile özgün mimari 
niteliklerinin korunması için 2863 
sayılı Kültür Varlıklarını Koruma Ka-
nunu’nun ilgili maddeleri uyarınca 
taşınmaz kültür varlığı olarak tescil 
edilmesi gereklidir” yönünde görüş 
bildirmiştir.
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Mimarlar Odası Ankara Şubesi, Nu-
mune Hastanesi’nin tescil edilmesi 
için Koruma Kurulu’na başvurmuş-
tur.  Ankara 2 Nolu Koruma Bölge 
Kurulu Müdürlüğü, “Numune Eğitim 
Araştırma Hastanesi’nin 21.05.2019 
tarih ve 3754 sayılı kararı ile 2863 
sayılı kanun kapsamında tescil edil-
mesine gerek olmadığına” ilişkin ka-
rar vermiş, Mimarlar Odası Ankara 
Şubesi, bu kararı yargıya taşımıştır. 
Koruma Bölge Kurulu’nun söz ko-
nusu kararının yürütmesinin dur-
durulması ve iptali talebiyle dava 
açılmıştır. Mimarlar Odası Ankara 
Şubesi, ‘’Pandemi süreci nedeniyle 
bilirkişi keşfi geç yapıldı. Ankara 15. 
İdare Mahkemesi’ne bilirkişi raporu-
nun sunulması sonrasında da süreci 
yakından takip etmeye devam ede-
ceğiz’’ açıklamasını yapmıştır.

Cumhuriyet’in sağlık yapılarından olan Refik Saydam Hıfzısıhha’nın  kapa-
tılması ve tescilli kültür varlığı olan yapılarının bakımsız bırakılarak çöküntü 
haline getirilmesini gündeme taşımış, bakanlığa yazılar yazarak, binaların 
restorasyonunun ve bakım sürecinin yapılması konusunda uyarıda bulun-
muştur. 46.Dönemde sağlık politikalarının yanlışlığı, sağlık mekanlarının 
kamusal kullanımlarına yönelik de yaşanmıştır. Ankara’nın ihtisas hastanesi 
olan ve 68 yıldır göğüs hastalıklarına yönelik hizmet veren Sanatoryum 
Hastanesi’nin genel hastane haline getirilmesi de, ileride yerleşkenin yapı-
laşmaya açılacağının göstergesidir.   



140

Mimarlar Odası Ankara Şubesi, 46. 
Dönemde yıkım tehdidi altındaki  
toplumsal hafıza mekanı Muammer 
Aksoy’un Evi’nin korunması için 
Koruma Kurulu’na başvurmuştur. 
Ankara Büyükşehir Belediyesi’ne 
Muammer Aksoy Evi’nin korunması 
ve yıkımdan kurtarılarak müze ya-
pılması çağrısında da bulunan Mi-
marlar Odası Ankara Şubesi, süreci 
yakından takip ederek kamuoyunu 
bilgilendirmiştir. 

Koruma Kurulu, taşınmazın 2863 sayılı yasanın 6. maddesi kapsamında 
korunması gerekli taşınmaz kültür varlığı nitelikleri taşımadığını belirterek, 
tesciline gerek olmadığına karar vermiştir. Mimarlar Odası Ankara Şubesi 
kurul kararını yargıya taşımıştır. Hukuksal süreç devam ederken Muammer 
Aksoy Evi yıkılmıştır. Mimarlar Odası Ankara Şubesi, “Kurul kararını hızlıca 
yargıya taşıdık ve yüksek kurula itiraz ettik. Belediyelerin olumlu görüşüne 
rağmen tescil edilmeyen Aksoy Evi’nde kurul maalesef bilimsel karar ve-
remedi. Aksoy’u koruyamadığımız gibi evini de koruyamadık. Bir bellek 
mekânımız daha hafızalarımızdan siliniyor.” diyerek tepki göstermiştir.

Mimarlar Odası Ankara Şubesi Cumhuriyet’in planlama ve kentleşme poli-
tikalarının bellek ve simge mekanlarından olan Cebeci Stadyumu’nun yıkı-
larak, alanına millet bahçesi ve cami yapılmasına ilişkin planı yargıya taşı-
mıştır.  Mimarlar Odası Ankara Şubesi’nin Cebeci Stadyumu mücadelesine 
TMMOB’a bağlı meslek odaları, semt sakinleri ve vatandaşlar büyük destek 
vermiştir. Bilinçli bir şekilde çöküntü alanı haline getirilen tarihi Cebeci 
Stadyumu yıkılmıştır. Süreci adım adım takip eden Mimarlar Odası Ankara 
Şubesi ve meslek odaları basın açıklaması ve eylemlerle tepkisini ortaya 
koymuştur.

Mimarlar Odası Ankara Şubesi’nin 
açtığı dava sonucu, tarihi  Bükreş 
Merkez Cami’nin tescilinin kaldırıl-
ması kararının yürütmesi durdurul-
muştur. Davada ikinci kere yapılan 
keşif ve bilirkişi incelemesi netice-
sinde bilirkişi raporu taraflara teb-
liğ edilmiş, raporda Bükreş Merkez 
Cami’nin modern Türk mimarlığının 
mütevazi fakat çarpıcı yorumların-
dan biri olduğu vurgulanarak, 2863 
sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını 
Koruma Kanunu hükümlerine göre 
korunması gerekli kültür varlığı ol-
duğu bildirilmiştir. 
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Mimarlar Odası Ankara Şubesi, 46. 
Dönemde görsel tehdit altındaki 
Erken Cumhuriyet Dönemi mimari 
eserlerinden olan 2. Vakıf Apart-
manı olarak bilinen Evkaf Apart-
manı’nın korunması için mücadele 
etmiştir. Mimarlar Odası Ankara 
Şubesi, pide salonu tarafından kulla-
nılan ve eklentiler yapılarak özgün 
dokusu bozulan yapının korunması 
için Ankara Kültür Varlıklarını Ko-
ruma Bölge Kurulu Müdürlüğü’ne 
resmi yazıyla başvurmuştur. Mimar-
lar Odası Ankara Şubesi, ‘’Kültürel 
miras olarak korunması gereken bu 
yapının cephesi ve tarihi dokusu ile 
son derece uyumsuz bir ticari işlet-
menin yer alması kültürel vasatlığın 
temsilidir.” değerlendirmesinde bu-
lunmuştur.

Mimarlar Odası Ankara Şubesi, 46. Dönemde Çankaya’da Aziziye Mahal-
lesi Kuloğlu Sokak’ta bulunan 400 yıllık tarihi konağın, çürümeye terk edil-
mesine karşı fikri takip süreci başlatmıştır. Yıkım tehdidi altındaki yapının 
korunması için yerel yönetimlere çağrıda bulunan Mimarlar Odası Ankara 
Şubesi, “Bu yapı, Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından 1. dereceden koru-
ma altına alınan 400 yıllık tarihi ahşap bir yapıdır. Böylesi öneme ve değere 
sahip bir yapının bakımsız, harabe bir şekilde çürümeye terk edilmesi içler 
acısı bir durumdur. 2017 yılında yangın çıkmış sonrasında da tamamen 
çöküntü alanı haline getirilmiştir. Cumhuriyet dönemi milletvekillerinden 
Şakir Kınacı’nın bu ahşap konağı Rum sahiplerinden satın aldığı biliniyor. 
Bu değer korunmalı ve gelecek kuşaklara aktarılmalıdır.” uyarısında bulun-
muştur.

Koruma Kurulu başvurumuz sonu-
cunda, işlemler için Kurul’dan izin 
alınmadığını belirterek mülkiyet sa-
hibi Vakıflar Müdürlüğü’ne, zemin 
kattaki kebapçı olarak kullanılan 
restorant kısmında yapılan izinsiz  
bacanın ön ve sağ cephesinde yer 
alan tabelaların ve sağ yan cepheye 
bitişik olarak yapılan  etrafı camla  
kapalı olan sundurmanın kaldırması 
için resmi yazı göndermiştir. “Va-
kıflar Müdürlüğü Koruma Kurulu 
kararlarını acilen uygulamalıdır. Bu 
vasatlık acilen kaldırılmalıdır.” açık-
lamasını yapmıştır. Konunun kamu-
oyunda gündeme gelmesi ile birlikte 
Koruma Kurulu yazdığımız yazıya 
cevap vermiş, görsel tehdit kaldırıl-
mıştır. 

Mimarlar Odası Ankara Şubesi, 
tescilli kültür varlığı özelliği kazan-
masına rağmen hukuksuzca yıkılan 
Kumrular İkamet Sitesi yerine cami 
yapılmasına ilişkin plan değişikliği-
ni de yargıya taşımış, Ermeni Katolik 
Mezarlığı’nın tescilli kültür varlığı 
olması başvurusuna yapılan ret ka-
rarını da, Cebeci Stadyumu’nun yı-
kımını da, AKM Alanlarındaki talanı 
da, Ulus Tarihi Kent Merkezi’nde, 
İtfaiye Meydanı’nda yaşananları da, 
Yahudi Mahallesi’nde çıkan yangını 
da bütüncül bir şekilde ele almış, 
hukuksal süreçler yürütmüştür.
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Mimarlar Odası Ankara Şubesi’nin, TRT Arı ve Orkut Stüdyoları mücade-
lesi zaferle sonuçlanmıştır. Mimarlar Odası Ankara Şubesi’nin açtığı dava 
sonucu söz konusu alana ilişkin daha önce yapılan plan değişikliği iptal 
edilmiş, ancak alana yeni plan değişikliği yapılmıştır. Mimarlar Odası An-
kara Şubesi yeni plana da dava açmıştı. Ankara 17. İdare Mahkemesi, Mi-
marlar Odası Ankara Şubesi’nin açtığı dava sonucu, yukarı Bahçelievler 
Mahallesi, 6820 ada 29 sayılı taşınmaza ilişkin olarak Ankara Büyükşehir 
Belediye Meclisi’nin 12.09.2018 tarihli ve 1470 sayılı kararı ile yapılan 
1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği ile 1/5000 ölçekli Nazım 
İmar Planı değişikliğini iptal etmiştir.

Fikri takip ve kamuoyu oluşturma çalışmaları ile hukuksal mücadeleyi bir-
leştiren Mimarlar Odası Ankara Şubesi 46. Dönemde de önemli hukuki 
kazanımlar elde etmiştir. Başkent’te ve hinterlandında kamuya ait arazile-
rin özelleştirilerek sermayeye peşkeş çekilmesine, Cumhuriyet’in mimari 
mirasının yıkılmasına, doğal varlıklarımızın betonlaşmasına tepki gösteren 
Mimarlar Odası Ankara Şubesi, 46.Dönemde Başkent’ten Anadolu’ya ya-
yılan kent  mücadelesini temsilcikleri aracılığıyla büyütmüştür. Mimarlar 
Odası Ankara Şubesi’nin, ekolojik yaşama büyük zararlar verecek olan 
Bartın’da sürdürdüğü HEMA Termik Santrali mücadelesi 46. Dönemde 
zaferle sonuçlanmıştır. Mimarlar Odası Ankara Şubesi ve Bartın Platformu, 
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından 27 Ekim 2016 tarihinde onayla-
nan Zonguldak-Bartın-Karabük Planlama Bölgesi 1/100.000 ölçekli Çevre 
Düzeni Planı değişikliğine ilişkin işlemin iptali ve yürütülmesinin durdu-
rulması talebiyle dava açmış ve Danıştay 6. Dairesi yürütmeyi durdurma 
kararı vermiştir. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, yürütmeyi durdurma kara-
rının kaldırılmasını isteyerek, karara itiraz etmiştir. Danıştay İdari Dava 
Daireleri Kurulu ise Bakanlığın itirazını reddetmiştir. Danıştay 6. Dairesi, 
Hema Termik Santrali yapılması için Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafın-
dan 27.10.2016 tarihinde onaylanan Zonguldak-Bartın-Karabük Planlama 
Bölgesi 1/100.000 ölçekli Çevre Düzeni Planı’nda yapılan değişikliği iptal 
etmiştir. Mimarlar Odası Ankara Şubesi’nin ve Bartın Platformu’nun haklı 
mücadelesi sonucunda kazanan kamu yararı olmuştur. 

MİMARLAR ODASI ANKARA

 ŞUBESİ 46. DÖNEMDE, 

BAŞKENT’TE VE 

HİNTERLANDINDAKİ

TEMSİLCİLİKLERDE BİLİM VE 

TEKNİKTEN ALDIĞI GÜÇLE, 

DOĞAYI, KÜLTÜREL MİRASI VE 

KAMU YARARINI KORUMAYI 

SÜRDÜRMÜŞ; BARTIN, BOLU, 

ÇORUM, KARABÜK, KASTAMONU, 

KARADENİZ EREĞLİ, KIRIKKALE, 

KIRŞEHİR, TUNCELİ, ZONGULDAK,

 NEVŞEHİR, SİVAS, DÜZCE,

 ERZİNCAN VE YOZGAT’TA DOĞA  

VE KÜLTÜREL MİRAS TALANINA 

KARŞI HUKUKSAL MÜCADELEYE 

DEVAM ETMİŞTİR.  
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BARTIN GÜZELCEHİSAR’DA LAV 

SÜTUNLARININ KORUNMASI 

MÜCADELESİ 46. DÖNEMDE DE 

DEVAM ETTİ.  

BARTIN MESLEK LİSESİ YIKILDI,

 HUKUKSAL SÜRECİ DEVAM 

EDİYOR. 

Mimarlar Odası Ankara Şubesi, Türkiye’nin 112. Tabiat Anıtı olarak ilan 
edilmiş, 80 milyon yıllık bir jeolojik oluşum olan ve yeryüzünde sadece 
birkaç örneğine daha rastlanan “lav sütunları”nın bulunduğu Güzelce-
hisar’da doğa katliamı yapılmasına karşı da mücadele etmiştir. Mimarlar 
Odası Ankara Şubesi daha önceki dönemde doğal varlıklara telafisi müm-
kün olmayan zararlar verecek olan “Bartın Güzelcehisar Lav Sütunları ve 
Sahili Turizm ve Rekreasyon Amaçlı Peyzaj Uygulama Projesi” ihalesinin 
iptali için dava açmıştır. 46.Dönemde davada sevindirici bir gelişme kay-
dedilmiştir. Ankara Bölge İdare Mahkemesi 6. Dava Dairesi, iptal davasın-
da açılan davanın reddine karar veren Zonguldak İdare Mahkemesi’nin ka-
rarını bozmuştur.  Mahkeme red kararının kaldırılmasına ve dava hakkında 
yeniden karar verilmek üzere dosyanın mahkemesine gönderilmesine karar 
vermiştir. Yargı, Bartın Güzelcehisar Lav Sütunları’nın korunması için dev-
reye girmiş, Mimarlar Odası Ankara Şubesi’nin mücadelesinin haklılığı bir 
kez daha gözler önüne serilmiştir.

Daha önceki dönemde, yıkım teh-
didi altındaki taşınmaz kültür varlığı 
olan 120 yıllık Bartın Meslek Lise-
si’nin korunarak yaşatılması için tes-
cil başvurusunda bulunan Mimarlar 
Odası Ankara Şubesi, 46. Dönem-
de de sürecin peşini bırakmamış-
tır. Mimarlar Odası Ankara Şubesi, 
Karabük Kültür Varlıklarını Koruma 
Kurulu’nun tescil talebini reddetme-
si üzerine kurul kararını yargıya taşı-
mıştır. Açılan davada bilirkişi raporu  
taraflara tebliğ edilmiş, bilirkişiler 
mahkemeye tarihi Bartın Lisesi’nin 
korunması gerektiği yönünde görüş 
sunmuştur. Bilirkişiler Zonguldak 
İdare Mahkemesi’ne sunulan bilirki-
şi raporunda 1886 yılında dönemin 
Kastamonu Valisi olan Abdurrah-
man Nurettin Paşa tarafından “Fren-
gi Hastanesi”  olarak yapılan, uzun 
süre bu amaçla kullanılan,  1920’lu 
yıllarda memleket hastanesine dö-
nüştürülen, günümüzde ise  Bartın 
Meslek Lisesi olarak kullanılan ya-
pının, mimari miras değerine dikkat 
çekmiştir. 

Mimarlar Odası Ankara Şubesi Bartın Temsilciliği, yanlış kentleşme politi-
kaları nedeniyle Bartın’da afete dönüşen sel felaketinin ardında bölgede in-
celemelerde bulunmuştur. Mimarlar Odası Ankara Şubesi Bartın Temsilcili-
ği’nden gelen rapor sonrasında kamuoyuna, “Batı Karadeniz Bölgesi’nden; 
Samsun, Sinop, Bartın ve Kastamonu’da yaşanan sel felaketleri sonucu, 
hiçbir afetten ders çıkarmayan iktidarın öngörüsüzlüğü ve hazırlıksızlığı bir 
kez daha ortaya çıkmıştır.  Bilime aykırı kentleşme, dere yataklarının beton-
laşması, dereleri kelepçeleyen plansız HES yapımları ile sel felaketlerinin 
sorumlusu, doğa ile uyumlu kentleşme politikaları yerine yaşam alanlarını 
betona boğan iktidardır.” açıklamasını yapmıştır.
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Mimarlar Odası Ankara Şubesi, Kastamonu Bozkurt’ta yanlış kentleşme po-
litikaları, bilim ve tekniği devre dışı bırakan uygulamalar nedeniyle felakete 
dönüşen selin ardından, bölgede heyetle incelemelerde bulunmuş ve ace-
le kamulaştırma kararını değerlendirmiştir. Mimarlar Odası Ankara Şubesi, 
“Bozkurt’ta  taşkın yatağında yeniden onarım yapılması ve TOKİ konutları 
yapmak için bağ bahçe ve fındık bahçelerinin acele kamulaştırılması, sel 
felaketinden zerre ders alınmadığının kanıtıdır. Taşkın yatağı acilen boşatıl-
malı, Karadeniz mimarisinin yol göstericiliği ile mekan üretilmelidir. Boz-
kurt’ta kaybedilen her canın ve oluşan maddi hasarın sorumlusu iktidardır 
Coğrafya yol göstericidir, o yolu izlemezseniz onun altında kalırsınız.” di-
yerek tepki göstermiştir. 

KASTAMONU BOZKURT’TA 

SEL FELAKETİNİN YAŞANDIĞI 

YERDE YAPILAŞMA İÇİN TOKİ 

TARAFINDAN GETİRİLEN ACELE 

KAMULAŞTIRMA KABUL EDİLEMEZ.

KARABÜK’TE 

ASFALT PLENT TESİSİ 

HUKUKA AYKIRIDIR. 

Mimarlar Odası Ankara Şubesi, 46. 
Dönemde Karabük Safranbolu’da 
insan sağlığını olumsuz etkileye-
cek asfalt plent tesisi yapılmasına 
ilişkin plan değişikliğini yargıya ta-
şımıştır. Kastamonu İdare Mahke-
mesi de,  Mimarlar Odası Ankara 
Şubesi’nin açtığı dava sonucunda 
Safranbolu’da, asfalt plent tesisi ya-
pılmasına ilişkin plan değişikliğine 
dair dava konusu işlemleri hukuka 
aykırı olduğu gerekçesiyle iptal et-
miştir. 
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KARADENİZ EREĞLİ SAHİLİ’NDE 

CAMİ YAPIMINI ÖNGÖREN 

PLAN DEĞİŞİKLİĞİNİ YARGIYA 

TAŞIYACAĞIZ. 

Mimarlar Odası Ankara Şubesi, 46. 
Dönemde Karadeniz Ereğli’deki 
kamu yararına aykırı plan değişik-
liklerini de yakından takip etmiştir. 
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği 
Bakanlığı, Ereğli Sahili’nde bulunan, 
Belediye tarafından daha önce inşa 
edilmiş Amfi Tiyatro’yu kaldırarak 
yerine cami yapılmasına ilişkin imar 
değişikliği talebinde bulunmuş, Ka-
redeniz Ereğli Belediye Meclisi’nde 
görüşülen bakanlık talebi, CHP’li 
meclis üyelerinin oylarıyla, oy çok-
luğuyla reddedilmiştir. 

Mimarlar Odası Ankara Şubesi, “Uluslararası kültürel ve sosyal faaliyet-
lerin yapıldığı halkın yoğun olarak kullandığı bu alanın yok edilmesini 
reddediyoruz. Karadeniz Ereğli sahili halkındır. Mimarlar Odası Ankara 
Şubesi olarak, eğer Çevre ve Şehircilik Bakanlığı bu plan değişikliğinde 
ısrar eder ve bakanlıkta bir plan askıya çıkarırsa hemen yargıya taşıyaca-
ğız.” açıklamasını yapmıştır.

Mimarlar Odası Ankara Şubesi, 46. Dönemde 2017 yılında “depreme da-
yanıksız” olduğu gerekçesiyle yıkılan Kırşehir Hükümet Konağı’nın, TÜG-
VA’ya devredilerek yurda dönüştürülmesini yargıya taşımıştır. Yozgat İdare 
Mahkemesi, imar planında “resmi kurum alanı” fonksiyonunda bulunan 
alanda öğrenci yurdu yapılmasına ilişkin, Kırşehir ili, Merkez ilçesi, Aşık-
paşa Mahallesi, 5435 ada, 2 parsel sayılı taşınmaza yurt yapılmasına ilişkin 
Kırşehir Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü’nün 27/05/2021 günlü, 001 sayılı 
işlemle verilen yapı ruhsatının iptali isteminin zımnen reddi kısmı yönün-
den hukuka açıkça aykırılık bulunduğunu ve uygulanması halinde telafi-
si güç zararlar doğabileceğini belirterek dava konusu işlemin yürütmesini 
durdurmuştur. 

KIRŞEHİR TEMSİLCİLİĞİMİZİN

 MÜCADELESİ İLE VİLAYET KONAĞI 

YERİNE YAPILACAK TÜGVA YURDU 

DURDURULDU. 
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Mimarlar Odası Ankara Şubesi 46. 
Dönemde doğa tahribatına neden 
olacak Tunceli Sütlüce Bölgesi’nde 
inşa edilmesi planlanan katı atık 
tesisine ilişkin “Çevresel Etki 
Değerlendimesi Olumlu” kararının 
iptali için Çevre ve Şehircilik 
Bakanlığı’na dava açmıştır. Davada 
bilirkişiler, mahkemeye sundukları 
raporda adeta doğa dersi vermiştir.  
Bilirkişiler, raporda yaklaşık 55 bin 
ağacın kesilmesinin öngörüldüğü  
proje alanının orman alanı olduğunu, 
tesisin inşa edilmesi durumunda 
insan sağlığının, su kaynaklarının, 
bölgedeki tarım ve hayvancılığın 
olumsuz etkileneceğini belirterek, 
“Dava konusu tesisin söz konusu 
alana yapılması uygun değildir.” 
görüşünü sunmuştur. 

TUNCELİ TEMSİLCİLİĞİMİZ  

SÜTLÜCE BÖLGESİ’NDE KATI ATIK

 TESİSİ YAPILMASINA VE MUNZUR 

GÖZELERİ’NİN YOK EDİLMESİNE 

KARŞI TUNCELİ HALKI İLE BİRLİKTE

 MÜCADELE EDİYOR. 

Mimarlar Odası Ankara Şubesi’nin 
46. Dönemde sürdürdüğü Tunce-
li’deki Munzur Gözeleri mücadelesi 
de zaferle sonuçlanmıştır. Mimarlar 
Odası Ankara Şubesi, Munzur Gö-
zeleri’nin doğallığını bozacak, yapı-
laşmaya açacak, Tunceli Valiliği ile 
Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü’n-
ce 02/06/2020 tarihinde pazarlık 
usulüyle gerçekleştirilen “Tunceli ili, 
Ovacık İlçesi, Ziyaret Köyü’nde bu-
lunan ve 1. Derece Doğal Sit Alanı 
içinde Kalan Munzur Gözelerinde; 
Yapısal ve Bitkisel Peyzaj İşleri, Pik-
nik Yeri, 200 Araçlık Otopark, Ke-
simhane, Pişirme Evi - Mutfak, Yö-
netim, Büfe, WC Yapımı” ihalesinin 
ve ihaleye çıkış kararının iptali için 
dava açmıştır. Mahkemenin davayı 
reddetmesi üzerine temyiz için Da-
nıştay’a başvuran Mimarlar Odası 
Ankara Şubesi hukuki kazanım elde 
etmiştir. Danıştay, 13. Daire dava 
konusu işlemin hukuka aykırı oldu-
ğunu belirterek işlemi iptal etmiştir. 

Tunceli’de çıkan yangınlara müda-
hale edilmemesi nedeniyle kam-
panya başlatılmış, yardımlar yangın 
bölgesine ulaştırılmıştır. Mimarlar 
Odası Ankara Şubesi, Tunceli’de do-
ğanın katline göz yumulmasını yap-
tığı basın açıklamasıyla kınamıştır. 
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CUMHURİYET KENTİ  

ZONGULDAK’TA KIZ MESLEK 

LİSESİ VE ÜZÜLMEZ VADİSİ’NİN

 KORUNMASI, TİOS ANTİK 

KENTİ’NİN SİT DERECESİNİN 

DÜŞÜRÜLMESİNE İLİŞKİN 

HUKUKSAL MÜCADELE 

KENTLİLERİN KATILIMIYLA 

DEVAM EDİYOR.

Mimarlar Odası Ankara Şubesi’nin 
ve Zonguldaklıların verdiği müca-
dele sonucu, yapımı devam eden şe-
hir hastanesinin ‘unutulan’ otoparkı 
için yıkılmak istenen 80 yıllık Zon-
guldak  Kız Meslek Lisesi kurtulmuş-
tur. Zonguldak İdare Mahkemesi, 
Mimarlar Odası Ankara Şubesi’nin 
açtığı dava sonucunda,  Zonguldak 
Kız Meslek Lisesi’nin kültür varlı-
ğı olarak tescilini kaldıran Karabük 
Kültür Varlıklarını Koruma Bölge 
Kurulu’nun kararının yürütmesini 
iki kez durdurmuştur. Zonguldak 
Kız Meslek Lisesi, verilen mücadele 
sonucu yeniden kültür varlığı olarak 
tescil edilmiştir. Cumhuriyet’in kök-
lü kurumlarından olan Zonguldak 
Kız Meslek Lisesi’nin korunması 
için Mimarlar Odası Ankara Şubesi  
Zonguldak Temsilciliği, Zonguldak 
Kültür ve Eğitim Vakfı (ZOKEV), 
Zonguldak 67’liler Platformu ve 
Zonguldaklılar olarak büyük müca-
dele verilmiştir. Kazanan kamu ya-
rarı olmuştur.

Mimarlar Odası Ankara Şubesi, Zonguldak’taki Cumhuriyet’in simge değeri 
Üzülmez Kültür Vadisi’nde kamu yararına aykırı Küçük Sanayi Sitesi kurul-
masına ilişkin Çevre Düzeni Planı değişikliğini yargıya taşımıştır.  Mimarlar 
Odası Ankara Şubesi, önce Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Zonguldak Çevre ve 
Şehircilik İl Müdürlüğü’ne başvurarak plana itiraz etmiş, Bakanlık itirazı red-
detmiştir. Mimarlar Odası Ankara Şubesi, söz konusu plan değişikliğine dair, 
Zonguldak Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü’nün 04.12.2020 tarihli yazısı ile 
bildirilen 25.11.2020 tarih ve 253251 sayılı Bakanlık Makamı Oluru ile onay-
lanan itiraz ret kararının yürütmesinin durdurulması talebiyle dava açmıştır.

Mimarlar Odası Ankara Şubesi, birinci derece sit alanı olan Filyos/Tios 
Antik Kenti’nin sit derecesinin düşürülerek yapılaşmaya açılmasını yargı-
ya taşımıştır. Konuya ilişkin açıklama yapan Mimarlar Odası Ankara Şube 
Başkanı Tezcan Karakuş Candan, “Karedeniz kıyısındaki tek antik kent olan 
Tios’ta tarihi eserlerle dolu 62 dönümlük parselin, 56 dönümlük 1. dere-
ce sit alanı, Karabük Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu kararıyla 3. 
dereceye düşürüldü ve alan yapılaşmaya açıldı. Koruma kurulları, ülkemiz-
de ne yazık ki korumama bölge kurulları olarak işlem yapmaya başladı. 
Mimarlar Odası Ankara Şubesi olarak hinterlandımızda olan Zonguldak’ta 
Filyos/Tios Antik Kenti’nin yok edilmesine, yapılaşmaya açılmasına seyirci 
kalmayacağız.” açıklamasını yapmıştır.
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Mimarlar Odası Ankara Şubesi, yapılaşma tehdidi altındaki UNESCO Dünya Miras 
Listesi’ndeki Kapadokya’da Nevşehir Kalesi ve çevresinin Cumhurbaşkanlığı Ka-
rarı ile yenileme alanı olarak belirlemesini yargıya taşımıştır. Bilirkişi raporunda, 
UNESCO Dünya Miras Listesi’ndeki sit alanı Nevşehir Kalesi ve çevresinin; nesnel, 
teknik ve bilimsel gerekçeler ortaya konulmadan yenileme alanı olarak belirleme-
sinin uygun olmadığı yönünde görüş sunulmuştur. Danıştay 6. Daire,  Nevşehir 
Kalesi ve çevresinin  “Yenileme Alanı” olarak belirlenmesine ilişkin 08/01/2020 
tarih ve 31002 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 07/01/2020 tarih ve 2035 sayılı 
Cumhurbaşkanı Kararı’nın yürütmesini durdurmuştur. Mimarlar Odası Ankara Şu-
besi’nin haklılığı yargı kararıyla ortaya konmuştur. Mimarlar Odası Ankara Şubesi, 
Kanadalı maden şirketi Centerra Gold’un, Nevşehir’in Avanos ilçesinde bulunan 
Özkonak Kasabası’nda altın arama çalışmalarına başlamasına tepki göstermiştir.  
Mimarlar Odası Ankara Şubesi, şirketin 2015 yılında düzenlenen ağaç kampanya-
sı ile ağaçlandırılan ve orman arazisi ilan edilen bölgede ağaçları keserek sondaj 
çalışması yapmasını yargıya taşıyacaklarını bildirmiştir. 

UNESCO DÜNYA MİRAS

 LİSTESİNDE OLAN 

KAPADOKYA BÖLGESİ’NDE 

TALAN SÜRECİ 

46. DÖNEMDE DE DEVAM ETTİ.

MAĞARALARIN YIKIMI, BETON

 DÖKÜLMESİ, AĞAÇLARIN 

KESİLEREK MADEN İÇİN SONDAJ 

ÇALIŞMALARINA KARŞI KARABURÇ 

KÖYLÜLERİNİN MÜCADELESİ, 

NEVŞEHİR KALESİ’NİN

 YENİLEME ALANI

 İLAN EDİLMESİ, KAPADOKYA 

ALAN YÖNETİMİ YÖNETMELİĞİ 

HUKUKSAL SÜREÇLERE 

TAŞINMIŞTIR. 

Mimarlar Odası Ankara Şubesi, Nev-
şehir Hacıbektaş, Karaburç  Köyü 
maden ruhsatının iptali için, Ha-
cıbektaş halkının açtığı davaya da  
müdahil olmuştur. Mimarlar Oda-
sı Ankara Şubesi, “Bilim ve tekniği 
gözeten, kamu yararını savunan bir 
meslek örgütü olarak, Hacıbektaş 
halkının bu haklı davasında yanla-
rındayız. Doğal yaşam alanlarımızın 
korunması için Mimarlar Odası An-
kara Şubesi olarak davaya müdahil 
olduk.” açıklamasını yapmıştır.

Kapadokya Bölgesi’ndeki her adımı titizlikle takip eden Mimarlar Odası Ankara 
Şubesi, UNESCO Dünya Mirası Listesi’nde bulunan Kapadokya’da iş makinele-
riyle çalışma yapılmasını ve tarihi dokuya zarar verilmesini kamuoyu gündemine 
taşımıştır. Mimarlar Odası Ankara Şubesi, Kültür ve Turizm Bakanlığı Kültür Var-
lıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü’ne, Kapadokya Alan Başkanlığı’na, Nevşehir 
Valiliği’ne, Nevşehir Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Komisyonu’na da konuya 
ilişkin bilgi almak ve tarihi dokuya zarar verenlerin cezalandırılması için başvuru-
da bulunmuştur. Mimarlar Odası Ankara Şubesi, hinterlandında bulunan Nevşehir 
Kapadokya’da tarih ve kültür yağmasının yasal altyapısını oluşturan “Kapadokya 
Alan Planları Yapımı ve Yürürlüğüne İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeli-
ği”nin yürütmesinin durdurulması talebiyle dava açmış, yönetmeliğin yürütmesi-
nin durdurulmasını ve iptalini talep etmiştir.
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SİVAS’TA DOĞA HARİKASI 

GÖKPINAR GÖLÜ’NÜN DOĞAL 

VARLIK OLARAK KORUNMASI VE 

YAPILAŞMADAN ARINDIRILMASI 

İÇİN, GÖKPINAR İNİSİYATİFİ’NİN 

MÜCADELESİ, MİMARLAR ODASI 

ANKARA ŞUBESİ İLE 

ORTAKLAŞTIRILDI.

SİVAS CERİT KÖYÜ’NDE

 SEL YATAĞI VE 

KUZEY ANADOLU FAY HATTI 

ÜZERİNDEKİ YAPILAŞMA YARGIYA 

TAŞINDI.

MİMARLAR ODASI ANKARA 
ŞUBESİ HİNTERLANDINDA 
BULUNAN ERZİNCAN’DA 

ASKERİ ALANIN TİCARETE VE 
KONUTA DÖNÜŞMESİNE KARŞI 

VATANDAŞLAR TARAFINDAN 
AÇILAN DAVAYA MÜDAHİL OLDU.

Mimarlar Odası Ankara Şubesi’nin hinterlandındaki  Sivas’ta bulunan doğa 
harikası Gökpınar Gölü’nün korunması için verdiği hukuk mücadelesi 
zaferle sonuçlanmıştır. Açtığı dava sonucu Gökpınar Gölü’nü katledecek 
plan değişikliğini iptal ettiren Mimarlar Odası Ankara Şubesi, Gökpınar 
Gölü’nü Koruma Platformu’nun, Sivas ili, Gürün ilçesi, Yelken Köyü, 101 
ada, 182 ve 183 nolu parsellerde kayıtlı taşınmazlar için hazırlanan 1/5000 
ve 1/1000 ölçekli imar planlarının onaylanmasına ilişkin 15.06.2020 tarih 
ve 64 sayılı Sivas İl Genel Meclisi kararının iptali için açtığı davada da mü-
dahil olmuştur.  Sivas İdare Mahkemesi, söz konusu meclis kararının huku-
ka aykırı olduğunu belirterek, söz konusu meclis kararına ilişkin işlemleri 
de iptal etmiştir. Mimarlar Odası Ankara Şubesi, sel yatağında yapılaşma 
öngören Sivas İl Özel İdaresi tarafından onaylanan Sivas ili, İmranlı İlçesi, 
Cerit Köyü’ne ait Köy Gelişme Alanı İmar Planı ve askı cetvelinin 122 ada 
16 parsele ilişkin kısmının iptali talebiyle dava açmıştır. Mimarlar Odası 
Ankara Şubesi, dava dilekçesinde  söz konusu 122 ada 16 parselin bu-
lunduğu alanın alüvyonlu ve Acıçay Irmağı’nın “menderes” alanında, sel 
yatağında ve sürekli afet riski altındaki bir alan olduğuna dikkat çekmiştir. 

Mimarlar Odası Ankara Şubesi, Er-
zincan’da askeri ve resmi kurum 
alanını konut-ticaret alanına dönüş-
türen plan değişikliğinin yürütmesi-
nin durdurulması ve iptali talebiyle, 
vatandaşların açtığı davaya müdahil 
olmuştur. 



150

TMMOB MİMARLAR ODASI

 ANKARA ŞUBESİ, 46. DÖNEMDE

 KENT MÜCADELESİNİ, BİLİMSEL 

BİLGİNİN IŞIĞINDA, ALANINDA

 DUAYEN HOCALARDAN 

OLUŞAN KENT İZLEME MERKEZİ 

DANIŞMA KURULU’NUN ORTAK 

AKIL DEĞERLENDİRMELERİ İLE 

YÜRÜTMÜŞTÜR. PANDEMİ 

KOŞULLARINDA ÇEVRİM İÇİ 

TOPLANTILAR YAPAN KENT 

İZLEME MERKEZİ DANIŞMA 

KURULU, SÖYLEŞİLER, SUNUMLAR 

VE DEĞERLENDİRME TOPLANTILARI 

İLE 46.DÖNEMDE BİLGİNİN 

TOPLUMSALLAŞMASINA OLANAK 

SAĞLAMIŞTIR.     

Mimarlar Odası Ankara Şubesi Kent 
İzleme Merkezi Danışma Kurulu, 
Mimarlar Odası’nın kent mücade-
lesindeki bilgi birikiminin ve müca-
dele rotasının belirlenmesinin ana 
kaynağıdır.  Kurumsallaşmış bir yapı 
olarak, mimarlık, kamu yönetimi, 
ekonomi, medya çalışmaları, basın, 
kentsel politika, kent ve çevre, plan-
lama, sosyoloji, kadın çalışmaları, 
sağlık ve tıp, peyzaj mimarlığı, sa-
nat, restorasyon ve koruma, ulaşım, 
tarım, sosyal hizmetler, hukuk gibi 
kent çalışmaları ile ilişkili disiplin-
lerden hocalar kent mücadelesine 
ilişkin değerlendirmeleri ve önerile-
ri ile kolektif üretim ortamını oluş-
turmaktadır. KİM Danışma Kurulu, 
46. dönemde pandemi koşullarında 
çalışmalarını ve toplantılarını dü-
zenli olarak gerçekleştirmiş, değişen 
yerel yönetimleri eleştirel bir bakış 
açısıyla değerlendirmiştir. Dönem-
sel politikalar oluşturmuş, görüşleri-
ni kamuoyuna açıklamış, Mimarlar 
Odası Ankara Şubesi’nin kent müca-
delesinin omurgasını oluşturmuştur.

Kent İzleme Merkezi Danışma Ku-
rulu, güncel kentsel politikalara yö-
nelik öncelikli toplantılar yaparak 
Mimarlar Odası Ankara Şubesi’nin 

proaktif eylemlilik sürecinin önü-
nü açmıştır. 46.Dönemde bilimsel 
bilginin toplumla buluşması için et-
kinlikler düzenlemiş, çevrim içi ger-
çekleştirilen sunumlarla kentlilere 
yönelik bir kent akademisi görevini 
üstlenmiştir. 46.Dönem’de pek çok 
etkinlik, sunum ve söyleşi gerçek-
leştirilmiştir.
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Bu kapsamda 46.Dönemde pan-
demi koşullarında kent ve sağlık 
söyleşileri başlatılmıştır. Özlem 
Azap ile “Coronavirüs”, Vedat 
Bulut ile “Covid-19 Mücadelesi 
ve Sağlık Mekanları”, “Pandemi 
Süreci ve Mücadelede Gelinen 
Aşama”, “Covid-19’da Durum 
Değerlendirmesi”, “Covid-19 Aşı-
larında Güncel Durum”, Ahmet 
Saltuk ile “Korona Salgını Seyir 
Defteri”, Bülent Batuman ile “1 
Mayıs’ın Mekansallığı”, Bahar Ba-
şer Kalyoncuoğlu ile “İklim Krizi, 
Salgın Hastalıklar ve Teknoloji Ek-
seninde Meslek Eğitimi”, Dursun 
Yıldız ile “Kentlerde Su Yönetimi 
ve Gelecek”, “Kapadokya Özko-
nak’ta Ortak Aklın Zaferi”, Gamze 
Kefu ile “Ankara Apartmanları”, 
Nilgül Karadeniz ile “Tuz Gölü 
Ekosistemi-Sınırlar Süreçler”, So-
nay Bayramoğlu ve Hilal Kara ile 
“Orman Yangınları Niçin Felakete 
Dönüştü”, Erhan Öncü ve Tarık 
Şengül ile “Yollar Nereye Ankara 
Ulaşım Politikaları”, “Güvenpark 
Forumu”, ”Saraçoğlu Mahallesi’n-
de Neler Oluyor Forumu”, “AKM 
Alanları Forumu”,”Kurtuluş Par-
kı Forumu”, “İmrahor Vadisi Fo-
rumu”, “Kıbrıs Vadisi Forumu” 
ve çok daha fazlası Kent İzleme 
Merkezi çalışmalarının toplumla 
buluşmasını sağlayan etkinlikler 
olmuştur.
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KENT İZLEME MERKEZİ DANIŞMA 

KURULU ÜYELERİ, 

46. DÖNEMDE ODTÜ 

YOLU, KURTULUŞ PARKI,

 GÜVENPARK GİBİ KONULARDA 

GÖRÜŞLERİNİ BELİRTMİŞ, 

PANDEMİ KOŞULLARININ EL

 VERDİĞİ DÖNEMLERDE, BASIN 

TOPLANTILARINA KATILARAK 

KAMUOYUNU BİLGİLENDİRMİŞ, 

ANKARA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ 

İLE TED ÜNİVERSİTESİ ARASINDA 

İMZALANAN KURTULUŞ PARKI 

PROTOKOLÜNE KARŞI ÇIKARAK 

EYLEMLERİNE KATILMIŞ VE 

PROAKTİF BİR ÇALIŞMA TARZI 

İZLEMİŞTİR.

Kent İzleme Merkezi Danışma Kuru-
lu, Kurtuluş Parkı’nın Ankara Büyük-
şehir Belediyesi ve TED Üniversitesi 
arasında yapılan protokolle yeniden 
işlevlendirilmesini masaya yatırmış 
ve çok boyutlu bir değerlendirme 
yapmıştır. Kurtuluş Parkı’nda yapı-
lan basın açıklamasına, Kent İzleme 
Merkezi Danışma Kurulu Üyeleri de 
katılmıştır. Aziz Konukman ve Ah-
met Demirtaş’ın katılımı ile Kurtuluş 
Parkı inceleme gezisi gerçekleştiril-
miştir.  Hukuksal sürece taşınan pro-
tokolde bu görüşlerle birlikte dava 
dilekçesi zenginleştirilmiştir. 

Ahmet Demirtaş 

Aziz Konukman Kasım 2021
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SEMT SAKİNLERİNİN VE 
MUHTARLARIN DA UZMANLARLA 

BİRLİKTE KURTULUŞ PARKI 
SÜRECİNİ KATILIMCI BİR 

YÖNTEMLE DEĞERLENDİRMESİ, 
KAMUSAL BİR ALANA İLİŞKİN 

MÜCADELENİN NASIL ELE 
ALINACAĞI KONUSUNDA ÖNEMLİ 

BİR DENEYİM OLMUŞTUR.  

Hukukçu, Yazar Turan Tanyer: 
“1930’lu yıllarda Kurtuluş Parkı’nın 
bugün olduğu yer fidanlıkken geç-
mişte çilek dahi yetiştiriliyordu. Çok 
çeşitli ağaçlar var, fidandan büyütü-
len bu ağaçlar Ankara’nın çevre ille-
rine ve köylere dağıtılıyordu. 1935 
yılında bir de park oluşturuluyor. 
180 dönümü fidanlığa, geri kalanı-
nın büyük bir kısmı da parka ayrılı-
yor. Fidanlık 1930’lu ve 1940’lı yıl-
larda ilk halini korudu, ancak 1950’li 
yıllardan itibaren biraz kaderine terk 
edildi. 1950’li yılların sonuna doğru 
fidanlık tekrar ele alındı. Burası fi-
danlık olmaktan çıkarıldı ve sadece 
parka dönüştürülmek istendi. Kurtu-
luş Parkı’nın hikayesi de bu tarihten 
itibaren başlar. Yıllarca idare huku-
kuyla uğraşmış bir hukukçu olarak 
ortada son derece sakat ve Büyükşe-
hir Belediyesi’nin yasasına aykırı bir 
protokol var. Bu protokol, Büyükşe-
hir Belediyesi’nin bir park düzenle-
mekten aciz olduğunu da gösterir. 
Büyükşehir Belediyesi bir parkı dahi 
yaşanabilir hale getirmekten bilerek 
ya da bilemeyerek kaçınıyor. 20-25 
yıl büyük bir fidanlık parkla birlik-
te Ankaralıların hizmetinde oldu. O 
zamanın dar olanakları içinde işi bi-
len işçi sayımız azdı, ama park ola-
rak hizmet verdi. Bugünkü belediye 

Turan Tanyer Onur Karahanoğulları 

bu olanaklarla park olarak bakımını 
yapamıyor. Bu tam bir kepazeliktir. 
Burada kötü şeyler oluyorsa güvenlik 
nerede? Niye önlemiyorlar? Beledi-
yenin takdir yetkisi suistimal edile-
cek bir alanı kapsamaz. Takdir yet-
kisi imece usulüyle bile çözülebilir; 
“Gelin bize yardımcı olun.” denir. 
Bu sadece Kurtuluş’ta protokolle ola-
cak iş değil, yarın bunu Seğmenler 
ve Botanik Parkı için de yapacaklar.”

Protokolde yer alan gizlilik madde-
si ne anlama geliyor? Halktan ne 
gizleniyor?

“Protokolde 13. madde var. Gizlilik 
maddesinde, ‘Taraflar iş bu protokol 
süresince ve sonrasında birbirlerine 
proje ile ilgili kamuya açık olmayan 
bilgi ve belgeleri tarafların yazılı 
iznini almaksızın üçüncü kişiler-
le paylaşamaz.’ deniliyor. Kamuya 
açık olmayan bilgi ve belgeler ne 
anlama gelmektedir? Kamu kim? 
Halk. Halka açık olmayan bilgi ve 
belgeler ne demek, halktan ne gizle-
niyor, neler yapılmak isteniyor? Bu 
ayıptır, böyle muğlak ifadelerle pro-
tokol oluşturulmaz eğer böyle muğ-
lak hükümler yer almışsa bu kötü bir 
protokoldür, iptal edilmesi gerekir. 
Biraz da vicdanlı olmak gerekir.”

Ankara Üniversitesi İdare Hukuku 
Öğretim Görevlisi Prof. Dr. Onur 
Karahanoğulları:  

“Bir üniversite belediyenin yetkile-
rini gasp etmeye çalışıyor.”

“Protokolde işletme kavramı geçi-
yor. Ticarileştirmeyi de protokole 
koymuşlar. Mansur Yavaş orta ve 
büyük sermaye gruplarına hizmet 
ediyor. Üniversite bu alana elit iş-
letmeci olarak girecek, bir iki tane 
ders verme alanı oluşturacaklar. 
Protokolde onun dışında lüks kafe 
ve kitap satış yerleri bulunuyor. Bu 
idari hukuktaki adıyla yetki tecavü-
züdür. Bir üniversite bir belediyenin 
yetkilerini gasp etmeye çalışıyor. 
Bir parkın yeniden işlevlendirilmesi 
ne demek, hiç uyumlu değil. Yeni-
den işlevlendirme değil park işlevi-
ne döndürme olabilir, içindeki buz 
patenin, çayhanelerin atılması ve 
trafiğin dışarıya atılması olabilir. 
Üniversitenin bir parkı yeniden iş-
levlendirme görevi yoktur. Bu pro-
tokolün iptal edileceği konusunda 
hiçbir kuşkum yok benim. Bu bir 
yetki sakatlığıdır. Bir üniversite be-
lediye görevini üstlenemez. Üst-
lenmeye çalıştığı görevde belediye 
bütçesi ve örgütlenme becerisi dü-
şünüldüğünde yapılması son derece 
kolay bir iş. Korumanın dışında bu-
ranın kadastro kanununda bir park 
olarak nitelendirildiğinin vurgula-
mak gerekiyor. Üniversite giderek 
belediyenin işini yapamaz. TED’in 
belediyeye böyle bir hizmet sunma-
sı Anayasa gereği olanaklı değildir. ”
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Mimar,  Ulaşım Uzmanı ve Plancı-
sı Erhan Öncü: “Bir üniversite ile 
başlayıp sonra yandaş şirketlere ve 
müteahhitlere peşkeş çekilerek bu 
yeşil alan tamamen yok olacaktır.”

“Burası sadece bir yeşil alan, bir 
park değil, kentin çok önemli bir 
noktasında farklı aksların birleşti-
ği bir yerdir. İki tane raylı sisteme 
komşu ve üç tane üniversitenin orta 
yerinde kalıyor. Dolayısıyla burası 
çok önemli bir alan. Bunun içinde 
sıkışıp kalmış bir üniversite kendine 
alan açmaya ve etrafı zapt etmeye 
çalışıyor. En zayıf gördüğü halka 
olarak da parkı görüyor. Belediye-
ye bir yem atıyor burayı biz bakarız 
düzeltiriz diyor; belediye de hangi 
dönemden kalma proje bilmiyorum 
ama sonuçta katlı kavşaklara para 
ayırırken,  parkın bakımını becere-

Hacettepe Üniversitesi Öğretim 
Görevlisi Prof. Dr. Meltem Yılmaz: 
“Üniversitenin kamusal alanı talebi 
etik değil, üniversite kınanmalıdır.“ 
Etik açıdan büyük bir sorun olduğu-
nu düşünüyorum. Bir üniversite na-
sıl olur da Ankara’nın merkezinde 
olan, canlı olan kullanılan bir alanı 
üniversite olarak talep eder. Üniver-
siteler gençlere doğruları öğreten 
uzmanlık alanları doğrultusunda 
yetiştiren, belli ilkeler doğrultusun-
da eğitim veren kurumlar değil mi? 
Böyle bir üniversitenin eğitimine 
nasıl güvenilebilir? Mekanlarıyla, 
talepleriyle üniversiteler öğrenci-
lere ve topluma örnek olmalı. Bu 
üniversite kınanmalıdır, belediye-
nin kamulaştırılmış bir alanı özel 
bir üniversiteye tahsis etmesi de çok 
yanlış. Bu kamunun kullanımının da 
sınırlandırılması anlamına geliyor. 
Üniversite diyebilir ki halk buraya 
giremez. Herman Jansen 1928 yılın-
da kenti planlarken dört temel ilke-
ye dikkat ediyor, iktisat, trafik, sağlık 
ve estetik. Sağlık konusunu da park-
lara bağlıyor; AOÇ, Kurtuluş Par-
kı ve diğer parklar, Jansen planıyla 
oluşturuluyor. Jansen, kent sağlığını 
açık alanlar ve açık alanların yeşil-
lendirilmesine bağlıyor. Dolayısıyla 
günümüze kadar gelmiş olan Kur-
tuluş Parkı’nı günümüzden sonra 
da kesinlikle korumamız gerekiyor. 
İnsanları rahatlatan doğal ortamlar 
bunlar ve Ankaralılar boş zamanla-
rında doğal ortamlara akın ediyor-
lar. Eymir Gölü kalabalık olmazdı, 
şimdi yürüyecek yer bulamıyorsu-
nuz. Doğal ortamlar da o kadar kul-
lanılmaya başlandı ki onların da bu 
aşırı kullanımdan zarar görmesi söz 
konusu. Çünkü kent içinde doğal or-
tam kalmadı. Parklar ve yeşil alanlar 
yapılaşmayla yok ediliyor.”

mediğini kabul edip bir üniversiteye 
veriyor. Bu üniversitenin bu yeşil 
alandan etiyle sütüyle yararlanması 
ortaya çıkıyor. Burası bir kamusal 
alan, belediyenin bile burayı üni-
versiteye tahsis etme, kullandırma 
yetkisi yok. Kamuya açık olmak du-
rumunda burası bir geçiş alanıdır, 
buraya bir dershane yapılması ola-
cak iş değildir. Düşünün hoca ders 
anlatıyor dersin içinden simitçi ve 
mısırcı geçiyor, mümkün değil, et-
raftakileri kandırmaya çalışıyorlar. 
Bu makyaj ve gerekçe geçerli uygu-
lanabilir bir şey değil. Öte yandan 
kamusal bir alanı bir üniversiteye 
tahsis etmek belediyenin yetkisinde 
değildir. Diğer üniversitelere değil 
de sadece bir üniversiteye. Benim 
önerim protokolün derhal durdurul-
masıdır. Eğer bir üniversitenin darlı-
ğı varsa, oradaki otoparkı alabilirler. 
Otomobillerin kent merkezine bu-
raya kadar gelmeleri stratejik açıdan 
da yanlış zaten. Ayrıca belediyenin 
de oradaki yapıları kaldırarak yeşil 
alanı yeniden düzenlemesi gereki-
yor. Aksi halde Özalcı mantıkla bu 
alanları başka birilerine vermeye 
başlarlarsa ODTÜ Ormanı ve AOÇ 
gibi, önce bir üniversite ile başlayıp 
ondan sonra yandaş şirketlere ve 
müteahhitlere peşkeş çekilerek bu 
yeşil alan tamamen gidecektir.”



155

Yüksek Şehir Plancısı Ömer Kıral:  
“Birinci derece doğal sit alanında 
üniversitenin ihtiyaçları giderile-
mez. Sürdürülebilir koruma bakış 
açısıyla parkın bakımı yapılmalı-
dır.”

“Kurtuluş Parkı 1994 yılında birinci 
derece doğal sit alanı ilan edildi. Bu 
bölge kurulu kararı önemli bir ka-
rardır. Bölge Kurulu belediyelerin 
bu alanları kullanma isteğini de göz 
önüne alarak, Kurtuluş, Abdi İpekçi, 
Güvenpark ve Papazın Bağı alanının 
birinci derece doğal sit alanlarını 
ilan etti. Aynı kararda 23 tane hey-
kel ve anıt tescil edildi. Protokolde 
hassas alan tanımı var, belediye ola-
ya hakim değildir. Protokolü yapan 
daire de doğal sitler den sorumlu bir 
daire değildir. Belediyenin tutumu-
na da baktığınız zaman birinci de-
rece doğal sit alanında bir Koruma 
Amaçlı İmar Planı yapma isteği var. 
Ancak bir de kentsel tasarım projesi 
yapmak istiyor. Sit alanlarında kent-
sel tasarım projesi yapılmaz. Kent-
sel tasarım projesi aslında imarcı bir 
yaklaşımdır. Bunun mevzuatta da 
yeri yok. Bu aslında sit alanlarına 
nasıl yaklaşacaklarının zihniyetini 
gösteriyor. Bu alanlarda koruma 
projesi yapılmak zorundadır. Do-
ğayı koruyan, sürdürebilir kılan bir 
yaklaşım olması gerekir. Birinci de-
rece doğal sit alanında üniversitenin 
ihtiyaçları giderilemez. Ankara’nın 
belediye sınırları içinde bir koruma 
politikası ve öncelikleri yok. Kurtu-
luş Parkı’ndaki protokol kapsamın-
da yapılacak işler, birinci derece sit 
ve kesin korunması gereken hassas 
alan statüsünün içinde yer alamaz. 
Sürdürülebilir koruma bakış açısıyla 
oradaki parkın bakımının ve işletil-
mesinin yapılması lazım”.

İktisatçı Prof. Dr. Aziz Konukman:  
“Asli kamu hizmetini ben yapamı-
yorum TED bize yardıma gelsin.” 
demek, abesle iştigaldir.

“Seçim vaatlerine bakıyoruz ‘Ben 
yaptım oldu anlayışı değişecek, ka-
tılımcılık halka saygı olacak.’ söy-
lemlerinin aksini görüyoruz. Biz bu 
yönetim anlayışı değişsin, yeni bir 
yönetim anlayışıyla belediyecilik 
yapılsın diye destekledik kendisini. 
Hakikaten bu protokol hayal kırık-
lığı yarattı. Özellikle Bakanlıkların 
asli hizmetlerini bir takım proto-
kollerle yandaş vakıflara devrettiği-
ni görüyoruz. Milli Eğitim Bakanlı-
ğı’nın yüzlerce böyle protokolü var. 

Milli Eğitim Bakanlığı ‘Okullar ka-
palı olsa milli eğitimi yönetirdim.’ 
anlayışını resmen hukuki zemine 
oturturmuş. Eğitim Sen, aynı Mimar-
lar Odası Ankara Şubesi gibi dava 
yorgunudur ve çoğunu da kazandı. 
Asli kamu hizmetini ben yapamıyo-
rum, parka ben bakamıyorum, TED 
bize yardıma gelsin demek abesle 
iştigaldir. Bu projenin kabul edilebi-
leceğini düşünmüyorum.” dedi.
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Peyzaj Mimarı Doç. Dr. Başak 
Özer: “TED Üniversitesi alanı-
nı bize versin, kamusal alana 
çevirelim, alanını parka kat-
sın.”

“Kentin içinde büyümesi, büyümeyi 
durdurması, parkın  nefes alınan bir 
yer olması, aslında bütün sistemleri 
de koruması ve geliştirmesi gibi her 
pozisyonu varken, bir peyzaj mima-
rı olarak bir sürü argüman üretebilir-
ken, kamusal alanın kamu kurumu 
tarafından bir protokolle mülk sta-
tüsünün değiştirilmesini düşünüyo-
rum. Bakmamak, sahip çıkmamak, 
ötekilemek karşısında hepimizin bu 
düştüğü savunma duygusu beni ger-
çekten yıpratıyor. Neden savunma 
halinde kalalım ki? Bir parkı neden 
bu kadar çabuk gözden çıkarabilir 
bir politika var hiçbir şekilde an-
layamıyorum. Bizim kentlerde bir 

Çekül Ankara Temsilcisi Mimar Faruk Soydemir: “Parkın yeni-
den işlevlendirilmesi olamaz, bu kültür varlıklarında olan bir 
kavramdır.”

“Protokol ve yapılacak olan plan yasal değil. Parkın yeniden işlevlendiril-
mesi olamaz. Yeniden işlevlendirme kültür varlıklarında olan bir kavram-
dır. Bir kültürel miras ya da tescilli bir yapı işlevlendirilerek koruma kurulu 
kararıyla dönüştürülebilir. Burası birinci derece doğal sit alanı, her türlü 
müdahale kararı burada yasaktır. Birinci derece doğal sit alanında işlev-
lendirme yeni yapılaşma, yeni bir düzenleme zaten yapılamaz. Yapılması 
için prosedürleri vardır. Protokolün arkasında başka şeyler mi düşünülü-
yor? Bunu sorgulamak lazım. Doğal sit alanı derecesini mi düşürecekler? 
Bunun da olması mümkün değil. Kamusal alanın özel mülkiyete kullanımı 
söz konusu olamaz. Tabiat Varlıklarını Koruma Kurulu onayından geçerken 
doğal sit derecesini birden üçe düşürecek başka türlü bunu onaylayamaz.”

metrekare yeşil alanı kaybedecek lüksümüz yok. Hatta artık temel ihtiyaç 
noktasındayız. Belediyenin hukuksuzluğu devam ettirerek kendi sorumlu-
luğundaki yeri sahiplenmemesini ve bunu bilinçli bir politika olarak yaptığı-
nı düşünüyor olmak gerçekten çok üzücü. Metropolitan kentlerde zamanla 
kente müdahaleler olur. Ulaşım için, araç trafiği için köprüler yapmaya baş-
larsınız, kentte parçalanmalar bölünmeler oluyor. Geçen yollar, alt yapılar, 
üst yapılar, yaşam alanınızda bir engele dönüşmeye başlar. Sonra, yıllar 
sonra yaptığınıza pişman olursunuz ama dönemezsiniz de. Atıl kalmış bu 
yerleri kentte dahil etmenin yollarını ararsınız. Kurtuluş Parkı’nda böyle bir 
durum da yok. Varlık biçimini başka bir sebeple kaybetmiş olsaydı da geri 
döndürmeye çalışıyor olsaydık bir üniversiteye verilmesi yine söz konusu 
olamaz. Günümüzde bir eğitim kurumu yapısı ve onun peyzaj ilişkisine 
baktığımızda eğitim kurumları bir yere sıçramak değil, kendi yerleşkesi 
içinde yeşil alanını artırmak, bulunduğu eğitim grubuna bağlı olarak onun 
dış mekandaki ihtiyaçlarını karşılamak için var olmak durumundadır. Tek 
başına yapı olarak kendini devam ettirmemeli. Yoksa mekan değiştirsin. 
Hatta şöyle bir güzellik yapsın; alanını bize versin park yapalım, kamu-
sal alana çevirelim. Madem bir hizmet politikası var. Kentliye, Ankaralıya, 
görevimiz var diyorlar o zaman bu alanı versinler, burayı da Kurtuluş Par-
kı’nın bir alanı olarak çevirelim.”
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Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler 
Fakültesi Öğretim Görevlisi Meh-
met Ayvaz: “Bir soylulaştırma giri-
şimi olduğu da ortaya konuluyor.”

“Bir TED Üniversitesi çalışanına bu 
durumun ne olduğunu sorduğumda 
açıkça bir soylulaştırma girişimi ol-
duğunu söylemişti. Cumartesi günü 
arkadaşlarla acaba ne yapsak buray-

la ilgili, bir rapor mu hazırlasak düşüncesiyle bir saha gezisi yaptık. Orada 
alanın bir nevi resmi olmayan bir şekilde işportacıların kontrolü altında 
olduğunu gözlemledik. Danışıklı dövüş var ve bir iş birliği  söz konusu. Bu-
rada buz pateni olsun, başka işletmeler olsun mafyatik ve illegal bir durum 
var. Bu öne sürülerek park melekçe bir bahaneyle dönüştürülmek isteniyor. 
Halbuki bu protokolle değil, kolluk gücüyle yapılacak bir şeydir. Kurtuluş 
Parkı  Cebeci’deki toplumsal olaylarda polisin bir nevi kısmen denetimi 
kaybettiği bir alandır. Oranın daha denetlenebilir hale getirilmesiyle ilgili 
böyle bir okuma da yapmak gerekir. Akay Kavşağı’ndan İncesu’ya bağla-
yacak bir tünel yoldan bahsediliyor. Bu yolla bağlantısı önemli. Mansur 
Yavaş’a oy veren insanlara bir anket yapılsa, sorulsa bu durum, ne yapılsın 
dense eminim yüzde 80’i, 90’ı yapılmasın diyecektir. Burada toplumsal bir 
baskı oluşturmak için ciddi bir fırsat da var.  Bunun kullanılması gerekiyor, 
muhalif sayacağımız medyada sadece Kurtuluş Parkı değil, birçok alana 
dair bir suskunluk söz konusu. Ankara’da bir tadımız kaçmasın durumu 
var. Burada kentsel ekolojik değerinin ötesinde ciddi bir kamusallık söz 
konusudur. İnsanların kullandığı sayısız bank var, 50 kadar piknik masası 
var. Trafik eğitim parkuru var, buz pisti, heykeller, büyük bir cafe, insan-
ların kullandığı iki tane halı saha var. 10 tane masa tenisi saydım. O tenis-
lerin filelerinin kaldırıldığını söylüyorlar, insanlar kendi getirdikleri fileleri 
kullanıyorlar ya da işportacılardan file alıp kullanıyorlardı. Spor aletleri de 
var. Kullanılıp kullanılmadığına emin değilim, üç çeşme gördüm. Yani aynı 
anda çok sayıda insanın kullandığı ve kamusallığı tartışmasız bir alan. Bir-
den bire etrafını çevirerek halkın kullanımından çıkarılacak bir alan değil. 
Zamana yayılacak şekilde buranın kullanımından halk dışlanabilir.”

Çamlıtepe Mahallesi Muhtarı Ne-
sibe Durmaz: “Burası bizim nefes 
alanımız, park düzenlenmeli ve 
halkın daha çok kullanabileceği bir 
alan haline getirilmelidir.”

“Burası bizim nefes alanımız, park  
düzenlenmeli ve halkın daha çok 
kullanabileceği bir alan haline ge-
tirilmelidir. Ancak TED Üniversi-
tesi’ne verilmesini kesinlikle iste-
miyoruz. Park halkın kullanımında 
kalmalı. Kurtuluş Parkı’nın yanında-
ki mahallelerden bir tanesi de benim 
mahallem. Mahalle sakinlerime de 
bilgi vermeye çalışıyorum. Bundan 
bir 15 yıl önce Kurtuluş Parkı’nın 
bir tek ışığı yoktu, gece insanlar ora-
dan geçmeye korkuyorlardı. Kapka-
ranlık bir ormanlık alandı, zaman 
içinde ışıklandırıldı ve kullanmaya 

mıyor. TED Üniversitesi mi yapıyor? 
Üniversite mi bunu halledecek?” 
dediğimde, o zaman hiçbir cevap 
vermiyorlar, yok biz parkı vermedik 
diyorlar. Torunlarım orada top oyna-
yamayacak, bisiklet süremeyecek ve 
ilk haline dönüştürülecek benim en 
büyük korkum bu. 15 yıl sonrasını 
düşünerek konuşuyorum, burası hal-
kın parkıdır, bu yaz belediye ben bu 
parkta etkinlik yapalım, halk daha 
çok kullansın dediğimde pandemiyi 
bahane ederek yapmadılar. 30 yıldır 
atıl durumda bırakılan bir park sahi-
biyiz. Vatandaş olarak içim sızlıyor. 
Mahalle sakinlerine 153’ü arayarak 
tepkilerinizi gösterin diyorum, tepki 
göstermezsiniz üç gün sonra  orada 
yürüyüş yapamazsınız diyorum.”

başladık. İçinde atıl durumda duran, 
çocukluğumuzda paten kaydığımız 
alan bir mafya babasına verildi. Yıl-
larca orayı bir mafya babası devlet 
içinde devlet şeklinde işletti. Kurtu-
luş Parkı’nda sabahlara kadar düğün 
yapılıyor. Kötü bir durumdaydı, sağ 
olsun bunlar kaldırıldı, biz bunun 
tam sevincini yaşarken, parkı çok 
daha rahat kullanacağız derken, 
bir anda TED Üniversitesi’ne veril-
meye başlandı. Parkta birçok yapı 
var, sit alanı gibi kullanılmıyor. Çok 
köklü bir değişim yapılması lazım. 
Mahalle sakinleri olarak parkı TED 
Üniversitesi’nin almasına kesinlikle 
karşıyız. Belediye ile yaptığım gö-
rüşmelerde; “TED bir süre sonra bu-
rada güvenliği sağlayamadığını söy-
leyecek. Okul için alt geçit yapacak. 
Koskoca belediye güvenliği sağlaya-
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MİMARLAR ODASI ANKARA

 ŞUBESİ KENT İZLEME MERKEZİ 

ŞEHİRCİLİK KOMİSYONU İLE 

BELEDİYE MECLİSLERİNDE, ÇEVRE 

ŞEHİRCİLİK İL MÜDÜRLÜKLERİNDE 

VE KORUMA KURULLARINDA 

ALINAN KARARLARI DÜZENLİ 

TAKİP EDEREK, MİMARLAR 

ODASI ANKARA ŞUBESİ’NİN

 HUKUKSAL SÜREÇLERİNİN VE 

KENT MÜCADELESİNİN ANA 

KAYNAKLARINDAN BİRİSİ OLARAK 

46.DÖNEMDE DE ÇALIŞMALARINI 

YÜRÜTMÜŞTÜR.  

MİMARLAR ODASI ANKARA 

ŞUBESİ TARAFINDAN KENTİN

 PLANLI GELİŞİMİ, ULAŞILABİLİR, 

ERİŞİLEBİLİR VE SAĞLIKLI 

KENTLEŞME İLKELERİ, KÜLTÜR 

VARLIKLARININ KORUNMASI, 

İMAR ALANINDA USULSÜZ VE 

AYRICALIKLI UYGULAMALARIN 

SONA ERDİRİLMESİ İÇİN 

YÜRÜTÜLEN HUKUK MÜCADELESİ 

46. DÖNEMDE DE DEVAM ETMİŞ VE 

“MİMARLARIN BAROSU” 

GİBİ ÇALIŞILARAK ÇOK SAYIDA 

YARGI SÜRECİ TİTİZLİKLE TAKİP 

EDİLMİŞTİR.

Şehircilik Komisyonu’nun her bir üyesi aynı zamanda Kent İzleme Merkezi Da-
nışma Kurulu’nda yer alır. Kent İzleme Merkezi Danışma Kurulu’nda bütünlüklü 
olarak yapılan değerlendirmeler, Şehircilik Komisyonu’nda güncel kararların in-
celenmesi ile pratik bir sürecin önünü açar. Her ay yayınlanan Belediye Meclisi 
kararlarının titizlikle ele alınması, imar planlarının askı süreçlerinin takip edilme-
si, Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü’ndeki askı planlarının takibi, resmi gazetede 
yayınlanan ilamların ve yasal düzenlemelerin takibi gibi ağırlıklı konuları ele alan 
komisyon 46.Dönemde de çalışmalarını sistematik ve düzenli şekilde yürütmüş-
tür. Ayrıca vatandaşların da takip ederek, Mimarlar Odası Ankara Şubesi’ne baş-
vurdukları konuları da inceleyen ve Oda’nın genel tutumunu belirleyen öneri ka-
rarlar üreten komisyon 46.Dönemde 41 kez toplantı gerçekleştirmiştir. Şehircilik 
Komisyonu, Ankara Büyükşehir Belediyesi’nin 2021 yılında 2706 meclis kararı 
ile ,2021 yılında 1826 meclis kararını değerlendirmiş, askıda yüzlerce plan takip 
etmiş, Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü’nde 100’ü aşkın plan dosyasını değerlen-
direrek, itiraz edilecekleri, kamu yararı ve planlama ilkelerine aykırı olarak dava 
açılacakları belirlemiştir. 

Mimarlar Odası Ankara Şubesi, kentin gelişiminden sorumlu idarelerin al-
dıkları kararları düzenli olarak takip etmeyi 46. Dönemde de sürdürmüş-
tür. Şehircilik Komisyonu tarafından aylık olarak Belediye Meclis kararları, 
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı kararları ve askıya çıkarılan 
planlar incelikle takip edilmiş, mimarların yanı sıra şehir plancısı, peyzaj 
mimarı ve avukatlar tarafından gerçekleştirilen analizler sonucu imar yö-
netmeliğine, şehircilik ilkeleri ve planlama esaslarına aykırı hususlar tes-
pit edilerek yargıya taşınması gerekli görülen hususlar Yönetim Kurulu’na 
iletilmiştir. Kent İzleme Merkezi Danışma Kurulu’ndan akademisyenlerin 
katkıları ve Şubemizin deneyimli avukatlarının uzmanlığı sayesinde dava 
dilekçeleri kentin önemli alanlarına ilişkin bilimsel bir bilgi kaynağı içeri-
ğine kavuşmuş, araştırmacılar ve kent çalışmaları yürüten pek çok kişi tara-
fından akademik bir kaynak olarak kullanılmak üzere çok sayıda başvuru 
yapılmıştır.
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MİMARLAR ODASI ANKARA 
ŞUBESİ MİMARLIK, KENT VE 

GELECEK HUKUKUNU KORUMAK 
VE YENİ BİR HUKUK YARATMA 

MÜCADELESİNE DESTEK VEREN BİR 
ÖRGÜT OLARAK, TOPLAM 1600 

HUKUK DOSYASI İLE MİMARLARIN 
BAROSU HALİNE GELMİŞ, ÜLKENİN 

EN ÖNEMLİ SORUNUNUN 
ADALET OLDUĞUNU ORTAYA 

ÇIKARTMIŞTIR.  

Mimarlar Odası Ankara Şubesi devam eden davalarla birlikte toplamda 1600 
dava dosyasını yürütmektedir. Bunların 122 tanesini hinterlandımızda bulu-
nan Temsilciliklerimizin gündemi oluştururken, 13 adet ihale süreci ve üye-
lerimizin takip ettiği davalara müdahilliklerimizin bulunduğu davamız vardır. 
İlgili idareler ve kişilik haklarına saldırılara yönelik yapılmış 200 suç duyu-
rusu, Anayasa Mahkemesi’nde görülen 200 dosya bulunmakta olup, Avrupa 
İnsan Hakları Mahkemesi’ne gönderilen dosya sayısı bu dönem 40’dan 60’a 
yükselmiştir. Bu durum ülkemizin en önemli sorunlarından birisinin yargının 
bağımsızlığı ve adalet konusu olduğunu, kentsel rant ilişkilerinin ne derece 
yoğun olduğunu ve kentlerimizin kültürel varlıklarımızın nasıl bir saldırı al-
tında olduğunu, kendi alanımızdan bile ortaya çıkartmaktadır. Aynı zamanda 
yerel yönetimlerde değişiklik yaşanmasına rağmen Ankara Büyükşehir Beledi-
yesi ile devam eden davalarda herhangi bir değişiklik yaşanmamış, Belediye 
davalarımıza karşı benzer üslupla savunma yaparak, kazandığımız davaları da 
istinafa taşımaya devam etmiştir. İmar süreçlerinde yeni dönemde açılan dava 
sayısında azalma olduğu gözlense dahi, şehircilik ilkelerine aykırı yapılaşma 
devam etmiş, 46. Dönemde yeni açılan dava sayısı 300’e ulaşmıştır.

MİMARLAR ODASI ANKARA 

ŞUBESİ’NİN EN ÖNEMLİ 

HUKUKSAL MÜCADELE 

ALANLARINDAN OLAN ATATÜRK 

ORMAN ÇİFTLİĞİNE YÖNELİK  

TALAN 46. DÖNEMDE DE DEVAM 

ETMİŞ, 46.DÖNEMDE 148 OLAN 

ATATÜRK ORMAN ÇİFTLİĞİ 

DAVALARI SAYISI 46. DÖNEMDE 

186’YA YÜKSELMİŞTİR. 

Cumhuriyet’le hesaplaşmanın simge mekanı haline gelen Atatürk Orman 
Çiftliği alanlarına yönelik, plan değişikliği, tahsisler, devir ve kiralamalarla 
sürdürülen talan 46. Dönemde de sıkı takip edilmiş, plan değişiklikleri-
ne, tahsislere kiralamalara yönelik davalar açılmıştır. Gökçek döneminde 
planı yapılan yollar, yerel yönetim değişmesine rağmen AOÇ’nin içinden 
geçirilmeye devam etmiş, yeni davalar açılarak mücadele sürdürülmüş-
tür. 45. Dönemde 148 olan Atatürk Orman Çiftliği davaları 46. Dönemde 
186’ya yükselmiştir. Atatürk Orman Çiftliği yıllardır, tek başına özgün bir 
örnek olarak mekansal saldırının ne kadar şiddetli ve büyük olduğunu gös-
termektedir. 
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ÜLKEDE HUKUKUN AYAKLAR 
ALTINA ALINDIĞI BİR DÖNEMDE 

HUKUK MÜCADELESİNİ TÜM 
ZORLUKLARA VE ENGELLEMELERE 
RAĞMEN SÜRDÜREN MİMARLAR 
ODASI ANKARA ŞUBESİ, YENİ BİR 

HUKUKUN YARATILMASI İÇİN 
YARATICI YÖNTEMLERİ VE EMSAL 
OLACAK SÜREÇLERİ DENEMEKTEN 

ASLA VAZGEÇMEMİŞTİR.

Mimarlar Odası Ankara Şubesi, 
hukuksuzluğun bir norm halini al-
maya başladığı günlere inat hukuk 
yolundan vazgeçmemiş, hukuk çer-
çevesinde kalarak yeni yollar dene-
meyi sürdürmüştür. 46. Dönemde 
uluslararası alanda dahi emsal teşkil 
edecek örnek davalar açmıştır. Sa-
raçoğlu Mahallesi’nde mimarı Paul 
Bonatz’ın telif hakkı için varisleri 
Brigitte Dübers ve 7 torunundan 
vekaletname almayı başarmış ve 
Bonatz adına muvaffakat alınmadan 
yapılan tüm işlemlerin hukuksuz 
olduğuna dair yargı yoluna başvur-
muştur. Mimarlık tarihi açısından 
da önem taşıyacak bu davada Kül-
tür Bakanlığı, Cumhuriyet’in ilk top-
lu konut eserinin mimarının Bonatz 
olmadığını iddia edecek kadar skan-
dal bir savunma yapmıştır. 

Şubemizin yıllardır kent mücadelesi 
alanında ilk sırayı alan ve en önem 
taşıyan alanı Atatürk Orman 
Çiftliği’nde ise 46. Dönemde aslına 
rücu etmesi için açtığımız dava tarih 
sayfalarına not düşülmesi açısından 
önem taşımaktadır. Danıştay’ın 
UNESCO Dünya Miras Listesi’nde 

olan Ayasofya’nın müze statüsünün 
ortadan kaldırılarak ibadete 
açılması kararının gerekçesi üzerine 
Şubemiz Danıştay’ın kararını 
emsal göstererek, Atatürk Orman 
Çiftliği’ndeki başta Kaçak Saray, 
Ankapark, ABD Büyükelçiliği olmak 
üzere, Atatürk Orman Çiftliği’nin en 
geniş sınırlarında şartlı bağışa aykırı 
tüm kullanımların,  Atatürk’ün şartlı 
bağışı ve vasiyetine uygun hale 
getirilmesi için hukuksal mücadele 
başlatmıştır. Hukukun taraflı 
işlediğini gözler önüne sermek 
üzere başlatılan bu süreç, tarihe not 
düşülmüştür.

Anadolu’da pek çok kültürün bir 
arada yaşadığı, bu toprakların 
her katmanındaki izlerin açığa 
çıkarılması mücadelesi hukuk 
yoluyla tescillenmiştir. 15.02.2021 
tarihinde Altındağ ilçesi Yenice 
Mahallesi 6953 ada 13 parselde 
kazı çalışmaları basına yansımış, 
yüklenici firmanın yaptığı kazı 
çalışmalarında insan kemiklerine 
rastlanmıştır. Bu çerçevede inşaat 
çalışmalarının durdurulması için 
Kültür ve Turizm Bakanlığı’na 
defaten yazılı taleplerde 
bulunulmuştur. Başkent Ankara’da 
bilinen tarihi ve arkeolojik mirasın 
en zengin katmanlarının olduğu 
bölge ve anılan parselin “Ermeni 
Katolik Mezarlığı” olduğu anlaşılıp, 
tescil başvurusunda bulunulmuştur. 
Kültür ve Turizm Bakanlığı Ankara 
Kültür Varlıklarını Koruma Bölge 
Kurulu’nun 01.04.2021 tarih ve 
1114 sayılı tescillenmesine yer 
olmadığı kararı yargıya taşınmıştır. 
Kazı çalışması ve inşaat faaliyeti 
gerçekleştirrek ve tahribata yol açan 
yetkililer hakkında suç duyurusunda 
da bulunulmuştur. Anıtkabir’e, 
Atamızın mirasına sahip çıkılmıştır.
Ülkenin kültürel mirası olan 
Anıtkabir’e yiyecek ve içecek satışı 
için ticari otomat yerleştirmek 
suretiyle anıt cephesinde değer ve 
anı kaybına sebep olanlar hakkında 
suç duyurusunda bulunulmuş, 
Mimarlar Odası’nın yakın takibi 
ve hızlı refleksi ile şikâyete konu 
otomatlar kaldırılmıştır.  
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46. DÖNEMDE HUKUK 

MÜCADELESİNDE YİNE SONUNA 

KADAR GİDİLMİŞ, FİKRİ TAKİP VE 

MÜCADELE AZMİ İLE KONULAR 

ANAYASA MAHKEMESİ VE AVRUPA 

İNSAN HAKLARI MAHKEMESİ’NE

 KADAR TAŞINMIŞTIR.

Mimarlar Odası Ankara Şubesi, 
kent mücadelesinde acele kamu-
laştırma, tescil ve ihale iptal davala-
rında “ehliyet red” kararları ile sık-
lıkla karşılaşmış, olağan iç hukuk 
yolları tüketildikten sonra Anayasa 
Mahkemesi ve Avrupa İnsan Hakla-
rı Mahkemesine taşınmaya devam 
etmiştir. Anayasa Mahkemesi’nin 
önündeki başvuruları kişi yönün-
den yetkisizlik, kabul edilemezlik 
kararı ile sonlandırması üzerine 
başvurular, Avrupa İnsan Hakları 
Mahkemesi’ne taşınmaya devam 
etmiştir. AİHM’in 45. Dönem hü-
kümetten savunma istediği AOÇ’de 
Kaçak Saray yapımı maliyetleri-
ne ilişkin bilgi edinme başvuru-
su hakkında Avrupa İnsan Hakları 
Mahkemesi Oda’nın başvurusunu 
ehliyet yönünden reddetmiştir. He-
nüz AİHM’in Oda başvurularından 
hükümete bildirdiği başka başvuru 
bulunmamaktadır. Öyle ki, ilk baş-

vuru olan Kaçak Saray yürütmeyi 
durdurma kararının uygulanmama-
sına ilişkin başvuru hala mahkeme 
önünde derdesttir. Ancak 2021 
yılının en büyük kazanımı; Toplu 
Konut İdaresi Başkanlığı tarafından 
gerçekleştirilen 2020/76979 ihale 
kayıt numaralı “Türkiye Genelinde 
Toplu Konut İdaresi Başkanlığınca 
Yapılacak Olan Yerleşim Alanları 
Kentsel Tasarım Projeleri Hazır-
latılması İşi İlgili Mühendislik ve 
Mimarlık Tasarım Hizmetleri 20 
Paket Danışmanlık Hizmeti Alım 
İşi” ihalesinin iptal edilerek yeni-
den düzenlenmesi istemiyle yapı-
lan 31.03.2020 tarihli başvurunun 
reddine ilişkin 18.04.2020 tarih ve 
E.41716 sayılı işlemin iptali iste-
miyle açılan davada verilen “ehli-
yet red” kararının Oda’nın temyizi 
üzerine kaldırılması ve Şubemizin 
ehliyeti olduğu yönünde karar ve-
rilmesi olmuştur.

46. DÖNEM BOYUNCA 

ÜYELERİMİZE DANIŞMANLIK 

VERİLMİŞ, HUKUKİ SÜREÇLERİMİZ, 

DAVA AÇTIĞIMIZ ALANLAR 

ŞEFFAF BİR ŞEKİLDE 

VATANDAŞLARLA PAYLAŞILMIŞ,

BİLGİ EDİNME 

TALEPLERİ KARŞILANMIŞTIR. 

AYNI ZAMANDA, 

ÜYELERE ÖZLÜK HAKLARI, 

ASGARİ ÜCRET TARİFESİ, 

İŞTEN ÇIKARTILMALARI HALİNDE 

BAŞVURU MEKANİZMALARI 

VE HAKLARI HAKKINDA 

BİLGİLENDİRME DE YAPILMIŞTIR.  

Öncelikle mimarlık meslek alanlarının daraltılmasına karşı her türlü hu-
kuki mücadele verilmiştir. Bu kapsamda, mimar olarak görev yapan da-
vacının Devlet Hava Meydanları’nda görevlendirildiği işlerde işin tamamı 
üzerinden iş deneyim/iş denetim belgesi düzenlenmesi talebinin reddine 
ilişkin açtığı davalarda müdahil olmuştur. Bununla birlikte telif hakkına iliş-
kin Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu çerçevesinde hukuki danışmanlık veril-
miş, yasal yollar hakkında bilgilendirme yapılmıştır. Vefat eden müellifin 
mirasçılarına ulaşma ve muvafakat en çok danışılan konular arasında yer 
almaktadır. Telif ücreti ile en az bedel hesabı da uygulamadaki sorunlu 
alanlar olarak sıklıkla danışılmıştır. Mimarlar Odası Ankara Şubesi mimarın 
müelliflik hakkını Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu kapsamında her zaman 
korumuş, hukuka aykırı uygulamalara karşı yargıya başvurmuştur. Bu çer-
çevede, Ordu Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığınca ihale edilen 
Ordu Fatsa Dolunay, Konakbaşı, Kurtuluş Anaokulları ve Ünye Kaledere 
Anaokulu olmak üzere dört okula ilişkin proje hazırlama işi teknik şartna-
mesinin 2. Maddesinin telif hakkının tamamen idareye devredilmesine ve 
istediği yerde uygulama yetkisi almasına dair içeriği ile 7. maddesinin D 
bendinin ve şartname ekinde yer alan muvafakatnamenin iptali istemiyle 
dava açmıştır.
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2021 YILINDA YURTTAŞLARIN 

PLANLAMA SÜREÇLERİNE 

İTİRAZLARI VE 

DAVA AÇILAN

 ALANLARA İLİŞKİN BİLGİ EDİNME

 TALEPLERİ ARTMIŞTIR.

GENİŞ BİR ALANDA MÜCADELE 

EDEN MİMARLAR ODASI

 ANKARA ŞUBESİ, İKTİDARIN VE 

SOSYAL MEDYA TROLLERİNİN 

SALDIRILARINA BOYUN 

EĞMEMEMİŞ, KARALAMA 

KAMPANYALARINA VE

 YILDIRMA POLİTİKALARINA 

KARŞI ASLA PES ETMEDEN 

HUKUK YOLUNA BAŞVURARAK 

SUÇ DUYURULARINDA 

BULUNMUŞTUR. 

Dava açılan alanlar olan Altındağ Örnek Mahallesi, Yapracık planları, Ke-
çiören’deki dönüşüm planları ve dava süreçleri hakkında sıklıkla bilgi talep 
edilmiştir. Ankara Büyükşehir Belediyesi’nin şehircilik ilkeleri ve planlama 
esaslarına uygun şekilde yeniden plan yapması gereken, bu alanlara dair 
hak sahiplerini Mimarlar Odası Ankara Şubesi’ne yönlendirerek görev sav-
ması bu dönem dikkat çekici bir durum olarak yansımıştır. 

Anıtkabir’in siluetinin bozulması tehdidine karşı vatandaş ve muhtarlıklar 
Oda ile birlikte hareket etmek istemiş, çekincelerini ve planlama süreçleri-
ne ilişkin itirazlarında Oda’nın desteğini talep etmişlerdir. Benzer şekilde, 
mahallelerde süren kentsel dönüşüm süreçlerine dair itirazı ya da çekince-
leri bulunan yurttaşlar Odamıza başvurmuş, vatandaşlara gerekli bilgilen-
dirmeler ve destek sağlanmıştır.

Pandemide Covid-19 salgınının art-
ması, hastanelerin yoğun bakım üni-
telerinin dolu olması ve ihtiyaçları 
karşılayamaması üzerine twitter’da 
“Hastanemi Açın Platformu” ile or-
ganize edilen #hastanemiaç etiketi 
üzerinden Oda, TMMOB Mimar-
lar Odası, Mimarlar Odası Anka-
ra Şubesi Başkanı Tezcan Karakuş 
Candan ve Yönetim Kurulu üyeleri 
aleyhine linç kampanyası yürütül-
müş, hakaret içeren paylaşımlarda 
bulunulmuştur. Bununla birlikte 
Türk Mühendis ve Mimar Odaları 
Birliği’nin de içinde olduğu mes-
lek odalarının seçim yönetimini ve 
faaliyetlerini yeniden düzenlemek 
üzere kanun değişikliği taslakları 
ülke gündemine gelmiş ve 2020 
Haziran ayında TBMM’de ilk konu 
olarak görüşüleceği kamuoyunun 
bilgisine sunulmuştur. Bu doğrultu-
da “Bu ülkenin her karış toprağının 
suyunun, ağacının, ormanının, kül-

tür varlıklarının, sağlıklı kentleşme-
sinin ve Cumhuriyet değerlerinin 
korunmasının sigortasıdır TMMOB” 
tweeti ve #tmmobyedokunma eti-
keti üzerine sosyal medya hesap-
larından hakaret, tehdit içeren pay-
laşımlarla Oda ve Oda yöneticileri 
hedef haline getirilmiştir.
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Emre Madran adına verilen basın ödülleri kapsamında, Mimarlar Odası Ankara Şubesi’nin yürüttüğü kent ve çevre 
mücadelesine karşı bir hamle olarak Oda ve Şube Başkanı Tezcan Karakuş Candan doğrudan hedef alınmış, haka-
ret, iftira ve halkın bir kısmının husumetine maruz bırakılacak ifadelerle asılsız itham edilmişlerdir. TOGO İkiz Ku-
leleri’nde ayrıcalıklı imar hakkı sağladığı Şube mücadelesi sonucu ortaya çıkan ve hukuk yoluyla kanıtlanan Sinan 
Aygün’ün Şube Başkanı Tezcan Karakuş Candan ve Mimarlar Odası Ankara Şubesi hakkındaki asılsız suçlamaları 
hakkında suç duyurusunda bulunulmuştur. Şube Yönetim Kurulu Üyemiz Ali Atakan’ın İller Bankası’nda kamu 
personeli olarak çalışırken Merkez Ankara olarak bilinen yapıda 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu’na 
aykırı çalışma koşullarını belgelediği için önce sürgün, daha sonra ise işten çıkarmaya kadar giden süreç hakkın-
da İller Bankası Genel Müdürü başta olmak üzere hukuksuz karara imza atan ve sebebiyet veren tüm sorumlular 
hakkında suç duyurusunda bulunulmuştur. 

Tüm bu süreçlere ilişkin olarak 50, önceki suç duyuruları ile birlikte 200 adet suç duyurumuz bulunmaktadır. 
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MİMARLAR ODASI ANKARA 

ŞUBESİ, MİMARLARIN 

MÜELLİFLİK HAKLARININ KAMU 

KURUMLARI TARAFINDAN 

HİÇE SAYILDIĞI, MESLEK 

ALANLARININ SINIRLANDIRILMASI 

İÇİN LOBİ FAALİYETLERİNİN

 GERÇEKLEŞTİRİLDİĞİ VE

 YAPI ÜRETİM SÜRECİNİN

 TAŞERONLAŞTIRILDIĞI 46. 

DÖNEMDE MİMARIN TELİF 

HAKKINI GÜVENCE ALTINA 

ALMAK ÜZERE ÇALIŞMALARINA

 DEVAM ETMİŞ, KONUYU FARKLI 

BAŞLIKLAR ALTINDA VE GENİŞ BİR

 PERSPEKTİFLE DEĞERLENDİRMEK 

ÜZERE ORTAMLAR YARATMIŞTIR.

Mimarlar Odası Ankara Şubesi, te-
lif hakları konusunda uzun yıllardır 
devam eden çalışmalarını, önceki 
dönemlerde ülkemizdeki uygulama-
lara ilişkin sempozyumlar, yayınlar 
ve çalıştaylar aracılığıyla tespit ettiği 
sorunların ardından, 46. Dönemde 
çözüme yönelik yeni perspektifler 
üretmek ve çelişkili olan uygulama-
ları ortaya koymak üzere sürdürmüş-
tür. İlk olarak, son yıllarda giderek 
artan ve pandemi döneminde dahi 
yoğun saldırı altında bulunan, tahrip 
edilen ya da yıkıma uğrayan kültü-
rel varlıkların korunması ve restore 
edilmesi süreçlerinde karşılaşılan te-
lif hakları sorunlarını ele almak üze-
re “Kültür Varlıkları ve Telif Hakları” 
başlığıyla bir panel düzenlenmiştir. 
Prof. Dr. Aydan Balamir moderatör-
lüğünde gerçekleştirilen, hukukçu 
Gaye Kangal, Derya Kangal, Aslı 
Özbay ve Doç. Dr. Güliz Bilgin 
Altınöz’ün konuşmacı olarak katıl-
dığı çevrim içi panelde; mimarlık 
ürününün eser niteliği taşıması ve 
telif haklarından yararlanması için 
kriterler; telif haklarının takibi ve 
hukuki süreçlerin işleyişi; maddi ve 
manevi hakların kullanımı; modern 
ya da modern öncesi kültürel miras-
ta rölöve, restitüsyon ve restorasyon 
projesi uygulama süreçlerinde telif 
hakları, Kültür ve Turizm Bakanlığı 
ve Koruma Kurulları başta olmak 
üzere ilgili kurumların telif hakları-
nın korunmasındaki rolü başlıkları 
tartışılmıştır.

Ülkemizde telif hakları konusunda 
farklı uygulamaların ve yasal boşluk-
ların olması nedeniyle, mahkeme-

lerde bilirkişilerin aldıkları çelişkili 
kararlarla ve uygulamalarda sıklıkla 
yaşanan sorunlardan yola çıkarak, 
yurtdışında çeşitli ülkelerde telif 
hakları meselesinin yasal çerçevesi-
ni öğrenmek amacıyla düzenlenen 
ikinci panelin konu başlığı “Mimar-
lıkta Telif Hakları: Uluslararası De-
neyimler” olarak belirlenmiştir. Aslı 
Özbay moderatörlüğünde gerçek-
leştirilen panelde Mesut Tanyel Al-
manya; Özlem Berk Lamontre Fran-
sa; Zuhal Kol İspanya; Selçuk Avcı 
İngiltere; Doğu Kaptan İtalya olmak 
üzere, farklı ülkelerdeki mimarın te-
lif hakkı, kullanım ve mülkiyet hak-
kı, koruma yaklaşımları, o ülkedeki 
yasal mevzuat çerçevesinde değer-
lendirilmiş, tüm bu süreçlerde mes-
lek örgütlerinin, yerel veya merkezi 
yönetimlerin ya da sivil kuruluşla-
rın sorumlulukları yine o ülkedeki 
işleyiş açısından ele alınarak dene-
yimler paylaşılmıştır. Bu iki panel-
de elde edilen sonuçlar ve tartışma 
konularının kalıcılık kazanması ve 
başvurulan bir kaynak olarak kulla-
nılması amacıyla yayına dönüşmesi 
için çalışmalar yapılmış ve Şube ya-
yın programına alınmıştır.

Panel ve toplantıların yanı sıra, Şu-
bemiz hukuk birimi ve ilgili ko-
misyonları telif hakları konusunda 
üyelerimizin, proje benzerliği ve va-
tandaşların tadilat süreçlerinde mu-
vafakat alınması gibi sorularla yap-
tığı başvurularını değerlendirmiş, 
yazılı olarak yanıt üretmiş, meslek-
taşlarımızın telif haklarının korun-
ması yönünde yol gösterici olmuş-
tur.
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MİMARLAR ODASI ANKARA 

ŞUBESİ’NİN, CUMHURİYET’İN

 SİMGE MEKÂNI VE İLK TOPLU

 KONUT PROJESİ ÖRNEĞİ 

SARAÇOĞLU MAHALLESİ’NİN

 KORUNMASI İÇİN VERDİĞİ 

MÜCADELE, BU DÖNEMDE 

TELİF HAKLARI AÇISINDAN 

ULUSLARARASI BOYUTA 

TAŞINMIŞTIR.

Mimarlar Odası Ankara Şubesi, 46. 
Dönemde telif hakları açısından ül-
kemizde ilk kez denebilecek nitelik-
te bir mücadele yürüterek konuyu 
uluslararası gündeme taşımayı ba-
şarmıştır. Paul Bonatz’ın eseri Sa-
raçoğlu Mahallesi’nin korunarak ge-
lecek kuşaklara aktarılması için telif 
hakları açısından da gerçekleştirilen 
ihlali yargıya taşımıştır. Bunun için, 
Türkiye’de yürürlükte olan Fikir ve 
Sanat Eserleri Kanunu’na göre, mi-
marın ölümünden sonra telif hakları-
nın 70 yıl boyunca devam etmesin-
den hareketle, Şubemizin Almanya 
Koordinatörlüğü’nü yürüten üyemiz 
Betül Kesici aracılığıyla Saraçoğlu 

Mahallesi’nin mimarı Paul Bonatz’ın 
yasal varisi Brigitte Dübers’e ulaşıl-
mış, Dübers ve 7 torunu tarafından 
Saraçoğlu Mahallesi’nin ve telif 
haklarının korunması için, Yönetim 
Kurulu Başkanımız Tezcan Karakuş 
Candan’a idari işlemleri yürütmek 
üzere ve Şube avukatlarımıza hu-
kuki işlemler için verilen vekaletna-
meye istinaden uygulanan restoras-
yon projesi hakkında “müdahalenin 
men’i” davası açılmıştır. Ankara 
Şube avukatları, telif hakkı 2026’ya 
kadar devam eden Bonatz’ın varis-
leri adına 5846 sayılı Fikir ve Sanat 
Eserleri Kanunu’nun 77. Maddesi 
uyarınca ihtiyati tedbire karar veril-
mesi için dava açmış ve dava dilek-
çesinde, proje yapılırken Bonatz’ın 
varislerinin onayının alınmadığı, 
bu nedenle inşaatın durdurulması 
istenmiştir. Kültür Bakanlığı Hukuk 
İşleri Müdürlüğü ise davada yapının 
“Paul Bonatz’ın eseri olduğuna dair 
belge bulunmamaktadır.” şeklinde 
mimarlık tarihi açısından skandal bir 
savunmaya imza atmıştır. Telif hak-
ları açısından önemli bir emsal teşkil 
edecek dava 46. Dönemin sonunda 
halen devam etmektedir. 
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MİMARLAR ODASI ANKARA ŞUBESİ, 

MESLEK ODALARININ GÜCÜNÜN 

ZAYIFLATILMASI KAPSAMINDA 

ENGELLENMEYE ÇALIŞILAN 

MESLEKİ DENETİM SİSTEMİNİ 

PANDEMİ KOŞULLARINDA DAHİ 

TÜM ZORLUKLARA RAĞMEN 

SÜRDÜRMÜŞ, TOPLUMUN 

NİTELİKLİ VE SAĞLIKLI KENTLERDE 

YAŞAMASI İÇİN PROJELERİ 

TİTİZLİKLE İNCELEMİŞ, MESLEKİ 

DENETİMİN ARTIRILMASI İÇİN 

KURUMLARLA VE ÜYELERLE 

YAZIŞMALAR YAPARAK 

ÇALIŞMALARINI ARTIRMIŞTIR. 

Mimarlar Odası Ankara Şubesi, zor-
lu pandemi koşullarına rağmen ka-
rantina süreçlerinde dahi, mesleki 
anlamda herhangi bir mağduriyet 
yaşamamaları adına, üyelerine her 
türlü kolaylığı sağlayarak işlemleri 
aksatmadan sürdürmüştür. Mesleki 
denetim uygulamasında yürütülen 
süreçler belli ölçüde uzaktan mail 
ve telefon yoluyla gerçekleştirilmiş, 
yüz yüze yapılması zorunlu işlem-
lerde ise randevu sistemiyle çalışı-
larak mesafe kurallarına azami özen 
gösterilmiştir.

Üyelerimizin mesleki faaliyetleri-
nin kayıt altına alınarak sicillerinin 
tutulması esasına dayanan mesleki 
denetim uygulaması, mesleki uy-
gulamalarda kamu yararını, meslek 
haklarını ve etiğini korumak, mü-
elliflik ve telif haklarını gözetmek, 
haksız rekabeti önlemek ve mesleki 
sorumlulukları tanımlamak amaç-

ları ile yapılmaktadır. Ancak Şu-
bemiz tarafından sürdürülen kent 
ve hukuk mücadelesi kapsamında 
yargı yoluna başvurulan şehircilik 
ve planlama ilkelerine aykırı, Oda 
komisyonlarınca sakıncalı bulunan 
projeler Oda’dan onaylanmamış 
ve üyelerimize konu hakkında bil-
gilendirme yazıları verilmiştir. Bu 
kapsamda, 46. Dönemde Atatürk 
Orman Çiftliği arazileri üzerinde 
birinci derece doğal sit alanı ol-
masına rağmen yapılaşmasına izin 
verilen ABD Büyükelçiliği projesi-
ne mesleki denetim onayı verilme-
miştir. Böylece ruhsat aşamasında 
ilgili idarelerin meslek odası onayı 
aramasının önemi yeniden açığa 
çıkmıştır.

Mesleki denetim sürecinde gerçekleştirilen kayıtlarla, Bakanlıklar, beledi-
yeler gibi kamu kurum ve kuruluşlarının yanı sıra özel sektör nezdinde 
de üyelerimizin mesleki hakları garanti altına alınarak, yetkisiz kişilerin 
unvan kullanması, imzacılık, haksız rekabet, sahte imzacılık gibi hususla-
rın önüne geçilmeye çalışılmıştır. Mimari proje müellifliği, şantiye şefliği, 
fenni mesuliyet hizmetlerine yönelik tutulan sicil kayıtlarıyla, Kamu İhale 
Kanunu uyarınca ihalelere teklif verme aşamasında, Çevre, Şehircilik ve 
İklim Değişikliği Bakanlığı’na proje ve uygulama denetçisi olarak yapılacak 
başvurularda ve Adalet Bakanlığı’na bağlı Bölge Kurullarına bilirkişilik için 
yapılacak başvurularda meslektaşlarımızın mesleki deneyimlerinin belge-
lenmesine yardımcı olunmuştur.
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KAMU YARARI, ŞEHİRCİLİK 

ESASLARI VE PLANLAMA

 İLKELERİ KAPSAMINDA BİLİMSEL 

ÖLÇÜTLERLE ÇALIŞMALARINI 

SÜRDÜREN MİMARLAR 

ODASI ANKARA ŞUBESİ, 

MESLEKİ DENETİME GELEN 

BÜYÜK ÖLÇEKLİ PROJELERİN 

ÇEVRESİYLE KURDUĞU İLİŞKİYİ, 

BUGÜNE VE GELECEĞE ETKİSİNİ 

DEĞERLENDİRMEYE DEVAM 

ETMİŞ, İKLİM DEĞİŞİKLİĞİNİN 

TÜM DÜNYAYI ETKİSİ ALTINA 

ALDIĞI 46. DÖNEMDE YAPILAŞMA 

KRİTERLERİNİ CİDDİYETLE 

ELE ALARAK RAPORLAMALAR 

YAPMIŞTIR.

Mesleki Denetim Komisyonu, üye-
lerimizden, resmî kurumlardan 
veya vatandaşlardan gelen talepler 
doğrultusunda, meslek disiplinimizi 
ilgilendiren alanlarda yönetmelik-
ler çerçevesinde görüşlerini aktar-
mış, sorunlu ve ihtilaflı alanlarda 
teknik bilgi birikimi ve deneyimle-
riyle çözüm önerileri geliştirmiştir. 
Aynı zamanda mesleki denetimsiz 
proje kalmaması için ruhsat veren 
kurumlardan gelen ruhsatlar ile 
kayıtlarımız karşılaştırılmış, Büro 
Tescil Belgesi düzenlenirken pro-
je dökümleri yapılarak üyelerimize 
denetimsiz projelerine ilişkin yazı 
verilmiş ve takipleri yapılmıştır. Bu 
kapsamda pandeminin en etkili ol-
duğu 2020 yılında mesleki denetim 
rakamlarındaki düşüşün ardından, 
2021 yılında mesleki denetimi yapı-
lan projelerin oranı %60 düzeyinde 
yükselmiş, Şubemiz ve hinterlan-
dında mesleki denetim çalışmaları 
artarak devam ettirilmiştir. 

Mesleki denetim uygulamasının yönetmeliklerimize uygun şekilde gerçek-
leştirilmesi, başta Ankara olmak üzere hinterlandımızda bulunan temsil-
cilik ve oda temsilciliklerinde önemle ele alınmış, üye sorumlulukları ha-
tırlatılarak büro tescil belgesi ve sicil durum belgesi düzenleme işlemleri 
titizlikle sürdürülmüştür.

Ankara ve hinterlandımızda bulunan çevre illerin belediyelerinden her ay 
düzenli olarak gelen yapı ruhsatları incelenerek, Büro Tescil Belgesi olma-
dan serbest mimarlık hizmeti verdiği belirlenen ve mesleki denetim yaptır-
mayan üyelerimize uyarı yazıları yazılmış, Oda Mevzuatı gereğince gerekli 
işlemler başlatılmıştır. İlgili yıla ait Büro Tescil Belgesi olmayan mimarlar 
adına ruhsat düzenleyen Belediyelere mevzuat çerçevesince, söz konusu 
ruhsatların iptal edilmesi gerektiği, edilmediği takdirde hukuki yollara baş-
vurulacağı yazılı olarak bildirilmiştir.

Mimari projeler, yalnızca yapıdan 
ibaret olmayan, ilişki kurduğu çev-
reyi şekillendiren, konumlandırıldığı 
kent parçasını olumlu ya da olumsuz 
yönde etkileyen ve kullanıcılarıyla 
beraber önemli değişiklikler ve bir 
kültür getiren üretimlerdir.  Bu ne-
denle, her proje öncesinde nitelik-
li analizler, çevreye dair planlama, 
imar durumu, jeolojik etütler, iklim 
koşulları vb. çok sayıda araştırma ya-
pılması gerekmektedir. Buna ek ola-
rak; 46. Dönem denizlerin müsilajla, 
ormanların yangınlarla, dere yatakla-
rının sel felaketiyle, topraklarımızın 
ise kuraklıkla karşı karşıya olduğunu 
açıkça gördüğümüz bir dönem ol-
muştur. Bu nedenle, iklim değişikliği 
başlığının artık kriz noktasına geldiği 
böylesi bir dönemde, proje aşamala-
rında çok daha kapsamlı çalışmalara, 
enerji tüketimi, ihtiyaç programının 
doğru belirlenmesi, kaynakların ve-
rimli kullanımı gibi incelemelere ih-
tiyaç duyulmaktadır. Bunun yanında 
yapılaşma koşullarına uygun olma-

yan; ormanlara, vadilere, kıyılara, ta-
rım arazilerine, meralara proje yapıl-
maması, doğanın ve tabi kaynakların 
ihtiyatla korunması büyük önem taşı-
maktadır. Bu esasa dayanan Mesleki 
Denetimde ÇED uygulaması, Oda 
mesleki denetimine gelen yükseklik, 
yoğunluk, kapasite vb. parametreler 
bakımından sınır değerleri aşan pro-
jelerin kentsel, doğal değerler ve ilgi-
li yönetmelikler ve şartnamelere göre 
değerlendirilmesiyle gerçekleştirilir. 
Bulunduğu konum, planlama ilkeleri, 
ulaşım, altyapı, erişilebilirlik, kentsel 
ısı ve enerji performansı vb. kriterler 
çerçevesinde değerlendirilen proje-
lere ilişkin hazırlanan ÇED raporla-
rı, başta proje müellifi mimar olmak 
üzere, Oda’nın kamu yararına çalışan 
bir meslek kuruluşu olması ve kamu-
yu ilgilendiren mesleki konularda 
idarelere görüş ve önerilerde bulun-
ma görevini yerine getirme sorumlu-
luğuyla, ilgili idareler ve kamuoyu ile 
de paylaşılmaktadır. 
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MİMARLAR ODASI ANKARA ŞUBESİ 
46.DÖNEMDE MİMARLIK 

MESLEK ALANINI İLGİLENDİREN 

TÜM YÖNETMELİK VE MEVZUAT 

GELİŞMELERİNİ YAKINDAN İZLEMİŞ, 

YARGI YOLUNA BAŞVURULAN

 KONULARIN TAKİPÇİSİ OLMUŞ,

 DEĞİŞİKLİKLER HAKKINDA

 ÜYELERİ BİLGİLENDİRİRKEN 

PROBLEMLİ ALANLARA DAİR 

KAMUOYUNA YÖNELİK 

AÇIKLAMALAR, BAKANLIKLAR VE 

İLGİLİ KURUMLARLA YAZIŞMALAR 

YAPMIŞ, SUNUMLAR VE PANELLER 

GERÇEKLEŞTİRMİŞTİR.

İktidarın rant odaklı kentsel politikaları kapsamında uzun yıllar süren ve çözü-
me kavuşturulmayan yönetmelik çalışmalarından olan Otopark Yönetmeliği 
pandemi koşullarının da etkisiyle 46. Dönemde başlıca sorunlu konulardan 
biri halini almıştır. 22.02.2018 tarih 30340 sayılı Resmi Gazete’de yayımla-
nan ve yayınlandığı tarihten itibaren uygulanması defalarca ertelenen Oto-
park Yönetmeliği, pandemi koşulları gerekçe gösterilerek tekrar ertelenmiştir.

Bilimsel ve teknik koşulları sağlayan bir ulaşım ana planı olmadan, tekil öl-
çekte mevzuat düzenlemeleriyle, ulaşım sorununu bütüncül görmeyen, özel 
araç sahipliği üzerinden çözüm üretmeye çalışan, otobüs, metro, tramvay gibi 
toplu ulaşım araçlarına öncelik vermeyen, alternatif, çevre dostu bisiklet ve 
benzeri bireysel ulaşım araçlarını dikkate almayan bakış açısıyla, kentlerdeki 
trafik ve otopark sorununun çözülemeyeceği, yerine yeni sorunların oluşacağı 
açıktır. Belirsizlikleri ötelemek yerine ilgili tüm kuruluşların ve meslek odala-
rının görüşlerinin alındığı, bilimsel ve teknik tüm verilerin değerlendirildiği, 
ortak akılla üretilen, çevreci, kentleri bütüncül görerek yerel özellikleriyle bir-
likte ele alan yönetmelik çalışmalarının başlatılmasının gerekliliğinden hare-
ketle, otopark yönetmeliğinin iptal edilmesine ilişkin ilgili kurumlara yazılar 
yazılmış, kamuoyuna açıklama yapılmıştır.

46. Dönemde gündeme giren bir di-
ğer başlık İmar Değer Artışı Yönetme-
liği olmuştur. 15 Eylül 2020 tarihli 
Resmi Gazete’de yayımlanarak yü-
rürlüğe giren, “İmar Planı Değişikli-
ği İle Meydana Gelecek Değer Artış 
Payı Hakkında Yönetmelik”in kamu-
sal yararı göz ardı eden, planlama 
ilke ve esasları ile çelişen ve yasal 
mevzuat açısından sorunlu bulunan 
düzenlemeleri üzerine basın açıkla-
ması gerçekleştirilmiştir. Meslek ala-
nımızı doğrudan ilgilendiren kentleş-
me ve mimarlık meslek politikaları 
doğrultusunda, merkezi yönetim ta-
rafından sürekli değiştirilen ve ekle-
nen maddelerle uygulamaya yönelik 
hazırlanan yönetmeliklerin, kamu ya-
rarı kavramının içini boşaltan bir yak-
laşımla ele alınarak rantın, talanın ve 
yağmanın aracı haline getirildiği gö-
rülmektedir. Yönetmelikte yer alan, 
hukuka aykırılığı tespit edilmiş ve 
mahkeme kararı ile iptal edilmiş imar 
planı değişikleri ile yeni plan teklifi 
arasındaki değer farkının mahkeme 
kararları yok sayılarak değer artış pa-
yına esas alınması maddesi sorunlu 
bulunmuştur.

Arsa temelli bir değer yaklaşımı ye-
rine, konunun bütüncül olarak de-
ğerlendirilerek imar değer artışı yö-
netmeliğinin nasıl oluşturulabileceği 
ve söz konusu payın kamuya aktarı-
mının ne şekilde sağlanabileceği ko-
nusunda Şube görüşleri kamuoyuna 
duyurulmuştur. Bu kapsamda, yönet-
meliğin içeriğine ve yürürlüğe girme-
siyle birlikte mevzuatta ne gibi deği-
şiklikler getireceğine ilişkin, Türkiye 
Belediyeler Birliği eğitmeni, Gayri-
menkul Geliştirme ve Yönetimi Bilim 
Uzmanı, Şehir Plancısı Ayşe Dağlıoğ-
lu Ünal tarafından “İmar Değer Artışı” 
başlıklı sunum gerçekleştirilmiştir.

Sunumda, katılımcılara imar süreç-
leri hakkında genel bilgiler verilmiş, 
yönetmelik özelinde imar değer ar-
tış payı, değer artış payına konu ola-
cak plan değişiklikleri, kapsam dışı 
ve istisnai durumlar, ilgili ve yetkili 
kurumlar, düzenleme ortaklık payı, 
kamu ortaklık payı, değerleme rapor-
ları ve kıymet takdir komisyonu gibi 
başlıklar üzerine kapsamlı ve detaylı 
bilgiler aktarılmıştır.

“Her kentin kendine özgü dokusu, topografyası, tarihsel 
uygulamaları, sosyo-ekonomik yapısı ile farklılaşan yaşam 
koşulları ve karakteristik özellikleri vardır ve bunları gör-
mezden gelmek aslında bilimi ve tekniği görmezden gel-

mek anlamına gelmekte ve her uygulamada kentlileri mağ-
dur etmektedir.”
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46. DÖNEMDE PLANLI ALANLAR 

İMAR YÖNETMELİĞİ’NDE, MESLEK 

ALANLARIMIZIN DARALTILMASINA 

YOL AÇACAK ŞEKİLDE BÜYÜK

 ÖLÇEKLİ PROJELERDE İÇ MİMARİ

 PROJE HAZIRLANMASI KONULU 

DEĞİŞİKLİK TASLAĞINA İLİŞKİN 

MÜCADELE YÜRÜTÜLMÜŞ,

 MİMARLIĞIN PARÇALARA 

AYRILAMAYACAĞI, 

İÇİ, DIŞI VE 

ÇEVRESİ İLE BİR BÜTÜN OLDUĞU 

VURGULANMIŞTIR.

GENEL MERKEZ DÜZEYİNDE 

ÇALIŞMALARI DEVAM EDEN 

MİMARLIK HİZMETLERİ 

YÖNETMELİĞİNE İLİŞKİN MESLEKİ 

DENETİM VE UYGULAMA 

KOMİTESİNDE ŞUBE ÜYELERİMİZ 

TARAFINDAN SUNULAN 

KATKILARIN YANI SIRA 46. 

DÖNEMDE, HAZIRLANAN TASLAK 

ÜYELERİMİZE GÖNDERİLMİŞ, ÜYE 

DANIŞMA KURULU YAPILARAK 

OLUŞTURULAN GÖRÜŞLER MERKEZ 

DANIŞMA KURULU’NDA DİLE 

GETİRİLMİŞTİR. 

Mimarlar Odası 47. Olağan Genel 
Kurulu’nun pandemi koşullarında 
gerçekleşmesi nedeniyle bir sonraki 
yapılacak genel kurula bırakılan 
yönetmeliğin geldiği son taslak 
hali üyelerimiz ile paylaşılmış 
ve 46.Dönemde Üye Danışma 
Kurulu aracılığıyla katılımcı şekilde 
yeniden tartışamaya açılmıştır. 
Serbest mimarlık hizmetlerini içeren 
“mimarlık hizmetleri” tanımının 

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikli-
ği Bakanlığı Mesleki Hizmetler Ge-
nel Müdürlüğü tarafından hazırlanan 
Planlı Alanlar İmar Yönetmeliğinde 
Değişiklik Yapılmasına Dair Yönet-
melik Taslağı ile Yönetmeliğin 57. 
Maddesinin ikinci fıkrasına “Kullanı-
cılara teknik gereksinimlerle uyum-
lu estetik iç mekân tasarımı sunmak 
amacıyla; havaalanlarının terminal, 
idari ve yolcu binaları, 300 ve üzeri 
yatak kapasitesine sahip hastaneler, 
yapı inşaat alanı 30 bin m²’den fazla 
olan; kamu hizmet binaları, alışveriş 
merkezleri ve 5 yıldızlı oteller için 
iç mimarlarca hazırlanıp imzalanan 
iç mimari projesi de eklenir.” ibaresi 
eklenmesine ilişkin Genel Merkez’e 
iletilen yazı kapsamında, Mimarlar 
Odası Ankara Şubesi olarak Genel 
Merkez’le, Türk Serbest Mimarlar 
Derneği ile görüşmeler yapılmış, or-
tak ve katılımcı yollarla görüş oluştu-
rabilmek amacıyla hızla üye danışma 
kurulu toplantısı gerçekleştirilmiştir.

Başta İmar Kanunu olmak üzere, Mü-
hendislik ve Mimarlık Hakkında Ka-
nun ile Yapı Denetim Kanunu, Fikir 
ve Sanat Eserleri Kanunu gibi yürür-
lükte olan mevzuat açısından da sa-
kıncalı bulunan, meslek alanımızı da-
raltarak mimarlığı yapının içi ve dışı 
olarak indirgeyen, telif hakkı gaspına 
sebep olarak toplumsal, çevresel ve 
ekonomik pek çok soruna yol açabi-
lecek taslağa ilişkin oluşturulan olum-
suz görüş merkeze iletilmiş, taslağın 
kabul edilmesi halinde anayasal hak-
larımızı korumak için her türlü yasal 
girişimde bulunacağımız kamuoyuna 
ve meslektaşlarımıza ilan edilmiştir. 
Konunun takipçisi olunarak, Genel 
Merkez tarafından kurumlarla yapı-
lacak görüşmeler ve TMMOB içeri-
sindeki tartışmalar dikkatle izlenmiş, 
konunun lobi faaliyetleri ile alan kap-
ma yarışına indirgenmeden, sağlıklı 
ve nitelikli mekanların üretilmesi için 
mimarlığın özünün kavranması ve 
meslek alanlarına saygı duyulması ge-
rektiği her ortamda dile getirilmiştir. 

genişletildiği, ücretli çalışan mimar, kamu hizmeti veren mimar, yapı denetim 
ve şantiye şefi mimar tanım, görev ve sorumluluklarının detaylandırıldığı, 
büro tescil belgesine tabi mimarlık hizmetlerine dair düzenlemelerin yeniden 
ele alındığı yönetmelik taslağına ilişkin güncel teknolojik gelişmelerin, 
pandemi sonrası çok daha sık karşılaşılan freelance çalışma, uzaktan çalışma 
koşullarındaki mimarlık hizmetlerinin, NFT, metaverse, yazılım mimarlığı, 
oyun mimarisi gibi dijital alana taşınan ve düzenlenmesi güç olan yeni 
mimarlık hizmetlerine dair tanımlamaların üretilmesi gerekliliği ve mevzuat 
ve yönetmeliklerin hayata geçirilmesi konusundaki güçlüklerin giderilmesi 
hususlarını içeren Şube görüşlerimiz Giresun’da konu hakkında düzenlenen 
Merkez Danışma Kurulu’nda dile getirilmiştir.

“MİMARLIK İÇİ, DIŞI 
VE ÇEVRESİ İLE BİR 

BÜTÜNDÜR”
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MİMARLAR ODASI ANKARA ŞUBESİ 
İHALE TAKİP MERKEZİ ÇALIŞMALARI 

46. DÖNEMDE ÖZELLİKLE PAKET 
İHALELERİ MERCEK ALTINA 

ALMIŞ, MESLEKİ ALANDA HAKSIZ 
REKABETE YOL AÇAN, MİMARLIK 

OFİSLERİNİ TAŞERONLAŞMAYA 
ZORLAYAN VE DOĞRUDAN KAMU 

İHALELERİ ELİYLE YANDAŞLARI 
ZENGİNLEŞTİRMEK ÜZERE 

KULLANILAN BU YÖNTEMİN 
SONA ERDİRİLMESİ İÇİN HEM 

YARGI YOLUNA BAŞVURULMUŞ, 
HEM DE KURUM GÖRÜŞMELERİ 

GERÇEKLEŞTİRİLMİŞTİR.

Kamu İhale Kanunu’nun uygulanma-
sı aracı olan hizmet-danışmanlık ve 
uygulama yönetmeliklerinde yapılan 
değişiklikler sürecinde, mimari proje 
ve yapım işlerinde yaşanan meslek 
alan ihlalleri, MUS, yeterlik / benzer 
iş, uygun bedel ve yaklaşık maliyet 
hesabı ve telif haklarında yaşanan 
olumsuz süreçler ile ilgili tüm geliş-
meler Şubemizce 46. Dönem boyun-
ca titizlikle takip edilmiştir. Süreci 
yasal ortama taşımak, mevzuatlarda 
yer alan düzenlemelerin olumlu/
olumsuz takiplerini yapmak ve ye-
niden düzenlenmesini sağlamak, 
serbest mimarlık hizmetleri yürüten 
üyelerimizin özlük haklarının korun-
ması, meslek alanlarımızdaki ihlaller 
ile ilgili takibin yapılarak haklı müda-
halelerin yapılması, yasalar ve hukuk 
kuralları çerçevesinde meslek alanla-
rımızın korunmasına yönelik olarak 
İhale Takip Merkezi önemli çalışma-
lar yapmıştır. 

Şube bünyesinde çalışmakta olan İhale Takip Merkezi’ne katılım ve/
veya bilgi akışı sağlayarak destek verilmesi konusunda tüm üyelerimize 
açık çağrı yapılmış, görev alarak katkı sunmak isteyen tüm üyelerimiz 
toplantıya çağırılmıştır. Toplantıların sonucunda üyelerimiz tarafından 
tespit edilen Büro Tescil Belgesi aranmayan, haksız rekabete yol aça-
cak koşullara sahip, proje bilgileri yeterli olmayan ihaleler Şubemize 
bildirilmiş, bu ihaleler hakkında gerekli itiraz metinleri yazılmış, ku-
rumlarca zeyilname yayınlanması için çalışmalar yapılmıştır. Şubemiz 
hinterlandı dışındaki ihaleler ise gerek Genel Merkez’e gerekse ilgili 
Mimarlar Odası Şubelerine bildirilerek takipçi olunması konusunda 
bilgi paylaşılmıştır. Konunun hassasiyeti ve merkezi düzeyde ciddiyet-
le üzerine gidilmesi gerektiği tüm Merkez Yönetim Kurulu toplantıla-
rında dile getirilmiştir.

İhaleler konusundaki tüm aksayan 
süreçlerin yasallaştırılması ve ka-
nunlar yoluyla önünün açılmış ol-
ması nedeniyle yapılması gereken 
değişiklikler ve nitelikli mimarlık 
hizmeti için ihale süreçlerine dair 
Kamu İhale Kurumu ile görüşme 
gerçekleştirilmiştir. Görüşmede 
Şubemizi Kamu İhale Kurumu Baş-
kanı Hamdi Güleç, başkan yardım-
cıları ve düzenleme kurulu üyeleri 
karşılarken, meslektaşlarımızın ya-
şadığı çok sayıda sorun dile getiril-
miştir. Türkiye genelinde paket iha-
leler, yeri belli olmayan projeler ve 
koşullarının ağırlığı, ciro, bankada 
bloke para bulunması gerekliliğinin 
eşitlik ilkesine aykırılığı, danışman-
lık ve hizmet ihalelerine ilişkin 21/F 
den yapılan pazarlık usulü ihalele-
rin %80’i oluşturması ve sayıları 
beşi geçmeyen firmaların bu iha-
leleri almasıyla tekelleşme oluşma-
sı, serbest mimarlık hizmeti veren 
büroların alt yüklenici olarak taşe-
ronlaştırılması, meslek alanımızda 

düzensizlik oluşturması, telif hakkı-
nın FSEK’e göre devredilemeyece-
ği, Samsun’da kazanılan mahkeme 
kararına rağmen hukuka aykırı şe-
kilde telif hakkı devri istendiği, iha-
lelerdeki teknik personel karmaşası 
ve mimarlık hizmetlerinde mimar 
personelin istenmemesinin hukuka 
aykırı olması, ihalelerde Büro Tes-
cil Belgesi aranmaması sorunu, en 
az bedel üzerinden ihalelerin alın-
ması, sürenin uzaması gibi sorunlar 
açıklıkla aktarılmıştır.

“Adrese teslim ihaleler ve yönetme-
liği iptal edilsin” başlıklı açıklama 
ile paket ihaleler ve TOKİ’nin ser-
mayeyi gü çlendirirken küçük fir-
maları yok eden ihale sistemi hedef 
alınmıştır. Çevre ve Şehircilik Ba-
kanlığı TOKİ’nin mimarlık, mühen-
dislik ve peyzaj mimarlığı hizmetleri-
ne ilişkin olarak danışmanlık hizmet 
alımı yöntemi ile yaptığı ihalelerde 
Kamu İhale Kanunu’nun temel dü-
zenlemesi olan açıklık, rekabetçilik 
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ŞUBEMİZİN FİKRİ TAKİPLE DAİMA

 GÜNDEMDE TUTTUĞU, 

EŞİTSİZLİĞE 

VE HAKSIZ REKABETE YOL AÇAN 

DANIŞMANLIK HİZMET 

ALIMI İHALELERİ UYGULAMA 

YÖNETMELİĞİ KAPSAMINDAKİ 

PAKET İHALELER HAKKINDA 

AÇILMIŞ OLAN DAVADA 

YARGIDAN 

ÖNEMLİ BİR KARAR GELMİŞ VE 

MİMARLAR ODASI OLARAK 

MESLEK ALANLARIMIZDAKİ 

HAK ARAMA MÜCADELEMİZİN 

EHLİYETİ YENİDEN 

TESCİLLENMİŞTİR.

MİMARLAR ODASI ANKARA

 ŞUBESİ 46. DÖNEMDE PEK

 ÇOK DEĞERİN YOK EDİLDİĞİ 

VE ÖNEMSİZLEŞTİRİLDİĞİ 

POLİTİKALARA KARŞI 

“MİMARLIK VE ETİK” 

BAŞLIĞINI EYLEM 

PROGRAMINA EKLEMİŞ, 

KONUYU TARTIŞMAYA 

AÇARAK HİÇBİR KOŞULDA ETİK

 DEĞERLERDEN VAZGEÇMEDEN 

MÜCADELEYE DEVAM ETMİŞTİR.

Her saniye, her dakika etiğin ne kadar aşındığını, ortadan kaybolduğunu dü-
şünmeye başladığımız bu dönemde Mimarlar Odası Ankara Şubesi neolibera-
lizmin yarattığı ‘razı olma’ haline karşı çıkarak “bilimsel doğrulardan, hukuk-
sal doğrulardan” aldığı güç ile mücadelesine devam etmiştir. Yaratılan algının 
etik değerlerin yıpranmasına yol açan doğrunun maskelenmesi ile karşı karşı-
ya kaldığı durumlarda, algıyı ortadan kaldırmak, vasata ‘razı olma’ halinden 
uzaklaştırmak ve mimarlığın etik değerlerini geri kazanabilmesi için ‘teslim 
olmama’ fikri ve hali her alanda örgütlemektedir. 

Bu kapsamda, bir hayat pratiği olan etik için genelleme yapmak yerine so-
mut örnekler üzerinden karar verilmesi, düşünülmesi ve tartışılması amacıyla 
etik üzerine bu alanda uzmanlaşmış akademisyenlerle “Çağdaş Değişimler, 
Mimarlık ve Etik” adı altında birçok söyleşi yapılmış, bu söyleşilerden yola çı-
karak Mimarlar Odası Ankara Şubesi’nin süreli yayını olan Dosya Dergisi’nin 
50. sayısının başlığı ‘Mimarlık ve Etik’ olarak belirlenmiştir. 

Mimarlar Odası Ankara Şubesi, serbest mimarlar arasında haksız rekabete 
neden olan paket ihalelere emsal olması amacıyla, 2020/145872 ihale kayıt 
numaralı “Türkiye Genelinde Toplu Konut İdaresi Başkanlığı’nca Yapılacak 
Olan Kamusal Büyük Park Alanları ile İlgili Mühendislik, Peyzaj Mimarlığı ve 
Mimarlık Tasarım Hizmetleri 21 Paket Danışmanlık Hizmeti Alım İşi” ihale-
sinin iptal edilerek, yeniden düzenlenmesi istemiyle yargıya başvurmuştur. 
Ankara 8. İdare Mahkemesi 24/09/2020 tarihli kararıyla, davayı ehliyet yö-
nünden reddetmiş, ancak Şubemiz sürecin peşini bırakmayarak kararı bir üst 
mahkemeye taşımış, Danıştay 13. Daire ise ehliyet red kararını kesin olarak 
(karar düzeltme yolu kapalı olmak üzere) kaldırıp dosyayı söz konusu mahke-
meye gönderirken şu ifadelere yer vermiştir:

“Davacı meslek kuruluşunun meslek mensuplarının ne tür menfaatlerini ihlâl 
ettiği hususunun açık ve anlaşılır bir şekilde ortaya konamadığı, bu nedenle 
dava konusu işlem ile Oda’nın arasında somut, meşru ve güncel bir menfaat 
ilişkisinin bulunmadığı gerekçesiyle verildiği, ancak uyuşmazlık bakımından 
davacı Oda’nın dava dilekçesinde; davaya konu ihalelerin gerçekleştiriliş 
usulü nedeniyle sadece proje üretim hizmeti veren serbest mimarlar ara-
sında haksız rekabet yaratıldığı, ihaleye konu işi ifa etme yeterlilikleri olma-
sına rağmen serbest mimarlık hizmeti üreten ve Büro Tescil Belgeli meslek 
mensuplarının mâlî konularda belirlenen yüksek limitler nedeniyle ihalele-
re katılamadıkları, tüm mühendislik ve mimarlık hizmetlerinin tek bir çatı 
altında toplanmasıyla mimarlık ve mühendislik mesleğinin ‘serbest meslek’ 
olma özelliğiyle uyuşmadığı ve bu durum nedeniyle büroların tasfiyesine, 
taşeronlaşmaya, işsizleşmeye yol açtığı ileri sürülerek dava konusu ihale ile 
meslek mensuplarının menfaat ilişkisinin ortaya konulduğu görülmektedir. 
Bu durumda, İdare mahkemesinin ilk inceleme aşamasındaki değerlendir-
mesini tamamlayarak bir karar vermesi gerekmektedir. Bu itibarla, bakılan 
davada davacı Oda’nın ehliyetli olduğu sonucuna varıldığından, davanın eh-
liyet yönünden reddi yolundaki İdare Mahkemesi kararında usul kurallarına 
uygunluk bulunmamaktadır.”

ve icra edilebilirlik ilkesine aykırı 
usulü yargıya taşınmıştır.  Kamu İha-
le Kanunu’nun Temel İlkeler başlığı 
altında yer alan Madde 5- “İdareler, 
bu Kanuna göre yapılacak ihalelerde; 
saydamlığı, rekabeti, eşit muameleyi, 
güvenirliği, gizliliği, kamuoyu dene-
timini, ihtiyaçların uygun şartlarla ve 
zamanında karşılanmasını ve kaynak-
ların verimli kullanılmasını sağlamak-

la sorumludur.” hükmüne aykırı olarak uygulanan Danışmanlık Hizmet Alımı 
İhaleleri Uygulama Yönetmeliği’nin iptal edilmesi gerektiği yönünde kamuo-
yuna da açıklama yapılarak konunun takipçisi olunmuştur. Eşitsizlik yaratan 
bu ihalelerin iptal edilmesi, küçük firmaların taşeronlaştırılmasına neden olan 
bu yönteme son verilmesi ve haksız rekabete neden olan Danışmanlık Hizmet 
Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliği’nin iptal edilmesi konusunda TOKİ’ye 
resmi yazılar da yazılmıştır. 
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İlk olarak pandeminin ülkemizde yoğun olarak yaşandığı dönemde ger-
çekleştirilen Prof. Dr. Yonca Hürol ile “Mimarlık, Etik ve…” başlıklı 
sunumda genel kavramlardan başlayıp uygulamalı etikte mimarlık ala-
nına yansıyan konular değerlendirilmiş olup gelenek ve modern dünya 
arasındaki etik anlayışının farklılığı üzerinde durulmuştur. Dosya Dergi-
si’nde yer edinecek söyleşilerin ilki Dokuz Eylül Üniversitesi Edebiyat 
Fakültesi Karşılaştırmalı Edebiyat Bölümü’nden Prof. Dr. Nevzat Kaya 
ile “Kültür, Edebiyat Tarihi ve Antropoloji Bakış Açısından Mimarlık ve 
Etik” başlığı üzerinden gerçekleştirilmiştir. Bu söyleşide mimarlığın için-
de bulunduğu kültürün neden olduğu çok boyutlu problemlere çözüm 
bulabilmek için antropoloji ve mitoloji bilgilerine ihtiyacımız olduğu ve 
bu kültürün geçmiş ve gelecek ile bağlarının olduğu kabul edildiğinde 
doğa ile olan bağın göz ardı edilemeyeceği ve doğa ile özdeşleştirilen 
her şeyin gözetilerek korunacağı düşüncesi vurgulanmıştır. 

Yavuz Önen, “Mimarlıkta Poli-
tik-Etik Duruşun Geçirdiği Deği-
şimler Üzerine” başlıklı “Mimarlık 
ve Etik” söyleşilerinin ikincisin-
de Yavuz Önen, bugün mimarlık 
ortamında algıladığımız, sorun 
olarak dile getirilen meseleler ve 
onlara karşı direniş, sorunlara kar-
şı etik-politik durumlar içerisine 
girişler; tüm bunların bir zaman 
süreci içerisinde olmasından, ta-
rihselliğinden ve sürekliliğin ge-
rektirdiği etik-politik davranışların 
istikrarının öneminden bahsetmiş-
tir. Kente bağlı olarak demokrasi-
nin gördüğü zararlar, toplumun 
depreme, doğal afetlere karşı ko-
runmasızlığı, barınma problemleri 
ve bunları çözmemek adına gös-
terilen istikrar üzerinden tartışma 
yürütülmüştür. 

“Yemeği Ya Dışarıdan Söyleyelim 
ya da Dolapta Ne Varsa Bir Şeyler 
Yapalım” başlığı ile üçüncü söyleşi 
Kenan Güvenç katılımıyla gerçek-
leştirilmiştir. Etik ve ahlak kavram 
tanımlarının bireyselleştiği, ancak 
etik ve ahlakın sınırlarının bireyle-
re bırakılmaması gerektiği, mesleki 
ve teknik anlamda ideal ortamlar 
oluşturulduğunda yani gerekli ya-
salar uygulandığında ve kurallara 
uyulduğunda etik tavırların öngö-
rülebileceği ve bunun yeterli ola-
bileceği hakkında düşünceler dile 
getirilmiştir.

Bu söyleşilerin devamı niteliğin-
de ve son olarak “Yuvarlak Masa 
Toplantısı” gerçekleştirilmiştir. 
Tüm bu söyleşilerin moderatör-
lüğünü üstlenen, aynı zamanda 
Dosya Dergisi’nin 50. sayısının da 
editörü olan Prof. Dr. Yonca Hürol 
eşliğinde Bülent Batuman, Hosse-
in Sadri, Kenan Güvenç, Sevinç 
Kurt, Seyit Ermiyagil, Tezcan Ka-
rakuş Candan’a periyotlar halinde 
söz verilen toplantıda konuşmacı-
lar mimarlık ve etiğe dair görüşle-
rini paylaşmışlardır. Politika, etik, 
estetik ve metafiziğin bir bütünün 
parçaları olmasının yanı sıra için-
de bulunulan zamanın mimarlık ve 
etik bakış açısı üzerindeki önemi 
tartışılmıştır.
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Dosya Dergisi’nin “Mimarlık ve Etik” başlıklı 50.sayısı, üç adet “Mimarlık ve 
Etik Söyleşisi”nden, iki teorik makaleden ve mimarlıkta politik-etik konusunun 
pratiği ile ilgili üç makaleden oluşmakta olup etik konusunun giderek daha 
fazla önem kazandığı son süreçlerde kişiler ve kurumlar arasındaki iletişimin, 
bilgi alış verişinin  yoğunluğuna olan ihtiyacımızı vurgulamak ve “doğaya ve 
akıl karşısında zayıf düşürülen diğerlerine neyin zarar verdiği konusuna bak-
mak için günümüz ekonomi-politiğini, bunun dünyada ve ülkelerimizde nasıl 
seyrettiğini anlamak” amacıyla mimarlık, felsefe ve akademi ortamlarına bir 
katkı olarak yayınlanmıştır.

Mimarlar Odası Ankara Şubesi bün-
yesinde çalışmalarını sürdüren Yapı 
Mesleki Çalışma Kurulu yapım, tek-
nik tasarım ve çevre ile ilgili her 
dönem belirlenen farklı temalar çer-
çevesinde, konusunda uzman araştır-
macıları, teknik bilgi birikimini ve de-
neyimlerini aktarmak üzere meslek 
insanlarını, tema ile ilişkili yapı mal-
zemeleri ve uygulamalarını tanıtmak 
üzere üretici/uygulayıcı/danışman 
firmaları bir araya getiren seminerler 
düzenlemiştir.

MİMARLAR ODASI ANKARA 

ŞUBESİ’NİN SÜREKLİLİK ARZ 

EDEN KURULLARININ BAŞINDA 

GELEN YAPI MESLEKİ BİLİMSEL 

ÇALIŞMA KURULU, GELENEKSEL 

HALE GELEN ULUSAL YAPI 

KONGRESİNE

 GİDERKEN DİJİTAL ORTAMI BİR

 OLANAK OLARAK KULLANMIŞ 

VE GÜZ/BAHAR ETKİNLİKLERİNİ

 SÜRDÜRMÜŞTÜR. PANDEMİNİN 

DE ETKİSİ İLE 46. DÖNEMİN 

KONULARINDA CEPHE, İÇ HAVA 

KALİTESİ VE HASTA BİNA 

SENDROMU BAŞLIKLARI ÖN PLANA 

ÇIKMIŞTIR.

Yapı Mesleki Bilimsel Çalışma Kuru-
lu, bu dönemki etkinliklerini “5.Ulu-
sal Yapı Kongresi’ne Giderken” baş-
lığıyla duyurmuştur.

Karantina sürecinde kapalı kaldığı-
mız ev, ofis, hastane vb. yapıların 
dışarıyla oluşturduğu ara yüz olarak 
öne çıkan “cephe” kavramı, Yapı Ba-
har Etkinliklerinin ilk teması olmuş-
tur. Bu kapsamda, Yapı MBÇK Üyesi 
Y.Mimar Kubilay Büyüklü modera-
törlüğünde düzenlenen ilk etkinlik, 
“1 Malzeme - 1 Deneyim” başlığı 
altında gerçekleştirilmiştir. Şişecam 
Düzcam Ürün Yönetim Şefi Mimar 
Yudum Demirkol ve Cepheder De-
netim Kurulu Üyesi Cephe Danışma-
nı Arzu Işıklı’nın katıldığı etkinlikte, 
yeni nesil camlar, cam seçim kriter-
leri, camların teknik ve performans 
özellikleri ile cephelerde cam kulla-
nımı üzerine sunumlar yapılmıştır.

“Cephe” temasıyla “1 Araştırma - 1 
Deneyim” başlığı altında yapılan 
ikinci etkinlikte ise Yapı MBÇK Baş-
kanı Doç. Dr. Ayşe Tavukçuoğlu 
moderatörlüğünde, Özyeğin Üni-
versitesi Mimarlık ve Tasarım Fa-
kültesi Mimarlık Bölümü’nden Prof. 
Dr. Aslıhan Ünlü danışmanlığını yü-
rüttüğü bir tez kapsamında yapılan 
laboratuvar çalışmalarını, Cephe 
Danışmanı Mimar Serdar Bayram 
ise danışmanı olduğu projelerdeki 
giydirme cepheler üzerinden dene-
yimlerini paylaşmıştır.

Yapı Bahar Etkinlikleri’nin ikinci teması, pandemi döneminde önemi daha 
da artan, iç hava kalitesi, aydınlatma ve akustik konfor koşullarının yetersiz 
olduğu yapıların kullanıcılarında karşılaşılan semptomlar üzerinden değer-
lendirilen “Hasta Bina Sendromu” olarak belirlenmiştir. Bu kapsamda, ilk et-
kinlik “Hasta Bina Sendromu”nun ne olduğu, ne tür semptomlarla kendini 
gösterdiği ve ne sıklıkla karşılaşıldığına dair, doktor bakış açısıyla kapsamlı 
bir çerçeve sunmak amacıyla, Mimarlar Odası Ankara Şubesi Yönetim Kurulu 
Üyesi Tuğba Arslan moderatörlüğünde, İç Hastalıkları, Alerji ve İmmünoloji 
Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Osman Şener’in katılımıyla, “Hekim Bakış Açı-
sıyla Hasta Bina Sendromu” başlığıyla gerçekleştirilmiştir.
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ŞUBEMİZ YAPI MBÇK TARAFINDAN,

 YAPI SEKTÖRÜ İLE EĞİTİM, ÇEVRE, 

TASARIM, ÜRETİM, 

KULLANIM, KORUMA, DENETİM, 

YÖNETİM, GÜVENLİK VE 

YIKIM SÜREÇLERİ ARASINDAKİ 

İLİŞKİLERİN TARTIŞILDIĞI; 

GÜNCEL SORUNLARIN VE ÇÖZÜM 

ÖNERİLERİNİN PAYLAŞILDIĞI, YAPI 

SEKTÖRÜ İLE İLİŞKİLİ OLAN TÜM 

DİSİPLİNLERDEN KATILIMCILARIN 

BİR ARAYA GELEBİLDİĞİ BİR 

ORTAM SAĞLAMAK AMACIYLA 

DÜZENLENEN ULUSAL YAPI 

KONGRESİ’NİN BEŞİNCİSİ 46. 

DÖNEMDE GERÇEKLEŞTİRİLMİŞTİR.

Yapı sektöründeki ilerlemelerin, edi-
nilen birikimlerin ve geliştirilen her 
türlü güncel çözümlerin, mimarlık 
mesleği ve yapı sektörüyle ilgili her 
alanda kalkınma sağlayacağından ha-
reketle böyle bir çok yönlü kalkınma 
için, Eğitim-Araştırma-Uygulama saha-
larındaki farklı uzmanlıkların bir araya 
gelerek çok disiplinli ve kolektif çalış-
malarla teknik tasarım ve uygulamalar 
geliştirmesi önem kazanmış, bu amaç-

lara yönelik çağdaş ve nitelikli mesleki 
eğitimin gerekliliği ortaya çıkmıştır.

Bu kapsamda, 2021 yılında gerçek-
leştirilen 5. kongrenin ana teması, 
“Yapı Sektöründe Çok Yönlü Kal-
kınma: Eğitim-Araştırma-Uygulama 
(EAU)” olarak belirlenmiş; kongre 
bilim kurulu ve yapı malzemeleri, 
yapı ve yapım sistemleri, uygulama-
lar, yapım yönetimi ve bilgi tekno-
lojileri, tasarım yönetimi, çevresel 
kontrol, yapı denetimi ve güvenlik, 
kültürel mirasın korunması, evren-
sel tasarım, afet yönetimi, mesleki 
eğitimden oluşan kongre alt başlık-
ları da bu doğrultuda güncellenerek 
tartışma zemini genişletilmiştir.

Araştırmacıların bildiri sunumları, konusunda uzman davetli konuşmacıların 
sunumları ve üretici firmaların teknik sunumları olmak üzere üç farklı nitelik-
teki etkinliği bir araya getiren kongre, bu yıl 9-10-11 Eylül 2021 tarihlerinde 
çevrim içi olarak gerçekleştirilmiştir. Türkiye genelinde farklı illerden, birçok 
farklı üniversite, kamu kurum ve kuruluşundan katılımcıların bilimsel katkı 
sağladığı kongrede, üç gün boyunca, 12 oturumda, bilim kurulu tarafından 
özgün çalışmalar olarak kabul edilen 43 tam bildiri metni sunulmuş, çevrim 
içi ortamda toplam 500’ü aşkın dinleyici kongreye katılım sağlamıştır. KOR-
DER, Mimarlar Derneği 1927, TSMD ve ODTÜ’nün kurumsal olarak, Bien 
ve Creavit firmalarının sponsor olarak destek sağladığı kongrede, ilk gün Dr. 
Öğr. Üyesi Gülsün Tanyeli mimari mirasın belgelenmesi, A. Erkan Şahmalı ta-
sarım sürecinde paydaşlar arasında koordinasyon, Prof. Dr. Oğuz Cem Çelik 
Türkiye’deki mevcut yapı stokunun deprem güvenliği; ikinci gün Emel Nokay 
sürdürülebilir yapı malzemesi olarak gazbeton, Dr. Öğr. Gör. Onurcan Çakır 
mekan ve akustik konfor, Prof. Dr. Güven Arif Sargın pandemi koşullarında 
mimarlık eğitimi; üçüncü gün ise Yasemin Somuncu sıfır enerjili binalar hak-
kında davetli konuşmacı olarak sunumlar gerçekleştirmiştir.

“Hasta Bina Sendromu” temalı ikinci etkinlik, iç hava kalitesi özelinde “1 Araş-
tırma – 1 Deneyim” başlığı altında, Yapı MBÇK Yürütme Kurulu Üyesi Neval 
Aksoy moderatörlüğünde düzenlenmiştir. Etkinlikte, iç hava kalitesini, Yüksek 
Mimar Başak Yüncü sağlıklı malzemeler ve sağlıklı binalar çerçevesinde ele 
almış, TTMD Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Meriç Sapçı ise hasta bina 
sendromu ve mekanik tesisat ilişkisi bağlamında deneyimlerini aktarmıştır.
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MİMARLAR ODASI ANKARA ŞUBESİ 

46. DÖNEMDE HEM YARIŞMALAR 

ARACILIĞIYLA KENTLERDE ÖNEMLİ 

SORUN ALANLARINA TASARIM 

YOLUYLA ÜRETİLEBİLECEK

 YANITLARI ARAMIŞ HEM DE 

YARIŞMALAR YOLUYLA MAKALE, 

ÖYKÜ VEYA HEYKEL GİBİ 

MİMARLIĞIN İLİŞKİLİ OLDUĞU

MİMARLIĞIN İLİŞKİLİ OLDUĞU 

FARKLI ÜRETİM ALANLARINI 

DA TEŞVİK ETMİŞTİR. AYNI 

ZAMANDA KENT GÜNDEMİNDE 

ÖNE ÇIKAN YEREL YÖNETİMLERİN

 AÇMIŞ OLDUĞU YARIŞMALARI DA 

YAKINDAN TAKİP ETMİŞ 

YARIŞMALARIN KENT SUÇLARINI 

MEŞRULAŞTIRMAK İÇİN 

KULLANILMASINA İSE KARŞI 

ÇIKMIŞTIR.

45. Dönemde Şubemizin Şehir Plancılar Odası Ankara Şubesi ile sekreter-
yasını ortak yürüttüğü, TMMOB, KESK, DİSK, TTB ve 10 Ekim Derneği tara-
fından düzenlenen “Emek, Barış ve Demokrasi Anıt Meydanı ve Anma Yeri 
Uluslararası Fikir ve Tasarım Projesi Yarışması”nın değerlendirme konferansı 
ve proje sergisi, 46. Dönemin başında geniş ve yoğun katılımla Şubemiz ev 
sahipliğinde gerçekleştirilmiştir. Konferansta düzenleyici örgütler tarafından 
10 Ekim’in unutturulmaması, yitirdiğimiz yurttaşlarımızın anısının yaşatılması 
ve hafızalardan silinmemesi için gereken tüm çalışmaların yapılacağı vurgusu 
yapılmış, yarışmaya katılan projelere dair fikirler tartışılarak, yarışma sonuçla-
rının ilan edilmesinin ardından kazananlara ödülleri iletilmiştir. Konferansta 
bulunan Ankara Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri, yarışma sonucunda 
birincilik ödülü alan projenin hayata geçirilmesi konusunda üzerlerine düşen 
görevi yapacaklarını dile getirmiştir.

Kongre sonunda, bilim kurulu tarafından üç aşamalı kör hakem yöntemiyle 
değerlendirilerek Yapı Dergisi’nde basılmak üzere seçilen üç bildiri açık-
lanmış, kongrede sunulan bildirilerden beş tanesi kongre düzenleme kuru-
lu tarafından “en iyi sözlü bildiri sunumu” olarak ödüllendirilmiştir. Kong-
renin birinci günü akşamı Mimarlar Odası Arka Bahçesi’nde düzenlenen 
açılış kokteyliyle, kongre sürecinin başarılı şekilde sonuçlanması kutlan-
mıştır. Daha sonra yapılan toplantıda bir araya gelen Kongre Düzenleme 
Kurulu ve Yönetim Kurulu Üyeleri, Yapı MBÇK’nın gelecek dönem gerçek-
leştireceği etkinlikler hakkında fikir alışverişinde bulunmuşlar ve 6. Kongre 
için çalışmalara başlamışlardır. 

Aynı zamanda, Şubemiz etkinlikleri 
kapsamında, yarışmayı kazanan Mi-
mar Pınar Kesim Aktaş, Şehir Plancısı 
Özge Uysal, Peyzaj Mimarları Meh-
met Cemil Aktaş, Şeyma Kahraman, 
Ecem Sevin, Rumeysa Konuk, Bengi-
su Doğru, Nagihan Damgacı, Okan 
Mutlu Akpınar, Hüseyin Hilmi Kezer, 
Lokman Turunç, Emre Gökçe’den 
oluşan ekip tarafından birincilik ödü-
lü almaya değer görülen projelerinin 
tasarım kararlarının ve üretim süreç-
lerinin kamuoyuyla paylaşıldığı çev-
rim içi bir sunum gerçekleştirmiştir.
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Ankara’da Büyükşehir Belediyesi Tarafından Açılan Yarışmalar Titizlikle 
Takip Edilmiştir. Uzun yıllardır kamusal kullanıma yönelik kentsel mekânla-
rın planlanmasında yarışma yönteminin göz ardı edildiği Başkent Ankara’da, 
2019 yerel seçimleriyle büyükşehir belediyesinin değişmesiyle birlikte, proje 
üretim süreçlerinde yarışmalara yer verilmesi umut verici olmuştur. Şubemiz 
üzerine düşen kamu yararını önceleyen sorumluluk bilinciyle, Ankara Büyük-
şehir Belediyesi’nde sürdürülen yarışma süreçlerine dair konu ve yer seçimi, 
süreç yönetimi ve karar mekanizmalarının işletilmesi gibi adımlarda meslek 
odalarının katılımcı temsiliyetinin sağlanması ve yarışma konusu alanların bü-
tüncül olarak ele alınarak var olan yargı süreçlerinin değerlendirilmesi gerek-
tiği hususlarındaki uyarılarını yazılı olarak iletmiştir. 4734 sayılı İhale Kanunu 
ile yarışmalar yönetmeliği gereğince, tarafımızdan jüri üyesi talep edilmesi 
halinde, yıllardır yürütmüş olduğumuz çalışmalara ve hukuki süreçlere ilişkin 
bilgilendirmeler yapılarak uygun bulunan alanlarda açılan yarışmalarda görev 
almak üzere isimler bildirmiştir. Bu kapsamda, Ankara Büyükşehir Belediyesi 
tarafından düzenlenen “Sağlık Çalışanlarına Şükran ve Anma Mekânı Proje 
Yarışması”na asil jüri üyesi olarak Doç. Dr. Bülent Batuman görevlendirilmiş, 
yarışmanın Gençlik Parkı’nda düzenlenen kolokyumuna katılım sağlanmıştır. 
Aynı şekilde, “Ulus Modern Kültür ve Sanat Merkezi Ulusal Mimari Proje 
Yarışması”na ise, asil jüri üyesi olarak Prof. Dr. Güven Arif Sargın, yedek jüri 
üyesi olarak Yüksek Mimar Berna Tanverdi Mimarlar Odası’nı temsilen görev-
lendirilmiştir. Ulus Tarihi Kent Merkezi’ne ilişkin yıllardır sürdürülen mücade-
le kapsamında, Modern Çarşı’nın olduğu parselde yapılacak uygulamaların, 
kullanım yoğunluğunu artırmayacak, yeraltındaki kültür mirası potansiyelini 
dikkate alacak ve ulaşım planı ile birlikte değerlendirilecek bütüncül bir yak-
laşımın parçası olması gerektiği hususlarında uyarılarda bulunularak yarışma 
süreci takip edilmiştir.

Yine, belediye tarafından açılan, “So-
kaktaki Ankara” üst başlığında “Anka-
ra Mahalle Cadde ve Sokak Tabelaları, 
Bina Kapı Numaraları, Mimari Tanı-
tım Tabelaları ve Özgün Font Ulusal 
Tasarım Yarışması”nın davet edildiği-
miz iki toplantısına katılım sağlana-
rak görüş paylaşımında bulunulmuş, 
ancak jüri üyeleri arasında disiplinler 
arası denge gözetilmemesi ve yarış-
macılar için meslek odası üyeliği şartı 
aranmaması gibi yönetmeliğe aykırı 
hususlar olması nedeniyle jüri üyesi 
verilmemiştir. Son olarak, 2010 yılın-
da Bakanlar Kurulu kararı ile Kentsel 
Dönüşüm ve Gelişim Proje Alanı ilan 
edilen, 2012 yılından itibaren yapılan 
planlama çalışmaları ve satış işlemle-
ri Şubemiz ve diğer odalar tarafından 
defalarca hukuki boyuta taşınan Çal-
dağ Bölgesi’nin mülkiyeti ABB’ye ait 
alanı içerisinde “2023 Cumhuriyet’in 
100.Yılı Anıtı Proje Yarışması” dü-
zenleneceği bildirilerek Oda’dan jüri 
üyesi talep edilmiştir.
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Şubemiz tarafından Ankara’da tekil olarak devam eden yarışma süreçlerinin 
titizlikte ele alınması ve yarışma yapma yönteminin meslek odalarının da da-
hil olduğu katılımcı bir süreç halinde yürütülerek tartışmalı ve hatta davalı 
alanlara yönelik kent suçlarını meşrulaştıran bir yönteme dönüşmesinin önü-
ne geçilmesi gerektiği belirtilmiştir. TMMOB’a bağlı diğer meslek örgütleri 
ile birlikte kentsel alana dair uzun yıllardır sürdürülen mücadeleyi ve bilgi 
birikimini yerel yönetimle paylaşmaktan alıkoyan, yarışma yöntemini meş-
ruiyet zemini olarak kullanarak meslek ortamlarımızı araçsallaştıran, meslek 
örgütlerinin içerikten bağımsız yalnızca jüri üyesi istenecek bir kurumsallığa 
indirgeyen yaklaşımın devam ettirildiği, buna rağmen kamuoyu önünde ise 
zıttı yönde bir algı oluşturulduğu görülmüş, bu yaklaşıma dair eleştirel görüş-
lerimiz yazılı olarak Belediye’yle ve kamuoyuyla paylaşılmıştır.

46. Dönemde kentsel planlama ve mekânsal düzenleme ile kamusal ve toplumsal yaşam alanlarımıza ideolojik mü-
dahalenin bir örneği olarak, 24 Haziran 2018 tarihinde Cumhurbaşkanlığı seçimleri ve genel seçimlerle gündemimize 
giren “Millet Bahçeleri” üzerine yarışmalar açılmıştır. 

Ülke genelinde mevcut kamusal, doğal ve kültürel alanlarımızı talan eden, yeni gelişme/rant alanlarında kentin gele-
ceğinin yağmalanmasının aracı haline getirilen, kimi yerlerde ise büyük ölçekli rant projelerinin arka bahçeleri olarak 
tasarlanan millet bahçeleri ile yeşil alan diyerek kamuoyunun, içerisindeki yapıların üretilmesinde yarışma diyerek 
ise meslek ortamının manipülasyonuna yol açtığı görülmüştür. Yer seçimlerine, ihale sistemlerine yönelik hukuksal 
süreçlerimiz devam ederken, ideolojik ve rant odaklı bu projelerin ardındaki gerçekler ile değerlendirilmesi ve bağla-
mından kopartılmaması gerektiği vurgulanmıştır.

Şubemiz hem yaptığı açıklamalarla hem de ilgili yerlere iletilen resmi yazılarla üyelerimizi ve meslek ortamımızı 
yarışma adı altında kamusal alanın ideolojik ve rantsal dönüşüm projeleri olan millet bahçelerinin meşrulaştırılma-
sının aracı olmamaya davet etmiş, bu projelere karşı Oda örgütlülüğümüzü tavır almaya ve sorumlulukla hareket 
etmeye çağırmıştır. 

“KAMUSAL ALANIN İDEOLOJİK VE 

RANTSAL DÖNÜŞÜM PROJELERİ 

KARŞISINDA ÜYELERİMİZİ VE 

MESLEK ORTAMIMIZI YARIŞMA ADI

 ALTINDA MİLLET BAHÇELERİNİN 

MEŞRULAŞTIRILMASININ ARACI

 OLMAMAYA VE TAVIR ALMAYA 

DAVET EDİYORUZ.”
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“Kentler ve Salgın ile Mücadele:  
Yapılı Çevre Tasarımı ve Halk Sağlı-
ğı” Makale Yarışması

Yapılı çevrenin insan sağlığı üzerin-
deki öneminin bilincinde olan TM-
MOB Mimarlar Odası Ankara Şube-
si, içinde bulunduğumuz pandemi 
sürecinde kentlerin tasarlanması ve 
halk sağlığı arasındaki ilişkiyi gün-
deme getirerek farkındalık oluştur-
mak üzere, Ankara Tabip Odası ile 
birlikte “Kentler ve Salgın ile Müca-
dele: ‘Yapılı Çevre Tasarımı ve Halk 
Sağlığı’ Makale Yarışması” düzenle-
miştir.

Yarışmayla mekânsal planlama ve 
tasarım disiplinleri içinde kentle-
rin, mahallelerin ve yapıların halk 
sağlığı açısından yeniden nasıl ele 
alınabileceği, sağlıklı ve yaşanabilir 
kentsel mekânların farklı yaş ve cin-
siyetler ile farklı sosyal, kültürel ve 
ekonomik imkanlara sahip toplum 
kesimlerini kapsayan ve herkesin 
sağlıklı bir çevrede yaşama hakkına 
erişebilir olmasını sağlayacak kent-
sel ve mimari müdahalelerin neler 
olabileceğini sorgulamak, bunlara 
ilişkin eleştirel ve yaratıcı fikirlerle 
alternatif bakış açılarını ortaya koy-
mak amaçlanmıştır.

İlk aşamada makale özeti, ikinci aşa-
mada tam metin teslimi olmak üze-
re iki aşamalı ve ulusal ölçekte dü-
zenlenen yarışmada, mimar, şehir 
plancısı, peyzaj mimarı, tıp doktoru, 
halk sağlığı uzmanı ve sosyologlar-
dan oluşan bilim kurulu tarafından 
farklı disiplinlerden katılımcılara ait 
makaleler, yapılı çevre ve toplum 
sağlığı ilişkisi bağlamında şartname 
gereği konuya bağlılık, geliştirilen 
argüman, önerilen kavramlar üze-
rinden yapılan tartışma, özgünlük ve 
sorunu multidisipliner bir yaklaşım-
la ele alma kriterleri çerçevesinde 
değerlendirilmiş, seçilen üç maka-
leye Mimarlar Odası Ankara Şubesi 
tarafından yayınlanan Dosya Der-
gisi’nin “Küresel Salgın ve Mekan” 
başlıklı 47.sayısında yer verilmiştir.

Fındıklı Kadın Yaşam Ahşap Heykel Yarışması

Şubemiz Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Çalışma Grubu, Fındıklı Belediyesi ve 
Fındıklı Kent Konseyi Kadın Meclisi tarafından, toplumsal cinsiyet eşitliği 
farkındalığının arttırılması ve kadın cinayetlerine yönelik sanatsal bir ta-
vırla, kentsel mekânda kültür ve sanatın toplumla buluşmasını sağlamak 
hedefiyle, 8 Mart 2021 Dünya Kadınlar Günü’nde KADIN YAŞAM temalı 
Ahşap Heykel Yarışması düzenlenmiştir.

Tüm dünyayı etkisi altına alan pandemi sürecinde sanatın üretimi ve uy-
gulanması sorunu doğrultusunda değerlendirilen eserlerin kavram soyutla-
masının nitelikli olması, eşitlik için kadın mücadelesinin simgesi olabilme 
potansiyeli taşıması ve mücadele ruhunu yansıtması beklenmiş, yarışmanın 
toplumsal açıdan bu konulara dikkat çekmesi amaçlanmıştır.
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MİMARLAR ODASI ANKARA

 ŞUBESİ’NİN MİMARLIK

 ÖĞRENCİLERİ İÇİN DÜZENLEDİĞİ 

GELENEKSEL HALE GELMİŞ 

KENT DÜŞLERİ PROJE

 FİKİR YARIŞMALARI, 46. DÖNEMDE

 ANKARA SINIRLARINI AŞARAK 

KARADENİZ SAHİL YOLU’NU 

KONU EDİNMİŞ VE MİMARLAR 

ODASI’NIN 

13 ŞUBESİ İLE ORTAKLAŞA 

GERÇEKLEŞTİRİLMİŞTİR.

“Teoman Öztürk Mekân Öyküleri Yarışması-3”

Mimarlar Odası Ankara Şubesi, Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği’n-
de 1973-1980 yılları arasında Başkan olarak görev yapan Mimar Teoman 
Öztürk’ ün TMMOB’a ve topluma getirdiği birikiminden yola çıkarak bu-
günün kentsel ve mekânsal yaşam mücadelesini yeni bir bakış ve yorum ile 
yazmaya yönelenlerin potansiyellerini açığa çıkartmak amacıyla düzenlen-
diği “TEOMAN ÖZTÜRK MEKÂN ÖYKÜLERİ YARIŞMASI”nın üçüncüsü-
nü 46. Dönemde açmıştır. Mekânın anı ve hafıza niteliği taşıdığı bilincinin 
ele alınması beklenen öykü yarışmasının üçüncüsünde Ruşen Keleş, Yavuz 
Önen, Esmahan Devran İnci, Mustafa Coşar ve Sedat Bozkurt jüri üyeliği 
yapmıştır. Yarışmaya katılan 18 öykü arasından seçilen 3 öykünün ödül tö-
reni 17 Ocak 2021 tarihinde gerçekleşmiş ve verilen mücadelenin yalnızca 
mimarlık alanından değil farklı disiplinlerden katılım sağlanarak toplum ile 
buluştuğu görülmüştür. Ayrıca iki yılda bir açılan yarışma serisinin kazanan 
öykülerinden oluşan “Teoman Öztürk Mekân Öyküleri” yayına dönüştürü-
lerek geniş kesimlere ulaşması sağlanmıştır.

1945 İstanbul Devlet Güzel Sanatlar 
Akademisi mezunu, TMMOB Mimar-
lar Odası kurucularından, yönetim 
kurulu üyeliği, ilk genel sekreterlik 
ve İstanbul Şube Başkanlığı yapmış 
mimar, yazar ve gazeteci Aydın Boy-
san’ın anısını ve savunduğu değerleri 
yaşatmak üzere, memleketi Rize Fın-
dıklı’da, Fındıklı Belediyesi’nin kent-
sel ve mekânsal düzenlemelerini or-
tak akıl ile inşa etmek amacıyla Aydın 
Boysan Proje Fikir Yarışması “Sınırları 
Kaldırmak: Kavuşma” başlığıyla orga-
nize edilmiştir. Fındıklı Belediyesi ve 
TMMOB Mimarlar Odası’nın 13 Şu-
besi iş birliğiyle düzenlenen yarışma-
nın ana konusu, deniz dolgusu üzeri-
ne inşa edilen, 1987 yılında yapımına 
başlanan ve 20 yılda tamamlanarak 
2007 yılında ulaşıma açılan, Sam-
sun’dan Sarp Sınır kapısına kadar 542 

kilometre uzunluğundaki Karadeniz 
Sahil Yolu’nun, coğrafyayı ikiye bö-
lerek oluşturduğu sınırları kaldırarak 
Fındıklı sahilinde kentlilerin denizle 
buluşmasını/kavuşmasını sağlayacak 
yaya ağırlıklı mekânsal çözümler içe-
ren fikir projelerinin elde edilmesi 
olarak belirlenmiş, buradan çıkacak 
fikirlerin Karadeniz Bölgesi’ndeki di-
ğer kentler içinde tartışmaya açılması 
hedeflenmiştir.

Yarışmanın kolokyumu ve ödül töreni 
Rize Fındıklı Belediyesi’nin organi-
ze ettiği Viçe Festivali kapsamında, 
5 Ağustos 2021 tarihinde Fındıklı’da 
jüri üyeleri ve ödül alan öğrencilerin 
katılımı ile gerçekleştirilmiş, yarışma-
ya sunulan tüm projeler sergilenerek 
yerel halkın da katılımıyla tartışmaya 
açılmıştır.
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ULUSLARARASI MİMARLAR BİRLİĞİ 

(UIA) TARAFINDAN BELİRLENEN 

TEMA ÇERÇEVESİNDE TÜM 

DÜNYADA HER YIL EKİM AYININ 

İLK PAZARTESİ GÜNÜ KUTLANAN 

DÜNYA MİMARLIK GÜNÜ, 2020 VE 

2021 YILI EKİM AYLARI BOYUNCA 

PANELLER, SERGİLER, SÖYLEŞİLER, 

GEZİLER VE SEMPOZYUMLAR İLE 

ÇEVRİM İÇİ VE YÜZ YÜZE 

OLANAKLARLA YOĞUN BİR 

PROGRAMLA KUTLANMIŞTIR.

Dünya Mimarlık Günü teması her yıl Uluslararası Mimarlar Birliği tarafından 
toplumsal sorunlara değinen ve tüm dünya için güncel problem noktalarını 
gündeme taşıyacak şekilde belirlenmektedir. Şubemiz de bu kapsamda, pan-
deminin damga vurduğu 2020 ve 2021 yıllarını içeren 46. Dönemde, ortaya 
çıkan koşulları ve mimarlığın gündemini ortaklaştırarak Ekim ayı boyunca çe-
şitli etkinlikler gerçekleştirmiştir.

Mimarlar Odası Ankara Şubesi Dünya 
Mimarlık Günü Etkinliklerini, UIA ta-
rafından açıklanan tema kapsamında, 
pandemide herkesin en çok özlediği 
ve ihtiyaç duyduğu ortamları vurgu-
lamak amacıyla “Nefes, Mekân, Ya-
şam” ana temasıyla 5-31 Ekim 2020 
tarihleri arasında gerçekleştirmiştir.  5 
Ekim 2020 Dünya Mimarlık Günü’ne 
ilişkin basın bildirisi, tehdit altındaki 
Saraçoğlu Mahallesi’nde buluşula-
rak Başkent Dayanışması bileşenleri, 
milletvekilleri, üyelerimiz ve kamuo-
yunun katılımıyla okunmuştur. Aynı 
gün çevrim içi olarak düzenlenen 
Emre Madran anısına Koruma Alanın-
da Basın Ödülleri Töreni’nde çok sa-
yıda gazeteci ile bir araya gelinmiştir. 

Ekim ayına yayılan etkinliklerde, 
“İmar Değer Artışı” yönetmeliğine 
ilişkin sunum gerçekleştirilmiş, Şube 
Başkanı Tezcan Karakuş Candan 
“Kent Mücadelesinde Basının Rolü” 
başlıklı konuşması ile Gazeteciler 
Cemiyeti’ne konuk olmuştur. 
Kentsel Nefes Alanları ve Kolektif 

Etik: Saraçoğlu Mahallesi Örneği” 
başlıklı Prof. Dr. Yonca Hürol’un 
moderatörlüğündeki, Tezcan 
Karakuş Candan, Zafer Akay, Faruk 
Soydemir, Aydan Balamir’in katıldığı 
söyleşide, Saraçoğlu Mahallesi’ndeki 
hukuksuz müdahaleler etik ve 
meşruiyet anlamında baştan sona 
tüm süreçlerde değerlendirilmiş, 
özne rolleri ele alınarak tartışmaya 
açılmıştır.

Yüz yüze etkinlikler pandemi 
koşullarına rağmen önlem alınarak 
sürdürülmüş, bu kapsamda Yavuz 
Önen’in yaşam öyküsünü konu 
alan “Hayatı Sevdim” kitabının 
imza günü sevenlerinin, dostlarının 
ve üyelerimizin katılımıyla arka 
bahçede düzenlenmiştir. 13 Ekim 
2020 Ankara’nın Başkent Oluşu’nun 
97. Yıl dönümünde, Anıtkabir’de 

Atatürk’ün huzuruna çıkılarak 
“açtığınız yolda, kurduğunuz ülküde, 
gösterdiğiniz amaçta yılmadan güzel 
bir gelecek tasarlamaya devam 
edeceğiz” sözü verilmiş, mozoleye 
çelenk bırakılmıştır. 
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ATÖLYE ÇALIŞMALARI 

KAPSAMINDA 

 ÜLKENİN DÖRT BİR YANINDAN 

ÖĞRENCİNİN KATILIMIYLA 

BAŞKENT ANKARA’YA DAİR 

PANDEMİ SÜRECİNİ VE GELECEĞİ 

ELE ALAN ÖZGÜN VE NİTELİKLİ 

ÇALIŞMALAR ÜRETİLMİŞTİR.

Çocuk ve Mimarlık çalışmalarına da 
yer verilen Dünya Mimarlık Günü 
etkinliklerinde, eğitim uzmanı Refik 
Marul ile çocuk merkezli bir yöntem 
olan Montessori eğitimi ve mimarlık 
ilişkisi hakkında “Montessori ve Mi-
marlık” başlıklı çevrim içi bir sunum 
gerçekleştirilmiştir. Tüm dünyada var 
olan bütün paradigmaları etkileyen 
ve ciddi değişikliklere yol açan Co-
vid-19 pandemisinin geleceğe iliş-
kin ne gibi sonuçlar doğuracağı ve 
ekonomi-politik açıdan meslek ala-
nımıza nasıl yansıyacağına yönelik 
neden-sonuç ilişkilerinin kurulmasını 
sağlamak amacıyla, Arif Şentek, Ve-
dat Bulut, Cihan Uzunçarşılı Baysal 
ve Neslihan Dostoğlu’nun katılımıyla 
“Pandemi ve Mimarlığın Geleceği” 
başlıklı panel düzenlenmiş, güncel 
duruma ve geleceğe dair perspektifler 
ortaya konmuştur. 

Benzer şekilde konunun eğitim alanındaki yansımaları hakkında “Son dönem-
de belirgin şekilde yaşam tarzımızı etkileyen salgın sürecinde, meslek eğiti-
minin teknolojiye ve dijital ortama entegrasyonu nasıl sağlanmalı? Karşılıklı 
etkileşim ve pratiğe, usta-çırak ilişkisine dayalı mimarlık eğitiminin, bilgisa-
yar başında uzaktan verilişinde; kaliteli içerik oluşturma, yeni jenerasyonun 
bilgiyi algılama biçimine karşılık yeni öğrenme ve öğretme biçimleri üretme 
yöntemleri nelerdir? (Uzaktan) mimarlık eğitimi kollektif bilgiyi nasıl sentez-
lemeli, bu sentezin içinde iklim krizi nasıl ele alınmalı?” sorularına yanıt ara-
yan Peyzaj Mimarı Dr. Öğr. Üyesi Bahar Başer Kalyoncuoğlu’nun katılımıyla, 
“İklim Krizi, Salgın Hastalıklar ve Teknoloji Ekseninde Meslek Eğitimi” başlıklı 
sunumda tüm bu konular masaya yatırılmıştır.

Çalışma yaşamını da bütünüyle sarsan ve yeni koşullar üreten salgının, iş ha-
yatına mekânsal, kültürel, politik ve sosyal açıdan etkileri Şube Sekreteri Ni-
hal Evirgen’in moderatörlüğünde, İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği (İSİG) Meclisi 
gönüllüsü Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Şehir ve Bölge Planlama 
Bölümü Öğretim Üyesi Aslı Odman, Gazi Üniversitesi Mimarlık Bölümü’nde 
Dr. Öğretim Üyesi Mimar Beyza Onur ve İTÜ İnşaat Mühendisliği Bölümü 
Öğretim Üyesi Doç. Dr. Gürkan Emre Gürcanlı’nın konuşmacı olduğu “Pan-
demide Çalışma Yaşamı ve Mekânı: İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği” başlıklı panel-
de değerlendirilmiştir.

Dünya Mimarlık Günü etkinlikleri kapsamında aynı zamanda “Ankara’nın 
Nefes Alanları”, “Ankara’da Pandemiyi Haritalama: Zoom In/Out”, “Yürüne-
bilir Kent Senaryoları” ve “Kamusal Alan ve Pandemi: AVM’lerin Geleceği” 
başlıklı atölyelerde bir ayı geçen süre boyunca mimarlık öğrencileri ile akade-
misyenler ve mimarlar ortak çalışmalar yürüterek nitelikli çalışmalar üretmiş, 
sonuç ürünler sonraki aylarda kamuoyuna sunulmuş ve Şubemizin web sitesi 
üzerinden herkesin erişimine açılmıştır.



184

4-29 EKİM 2021 DÜNYA MİMARLIK 

GÜNÜ ETKİNLİKLERİ İSE

“VASATI 

YENMEK: POLİTİK | KRİTİK | 

ETİK | RETORİK” 

TEMASI İLE

 GERÇEKLEŞTİRİLMİŞTİR.

Pandemi sürecinde sosyal mesafe-
lere izin vermeyen Mimarlar Odası 
Ankara Şubesi, fiziksel mesafeleri de 
tüm önlemleri alarak ortadan kaldır-
mış ve Ekim ayına yayılan 2021 yılı 
Dünya Mimarlık Günü Etkinliklerini 
yüz yüze ve çevrim içi olarak, aşınan 
ve vasatlaşan mimari, kültürel, politik 
ve sosyal ortamlara dair söyleşiler, 
paneller, imza günleri ile etik üzeri-
ne tartışmalar, barınma krizi ve eko-
nomik kriz gündemlerini kapsayacak 
şekilde gerçekleştirmiştir.

2021 yılı Dünya Mimarlık Günü 4 
Ekim 2021 tarihinde Şube Başkanı 
Tezcan Karakuş Candan’ın konuk ol-
duğu FOX TV Çalar Saat Programı’nda 
İsmail Küçükkaya ve program ekibine 
Emre Madran anısına Koruma Alanın-
da Basın Ödülü takdim edilerek önce 
ekranlardan kutlanmıştır. Aynı gün 
akşamı Erimtan Müzesi’nde düzen-
lenen Basın Ödülleri Töreni’nde ise 
mimarların yanı sıra, gazeteciler, mu-
habirler, akademisyenler, yazarlar ve 
aydınlar ile bir araya gelinen keyifli 
bir sonbahar akşamı yaşanmıştır. 

Ekim ayında üniversitelerin yeniden 
yüz yüze eğitime geçmesi ile yakıcı 
şekilde hissedilen barınma krizi Dün-
ya Mimarlık Günü etkinlikleri kap-
samında önemle gündeme alınmış, 
hem dünya hem de ülkemizdeki ko-
şullar ele alınarak değerlendirilmiştir. 
Öncelikle “Dünyada ve Türkiye’de 
Barınma, Konut Krizi” başlığıyla Gü-
ven Arif Sargın’ın moderatörlüğünde 
Mustafa Sönmez ve Cihan Uzunçar-
şılı Baysal’ın konuşmacı olarak katkı-
larıyla konu hakkında bir panel ger-
çekleştirmiştir. Bu panelin ardından, 
daha geniş bir perspektif sunmak 
üzere “Küresel Konut Krizi ve Türki-
ye’de Güncel Yansımaları” başlığıyla 
düzenlenen etkinlikte Birleşmiş Mil-
letler Özel Raportörü (2014-2020) 
Leilani Farha çerçeve sunuş gerçek-
leştirmiş, ardından ekonomik kriz, 
konutun piyasalaşması, mekan-politik 
süreçler çerçevesinde İstanbul Plan-
lama Ajansı’ndan Dr. Murat Güney, 
Bilkent Üniversitesi Kentsel Tasarım 
ve Mimarlık Bölümü’nden Doç. Dr. 
Bülent Batuman, Derin Yoksulluk 
Ağı adına kurucusu Hacer Foggo ve 
Barınamayan Öğrenciler İnisiyatifi’ni 
temsilen Güney Mengen konuyu de-
rinleştiren tartışmalar yürütmüştür. 

Pandemi sürecinde büyük zorluklar 
yaşayan sanat ve edebiyat alanına 
katkı koymak amacıyla mimarlık ve 
kültür arakesitini toplumla buluşturan 
sergiler ve kitap imza günleri düzen-
lenmiştir. Bu kapsamda, Ekim ayın-
da, “Kadri Kalaycıoğlu Fırçasından” 
Suluboya Resim Sergisi, İlayda Kara-
bulut’un “Non-Textual” başlıklı çizim 
sergisi, mimarlık öğrencilerinin yaz 
stajı sonuçlarının sergisi Mimarlar 
Odası Fuayesi’nde yer bulmuş, femi-
nist yazar Erendiz Atasü’nün “Bir Baş-
ka Düğün Gecesi” kitabı ve üyemiz 
Mimar Faruk Soydemir’in “Ayaş Evle-
ri” kitabı ise arka bahçede gerçekleş-
tirilen imza günleri ile okuyucularla 
buluşmuştur.

“Vasatı Yenmek” teması kapsamında, 
gün geçtikçe köhneleşen ve çürüme-
ye terk edilen, yerel yönetimlerin il-
gisiz bıraktığı Sakarya ve Kızılay yaya 
bölgelerinin yeniden kente kazandı-
rılmasına ilişkin, Sakarya’da İnkılap 
Sokak’ta  basın açıklaması yapılmış, 
Çankaya ve Ankara Büyükşehir Be-
lediyesi göreve davet edilerek Cum-
huriyet’in izlerini taşıyan Kızılay ve 
Sakarya yaya bölgelerinin Başkent’e 
ve topluma kazandırılması çağrısında 
bulunulmuştur. Vasatlık tartışmasının 
açılmasına da öncülük eden mimar-
lık ve etik tartışmaları, ay boyunca 
“Çağdaş Değişimler, Mimarlık ve 
Etik Söyleşileri” başlığı altında Yonca 
Hürol’un moderatörlüğünde yürütül-
müştür. 
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DÜNYA MİMARLIK GÜNÜ 
ETKİNLİKLERİ KAPSAMINDA 
DÜZENLENEN VE PANDEMİ 
SÜRECİNDE ÇOK ÖZLENEN 

KENT HAFIZASI YÜRÜYÜŞLERİ 
YOĞUN İLGİYLE KARŞILANMIŞ, 
UZMAN REHBERLER EŞLİĞİNDE 

ANKARA’NIN SOKAKLARI 
KEŞFEDİLMİŞTİR.

Yavuz İşçen rehberliğinde Yahudi 
Mahallesi ve Posta Caddesi, Funda 
Şenol Cantek rehberliğinde Mor Rota 
ve Mehmet Özer eşliğinde Ankara 
Kalesi ve Anadolu Medeniyetleri Mü-
zesi gezilmiş, yoğun ilgi nedeniyle 
yürüyüşler Ekim ayı sonrasında da 
yeni rotalar eklenerek devam ettiril-
miştir.

13 Ekim Ankara’nın Başkent Oluşunun 98. yıl dönümünde geleneksel hale 
gelen Anıtkabir ziyareti 2021 yılında da gerçekleştirilmiş, Ulus Heykeli ve Za-
fer Anıtı’na bırakılan çelenklerin ardından, Başkent’in mimarları olarak Anıt-
kabir’de Ata’nın huzuruna çıkılmış, Şube Başkanı Tezcan Karakuş Candan 
tarafından, “’Bulunduğumuz mevzide nihayete kadar sebat ve mukavemet 
mecburidir’ sözlerinizin ışığında mücadele kararlılığımız bakidir.” ifadeleri 
Anıtkabir Özel Defteri’ne not düşülmüştür. Aynı gün düzenlenen, “Kentsel 
Vasatlıktan Kurtulma: 100. Yıla Doğru Yeniden Başkent” başlıklı çevrim içi 
etkinlikte, Prof. Dr. Ruşen Keleş ve Murat Karayalçın’ın katılımıyla “Başkent-
lik” kavramı ve Ankara’nın Başkent kimliği “Kentsel Vasatlığı Nasıl Yeneriz?” 
sorusu üzerinden tartışılmıştır.

İklim krizinin yıkıcı etkilerinin dünya çapında yoğunluğunu artırdığı bu süreçte, “Dünyada ve Türkiye’de Çevre Poli-
tikaları” başlığı altında Tonguç Akış’ın kolaylaştırıcılığında, Aykut Çoban ve Sabriye Ak Kuran bilgi paylaşımında bu-
lunmuş, aynı kapsamı genişletmek üzere Onur Lami Yalman “Sürdürülebilir Mimarlığın İdeolojisi: Bir Eleştiri” başlıklı 
yüksek lisans tezini sunarak mimarlık alanında sürdürülebilirlik kavramının eleştirisini kuramsal çerçevede tartışmaya 
açmıştır. “Mimarlık Üzerine Spekülasyonlar” başlıklı Gürkan Okta, Birge Yıldırım Okta ve Burak Arifoğlu’nun sunuş-
ları ile gerçekleşen panelde ise, neoliberalizmin kent ve doğal çevre üzerinde yarattığı tahribat üzerine mimarlığın 
alması gereken duruş ve tavır tartışılırken, mimarların bu perspektifle ürettikleri mimari pratikleri ve “karşıt mimarlık” 
yaklaşımları dinleyicilerle paylaşılmıştır.
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MİMARLAR ODASI ANKARA 

ŞUBESİ, MESLEKTAŞLARININ

 MESLEKİ GELİŞİMLERİNE YÖNELİK 

OLARAK EĞİTİMLER 

DÜZENLEMEYE 

PANDEMİ KOŞULLARI 

İZİN VERDİĞİ 

ÖLÇÜDE 46. DÖNEMDE DE

 DEVAM ETMİŞTİR.

Covid-19 salgını nedeniyle yüz yüze 
eğitim, toplantı ve panellerde bü-
yük aksaklıklar yaşanmış olmasına 
rağmen, mesleki alanda yönetmelik 
değişiklikleri ve güncel gelişmeler 
kapsamında sürdürülen meslek içi 
eğitimler elverişli koşullar yaratılarak 
46. Dönemde sürdürülmeye çalışıl-
mıştır. Bu kapsamda, Mimarlar Oda-
sı Genel Merkezi altında bulunan 
Sürekli Mesleki Gelişim Merkezi ile 
koordineli şekilde, ilgili Bakanlıkla-
rın onaylaması halinde kimi eğitimler 
çevrim içi, kimileri ise pandemi ön-
lemleri alınarak yüz yüze olarak ger-
çekleştirilmiştir. 

Bu kapsamda, düzenlenen eğitimle-
den ilki Enerji Kimlik Belgesi Eğitimi 
olmuştur. “Binalarda Enerji Perfor-
mansı Yönetmeliği” gereğince zorun-
lu kılınan Enerji Kimlik Belgesi’ni dü-
zenleme yetkisi veren “Enerji Kimlik 
Belgesi Uzmanlığı” sertifika progra-
mı, Mimarlar Odası Ankara Şubesi ta-
rafından, salgın önlemleri kapsamın-
da çevrim içi olarak, iki eğitmen ve 
25 katılımcı ile, 21-22-23-24 Mayıs 
2021 tarihleri arasında gerçekleşti-
rilmiştir. Eğitimde katılımcılara ilgili 
mevzuat hakkında bilgiler aktarılmış, 
sonrasındaÇevre, Şehircilik ve İklim 
Değişikliği Bakanlığı’nca hazırlanan 
BEP_BUY uygulamasının ara yüzü 
tanıtılarak örnek proje üzerinden uy-
gulamanın çalışma prensipleri anlatıl-
mıştır.

Son gün yapılan sınavda başarı sağ-
layan katılımcıların “EKB Uzmanı” 
kimlik kartı almaya hak kazandığı eği-
time, hem Ankara’dan hem de çevre 
illerden ilgi gösterilmiş ve tüm katı-
lımcılar eğitimlerini başarılı bir şekil-
de tamamlamışlardır. 

SMGM eğitimleri kapsamında Şu-
bemizde düzenlenen eğitimlerden 
bir diğeri “D-1 Temel Bina Akustiği 
Eğitimi” olmuştur. 31/5/2017 tarihli 
ve 30082 sayılı Resmî Gazete’de ya-
yımlanan “Binaların Gürültüye Karşı 
Korunması Hakkında Yönetmelik” 
kapsamında, bina akustik projesi dü-
zenleyecek ve/veya ölçüm yapacak 
uzmanlara yönelik verilen eğitim 
27-28-29 Ağustos; 3-4-5 Eylül; 11-
12-13 Eylül 2021 tarihlerinde Mi-
marlar Odası 5. Katta salgın tedbirleri 
kapsamında yüz yüze olarak gerçek-
leştirilmiştir. Eğitimde, katılımcılara 
alanında uzman akademisyenler ta-
rafından, yönetmelik çerçevesinde, 
mekân içinde ve mekânlar arasında 
ses yayılımı, binaların gürültü kont-
rolü yönünden tasarımı, istenen sınır 
değerlerinin belirlenmesi, mevcut bi-
nalarda ses yalıtımı iyileştirme çalış-
maları, akustik proje ve raporların ha-
zırlanması başlıklarında teorik bilgiler 
aktarılmış, örnek problem çözümleri 
üzerinden hesaplamalar yapılmıştır. 
Üç hafta boyunca toplam 72 saat sü-
ren eğitimin sonunda sınavda başarı 
gösteren katılımcılarımıza sertifikaları 
teslim edilmiştir.

Şubemizde üyelerimize yönelik olarak verilen sertifikalı eğitimlerin yanı sıra, 
yeni düzenlemelere dair de konusunda uzman isimlerin katılımıyla eğitimler 
düzenlenmiştir. Bu kapsamda, fatura ve imza sisteminde yapılan değişiklikle-
re hızlı adaptasyonu sağlamak ve kafa karışıklıklarını gidermek amacıyla, An-
kara Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası Başkanı Ali Şahin ile “E-imza 
ve E-serbest Meslek Makbuzu” başlıklı seminer çevrim içi ve ücretsiz olarak 
gerçekleştirilmiş, konu hakkında bilinmesi gerekenler üyelerimizle paylaşıl-
mıştır.
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HERKESİN ERİŞİLEBİLİR, SAĞLIKLI

 VE ENGELSİZ BİR YAPILI ÇEVREDE 

YAŞAMA HAKKINI SAVUNAN 

MİMARLAR ODASI ANKARA ŞUBESİ, 

KENTLERİN KAPSAYICI TASARIM 

KRİTERLERİ ÇERÇEVESİNDE 

PLANLANMASININ ÖNEMİNİ 

VURGULAYARAK, HEM MERKEZİ 

HEM DE YEREL YÖNETİMLERİN 

KAMUSAL GÖREVLERİNİ 

YERİNE GETİRMELERİ İÇİN 

ÇAĞRIDA BULUNMUŞ, ENGELLİ 

MESLEKTAŞLARININ DA

 SESİNİ 

DUYURMASINI SAĞLAMIŞTIR.

Yıllardır uygulanan rant odaklı politikalar ve otomobil öncelikli ulaşım poli-
tikalarıyla şekillenen kentsel mekanlar, pandemi koşullarıyla birlikte, başta 
engelliler olmak üzere kentte yaşayan tüm kesimler için daha da erişilemez 
bir hal almıştır. Mimarlar Odası Ankara Şubesi Erişilebilirlik Mesleki Bilim-
sel Çalışma Kurulu çalışmaları kapsamında, 46. Dönemde öncelikle Prof. Dr. 
Meltem Yılmaz’ın konu hakkındaki çalışmalarını aktardığı Otizm Spektrum 
Bozukluğu Olanlar İçin Yaşam Merkezi başlıklı sunum gerçekleştirilmiştir. 
Herkes için kapsayıcı, erişilebilir ve sağlıklı kentler tasarlamanın gerekliliğinin 
bilinciyle, erişilebilirlik alanına dair 3 Aralık Dünya Engelliler Günü’nde ba-
sın açıklamaları yapılmış, aynı zamanda 2021 yılında farkındalık yaratmak ve 
gündem oluşturmak üzere, mevzuatta ve bilişim teknolojilerinde erişilebilirlik 
ile bu kavramın mimari uygulama örnekleri üzerinden ele alındığı “Erişilebi-
lir, Kapsayıcı, Evrensel Tasarım” Sempozyumu düzenlenmiştir.

Sempozyumun ilk oturumunda, Aile 
ve Sosyal Politikalar Bakanlığı Engelli 
ve Yaşlı Hizmetleri Genel Müdürlü-
ğü Erişilebilirlik Dairesi Başkanı Dr. 
Deniz Çağlayan Gümüş Türkiye’de 
erişilebilirlik politikaları ve yürütülen 
çalışmalar konusunda, Manisa Celal 
Bayar Üniversitesi Dr. Öğr. Üyesi ve 
Türkiye Engelsiz Bilişim Platformu 
Koordinatörü Mustafa Özhan Kalaç, 
engelsiz bilişim uygulamalarının mi-
maride kullanımı konusunda sunum-
lar gerçekleştirmiştir.

İkinci oturumda, Hacettepe Üniver-
sitesi Mimarlık Fakültesi’nden Prof. 
Dr. Meltem Yılmaz Selçuklu Otizm-
li Bireyler Eğitim Vakfı’nın mekânsal 
kurgusu ve bakım ekonomisi üzerine, 
Hazan Mimarlık’tan Yakup Hazan 
birincilik ödüllü projeleri Adıyaman 
Aktif Yaşam Merkezi üzerine sunum-
lar yapmış, Eskişehir Teknik Üniver-
sitesi’nden Prof. Dr. Osman Tutal ise 
eğitim ve araştırma alanlarında erişi-
lebilirlik kavramının güncel durumu 
üzerine değerlendirmelerde bulun-
muştur. Aynı zamanda, Şube çalışma-
ları kapsamında başlatılan “Söz Sırası 
Sende Küsü Sende” açıklamalarında 
engelli mimarlar kürsü kullanarak ka-
muda istihdam, özel sektörde iş bula-

mama, kentsel mekanda karşılaştıkları 
erişilebilirlik sıkıntıları gibi çok sayıda 
problemi doğrudan dile getirmişler-
dir. Mimarlık öğrencilerinin de eğitim 
hayatlarından başlayarak erişilebilirlik 
hakkında bilgi ve farkındalık sahibi 
olarak yetişmesi amacıyla, yaz stajı 
programında Yönetim Kurulu Üyemiz 
Tuğba Arslan tarafından erişilebilirlik 
hakkında yürürlükteki mevzuat, ilgili 
yönetmelikler ve teknik gereklilikle-
re ilişkin geniş kapsamlı bir sunum 
gerçekleştirilmiştir. Sunumun çıktıları 
kapsamında yaz stajı boyunca elde 
edilen projeler aracılığıyla erişilebilir 
ve kapsayıcı tasarım konusu geniş öl-
çekte tartışılmış, üretilen yaratıcı fikir-
ler sonuçlara yansımıştır.
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KORUMA UZMANI DEĞERLİ 

ÜYEMİZ EMRE MADRAN’IN 

ANISINA DÜZENLENEN “EDEP 

YA HU” BULUŞMALARI 46. 

DÖNEMDE KORUMA ALANINDAKİ 

GÜNCEL SORUNLARI “ETİK” VE

 “RİSK” GİBİ İKİ ÖNEMLİ TEMA

 ALTINDA ELE ALMIŞ, ÇOK SAYIDA

 AKADEMİSYENİN, UZMANIN VE

 KAMUOYUNUN KATKISIYLA GENİŞ

 KAPSAMLI ŞEKİLDE TARTIŞMIŞTIR.

Mimarlar Odası Ankara Şubesi olarak, aramızdan ayrılışından bu yana her 
yıl 26 Eylül tarihinde, Emre Madran anısına düzenlediğimiz “Emre Madran 
İzinde ‘Edep Ya Hu’ Buluşmaları”nın yedincisi 2020 yılında, “Kültürel Miras 
ve Etik” teması ile gerçekleştirilmiştir. Moderatörlüğünü Doç. Dr. Güliz Bil-
gin Altınöz’ün yaptığı ve etik kavramının kültürel mirasın her alanında çok 
yönlü olarak ele alındığı çevrim içi sempozyumda, kültürel, doğal ve tarihi 
değerlerin korunması süreçleri, somut ve somut olmayan kültürel miras, aktör 
ve paydaşların rolü, toplum yararı gibi konular geniş kapsamlı sunumlarla 
tartışmaya açılmıştır.

Madran ailesinin de katılımıyla dü-
zenlenen ve gelenekselleşen “Emre 
Madran’ın İzinde ‘Edep Ya Hu’ Buluş-
maları”nın sekizincisi ise 2021 yılın-
da, ”Kültür Varlıklarında Risk: Gün-
cel Durum ve Müdahale Biçiminde 
Çözümler” teması ile gerçekleştiril-
miştir. DOCOMOMO Türkiye Eşbaş-
kanı Dr. Öğr. Üyesi Yıldız Salman’ın 
oturum başkanlığındaki ilk oturumda 
Öğr. Gör. Cansen Kılıççöte, Dr. Öğr. 
Üyesi Elif Selena Ayhan Koçyiğit, Arş. 
Gör. Miray Kısaer Koca, kültürel, do-
ğal ve tarihi değerlerin korunmasında 
karşılaşılan çok boyutlu riskleri, başta 
Ulus 100. Yıl Çarşısı, Anafartalar Çar-

şısı olmak üzere Ankara’nın tehdit 
altındaki modern mimarlık mirasları 
üzerinden ele almış, Restorasyon Uz-
manı Yüksek Mimar Ali Fuat Tek’in 
oturum başkanlığındaki ikinci otu-
rumda Dr. Öğr. Üyesi Nisa Semiz, 
Arş. Gör. Aynur Uluç, Dr. Öğr. Üyesi 
Sermin Çakıcı Alp koruma mevzuatı-
nın kültürel miras üzerinde oluştur-
duğu riskleri tartışmaya açmış, Dr. 
Öğr. Gör. Fuat Gökçe’nin oturum 
başkanlığındaki üçüncü oturumda 
ise, Doç. Dr. Meltem Şenol Balaban, 
Arş. Gör. Bilal Bilgili, Doç. Dr. Emre 
Kishalı kültür varlıkları ve iklim de-
ğişikliği, deprem, yangın, savaş, göç 

vb. afet durumlarının yarattığı riskler 
ve bu risklere karşı ne gibi çözümler 
üretilebileceğine dair değerlendirme-
lerde bulunmuştur.

Sempozyumların sonunda, bu dö-
nem 5. ve 6.’sı verilen, Şubemizin 
yürüttüğü doğal ve kültürel varlıkla-
rın korunması mücadelesinde, yazılı 
ve görsel medya alanlarında sesimizi 
kamuoyuna duyurarak destek olan, 
“Koruma Alanında Emre Madran Ba-
sın Ödülleri” almaya değer görülen 
isimler ve kurumlar açıklanmıştır.
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PROJELER
• Çocuk ve Mimarlık

• Kent Hafızası Yürüyüşleri 

• Tez Sunumları

• Bina Kimlikleri ve Envanteri Projesi

• Yaz Stajı 

• Uyarlanabilir Kent Atölyesi

• Ödüllü Projeler
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MİMARLAR ODASI ANKARA 

ŞUBESİ, MİMARLIK

 KÜLTÜRÜNÜ ÇOCUKLARA 

AKTARMA, YAPILI ÇEVREYE, KENTE 

VE DOĞAYA DUYARLILIKLARINI 

GELİŞTİRME AMACIYLA PANDEMİ 

KOŞULLARINA RAĞMEN 46. 

DÖNEMDE DE ÇOCUK VE 

MİMARLIK ÇALIŞMALARINI

 SÜRDÜRMÜŞTÜR. ÇOCUKLARIN 

YARATICILIĞI İLE ÇEVRİM İÇİ 

ORTAMIN OLANAKLARINI 

BİRLEŞTİRİP ANKARA SINIRLARINI 

DA AŞMAYI BAŞARMIŞTIR. HEM 

ÇEVRİM İÇİ HEM DE UYGUN 

KOŞULLARI SAĞLAYARAK YÜZ 

YÜZE ETKİNLİKLER İLE DAVETLİ 

OLDUĞU HER ORTAMDA

 ÇOCUKLARLA BİR ARAYA 

GELMİŞTİR.

2002 yılında başlayan ve kesintisiz 
şekilde sürekliliğini devam ettiren 
Çocuk ve Mimarlık çalışmalarına 46. 
Dönemde de devam edilmiştir. Milli 
Eğitim Bakanlığı ile yapılan görüşme-
ler sonucunda, Çocuk ve Mimarlık 
çalışmalarının okullarda sürdürülme-
si kararlaştırılmış, fakat pandemi ne-
deniyle yüz yüze eğitimin aksaması 
sonucu okullarda öğrencilerle bir ara-
ya gelinemeyince çevrim içi ortamda 
Çocuk ve Mimarlık etkinlikleri ger-
çekleştirilmiştir. 

Çocukların yaratıcılıklarını açığa çı-
kartarak hayal dünyalarında tasarım-
lar oluşturulması, kent, çevre bilinci 
ile mimarlık kültürünün paylaşılması 
açısından büyük önem taşıyan Ço-
cuk ve Mimarlık çalışmaları çevrim 
içi etkinliklerinde Çocuk ve Mimarlık 
Çalışma Grubu’nun katılımları tara-
fından mimarlık mesleği eğitim süre-
cinden toplumla buluşmasına, kent 
ve yaşam farkındalığı oluşturmasın-
dan çalışma alanlarının çeşitliliğine 
kadar mimarlık eğitiminin çok yönlü-
lüğü anlatılmıştır.

Mimarlar Odası Ankara Şubesi olarak 
çevrim içi platformlara taşınan etkin-
liklerimiz kapsamında ilk atölye, 23 
Nisan’a özel olarak çocuklar ve ebe-
veynler ile 23 Nisan 2020 tarihinde 
“Küçük Prens Atölyesi” özel etkinliği 

gerçekleştirilmiştir. Çocuk klasikle-
rinden Antoine De Saint Exupery’nin 
bu önemli eseri üzerinden yapılan ça-
lışmada katılmcı çocuklar aileleri ile 
birlikte hayal dünyalarını geliştiren 
eserler üretmişlerdir.

19 Haziran 2020 tarihinde yürütü-
cülüğünü İlknur Müjdeci ve Dudu 
Soysal’ın yaptığı, Şubemizin Çocuk 
Mimarlık Merkezi’nin önceki yıllarda 
açtığı yarışma sonucu basılan Gün-
ler Ülkesi kitabı üzerinden çocuklar 
ve ebeveynler için origami atölyesi 
düzenlenmiştir. Önceden duyurulan 
malzemeler kullanılarak çocukların 
aileleri ile birlikte kağıt objeler ürete-
rek keyifli ve öğretici bir ortam yaşa-
maları sağlanmıştır.
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MİMARLIK KÜLTÜRÜNÜN 

TOPLUMLA BULUŞMASI VE 

MEKANSAL FARKINDALIĞIN 

GÜÇLENMESİ İÇİN, ÇOCUK 

MİMARLIK ÇALIŞMALARINA 

YENİ KATILACAK MİMARLARA 

VE MİMARLIK ÖĞRENCİLERİNE 

YÖNELİK SEMİNERLER DİZİSİNDE, 

YAPILI ÇEVRE EĞİTİMİ, ÇOCUK 

VE MİMARLIK ÇALIŞMALARINDA 

İZLENEN YOL, ÇOCUĞU ANLAMA

 VE İLETİŞİM KURMA YÖNTEMLERİ, 

DENEYİMLER VE UYGULANMIŞ 

ÖRNEKLERİN PAYLAŞILDIĞI BİR 

SEMİNER DÜZENLENMİŞTİR.

Mimarlar Odası Ankara Şubesi’nin 
Çocuk ve Mimarlık çalışmalarında 
birktirdiği deneyimin, çalışma yönte-
minin ve izlenen adımların paylaşıl-
ması, yaygınlaştırılması ve dijital or-
tamın olanakları sayesinde kalıcı bir 
kaynak olarak kayıt altına alınması 
Çocuk ve Mimarlık Çalışmaları Mer-
kezi’nde uzun yıllardır emek veren 
isimler, alanlarına dair sunumlar ger-
çekleştirmiştir.

Seminer dizisi kapsamında ilk olarak 
2 Eylül 2020 tarihinde Mimarlar Oda-
sı Ankara Şube Başkanı Tezcan Kara-
kuş Candan tarafından yapılan “Ya-
pılı Çevre Eğitimi Rehberi Çocuk ve 
Mimarlık Çalışmaları’’ sunumu hem 
alandaki çalışmalar hakkında bilgi 
verirken hem de bütünlüklü bir çer-
çeve çizmiştir. 4 Eylül 2020 tarihin-
de, Doç. Dr. Tülin Şener ise “Yapılı 
Çevre Tasarımında Çocuğu Anlamak” 
sunumu ile farklı yaşlardan çocuklar-
la nasıl çalışmalar yapılması gerekti-
ğinden ve pedagojik yaklaşımın öne-
minden bahsetmiştir.

10 Eylül 2020 Perşembe günü Özlem Dengiz Uğur ile “Müzede Çocuk Ol-
mak” ve Ayça Akın Hamarat ile “Yeni bir dil kurmak-DRAMA” sunumları ger-
çekleştirilmiş ve spesifik alanlara dair örnek çalışmalar sergilenmiştir. 15 Eylül 
2020 tarihli, seminer dizisinin sonuncu sunumunda ise Çocuk Mimarlık Çalış-
maları Merkezi yürütücüleri Can Menteş Karabük, İlknur Müjdeci, Tezcan Ka-
rakuş Candan, Tuğba Arslan, Songül Üzgün, Muteber Osmanpaşaoğlu, Ayça 
Akın Hamarat, Özlem Dengiz Uğur “Uygulanmış Örnek Deneyimler” başlığı 
altında çok sayıda örnek çalışmadan bahsetmiş, öncesinde yapılan analiz aşa-
masından, atölye içeriklerinin hazırlanma sürecine, sonrasında düzenlenen 
anketlere kadar bir projenin adımlarını paylaşmışlardır.
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MİMARLAR ODASI ANKARA ŞUBESİ 

OLARAK, GÜVENLİ VE SAĞLIKLI 

KOŞULLARDA YAŞAMLARINI 

SÜRDÜRMEK BİR ÜLKEDEKİ 

ÇOCUKLARIN EN TEMEL HAKKIDIR 

İNANCIYLA, “ÇOCUKLAR İÇİN, 

ÇOCUKLARLA BİRLİKTE, ÇOCUKLAR 

TARAFINDAN” YAKLAŞIMIYLA, 

ÇOCUK DOSTU BİR MİMARLIK,

 ÇOCUK DOSTU BİR KENT, ÇOCUK 

DOSTU BİR ÜLKE İÇİN 

MÜCADELEYE DEVAM EDECEĞİZ. 

ÇOCUKLARIN İNCİTİLMEYECEĞİ 

BİR GELECEK ÇOCUKLARA 

SÖZÜMÜZDÜR.

Birleşmiş Milletler (BM) Çocuk Hak-
ları Sözleşmesi’nin kabul edildiği gün 
olan 20 Kasım Dünya Çocuk Hakları 
Günü’nünde sağlık, beslenme, eği-
tim ve korunma gibi alanlardaki hak-
ları yaşama geçmeyen milyonlarca 
çocuk konusunda farkındalığı artır-
mak ve gerekli yardımları sağlamak 
amacıyla Uluslararası Mimarlar Birli-
ği’nin yapılı çevre farkındalığı eğitimi 
kapsamında, 18 ülkede ve 20 yıldır 
ülkemizde Mimarlar Odası Ankara 
Şubesi bünyesinde yürütülen Çocuk 
ve Mimarlık Çalışmaları’yla kent ve 

mimarlık hakkının, yaşam alanlarına 
dair çocuk katılımının sağlanmasının 
vazgeçilmez bir hak olarak görüldü-
ğüne değinilmiştir.

Ayrıca, pandemi sürecinde halk sağ-
lığı temelli bir mimarlık ve kentleşme 
politikasının dünyada ve ülkemizde 
ihmal edilmesinden kaynaklı, çocuk-
ların okullarda eşit koşullarda eğitim, 
oyun ve sağlıklı çevrelerde yaşama 
hakkından mahrum kaldığı vurgu-
lanırken ülkenin geleceği olan tüm 
çocukların ailelerinin gelir durumu-
na bakılmaksızın, sağlıklı çevrelerde 
ve nitelikli mekânlarda yaşama ve 
eğitim alma hakkına sahip oldukları, 
bedensel ve zihinsel bütünlüklerinin 
korunması, sağlıklı mekânlarda gü-
venli şekilde yaşamaları ve gelişim-
lerinin her aşamasında sosyal devlet 
anlayışı ile ihtiyaçlarının karşılanması 
gerektiği ifade edilmiştir.
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MİMARLAR ODASI ANKARA ŞUBESİ

 TARAFINDAN HAZIRLANAN 

DOSYA DERGİSİ’NİN 46. SAYISINDA 

ÇOCUK MİMARLIK ÇALIŞMALARI 

TEMA OLARAK İŞLENMİŞ VE 

KAYNAK OLARAK ARŞİVLERDE 
YERİNİ ALMIŞTIR.

Mimarlar Odası Ankara Şubesi’nin 
akademik içerikli yayını Dosya 
Dergisi’nin 46. sayısının konusu 
Çocuk ve Mimarlık Çalışmaları ol-
muştur. Bu dergi, 2002 yılından bu 
yana emekle ve sevgiyle büyüyen 
yüzlerce gönüllünün elinde şekil-
lenen, mimarların, mimarlık öğren-
cilerinin, her alandan uzmanların 
katılımıyla yaşam bulan Çocuk ve 
Mimarlık çalışmaları için geçmiş-
ten bugüne, günümüzden geleceğe 
bir köprü oluşturan yol gösterici bir 
yayın olarak tasarlanmıştır. Editörlü-
ğünü Tezcan Karakuş Candan, Ayça 
Akın, Muteber Osmanpaşoğlu ve 
Özlem Dengiz Uğur’un yaptığı dos-
yada;

- “Toplumsal Bir Gelecek İçin, Mi-
marlığın Yaratıcılığının Aydınlan-
maya Dönüşümünün Adım Taşları: 
Çocuk ve Mimarlık Çalışmaları” 

Tezcan Karakuş Candan,

- “Yaşanılır Çevreler ve Kentler Bağlamında Çocuk Katılımı” Tülin Şener,

- “Okul Dışı Öğrenme Örneği: Müzelerde Çocuklar İçin Etkinlikler, Müze 
Eğitimi ve Çocuk Müzeleri” Özlem Dengiz Uğur

- “Çocukluk Çalışmaları” Bekir Onur,

- “Çocuk Sever Bir Şehir Mümkün” Behiç Ak,

- “Kentsel Bir İnşa Olarak Çocukluk: San Antonio” Ela Tekkaya Poursani,

- “Yapılı Çevre Eğitimi - Mısır: Örnek Olarak Liderlik Etmek” Heba Safey 
Eldeen,

- “Dünya Çapında Okul Çağı Çocuklarının Yapılı Çevre Eğitimi İçin Altın 
Küp Ödülleri 2011, 2014 ve 2017 Dönemleri Üzerine Düşünce ve Değer-
lendirmeler” Suzanne de Laval,

- “Mimarlık Mesleği Dışındaki Alanlardan Çocuk ve Mimarlık Çalışmaları-
na Katkıda Bulunan Katılımcıların Değerlendirmeleri” başlığı altında Yusuf 
Kenan Beysülen, Ahmet Demirtaş, Erdal Duman, Mehmet Özer, Esra Tekin 
ve U.Gülçin Uysal,

- “Yıllar Sonra Çocukların Gözünden…” başlığı altında Duygu Aslan, Belin 
Çapraz, Barış Karakuş, Emre Kaya, Pınar Kaya, Nehir Kılıç, Eda Kirişçioğlu, 
Hasan Alp Uz, İpek Uz yazılarıyla yer almışlardır.
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MİMARLAR ODASI GENEL

 MERKEZİ’NDE YÜRÜTÜLEN ÇOCUK 

VE MİMARLIK ÇALIŞMA GRUBU 

FAALİYETLERİNE MİMARLAR ODASI 

ANKARA ŞUBESİ, DENEYİMLERİ İLE 

ÖNEMLİ KATKILAR SAĞLAMIŞTIR. 

ŞUBEMİZİN ÖNERİSİYLE, 2021 YILI 

23 NİSAN ULUSAL EGEMENLİK VE 

ÇOCUK BAYRAMI’NDA “DAHA

 YAŞANABİLİR, ADİL VE ÇOCUK 

DOSTU BİR DÜNYA İÇİN 23

 NİSAN’DA 23 MADDE” BAŞLIKLI 

MANİFESTO YAYINLANMIŞTIR.

Daha Yaşanabilir, Adil ve Çocuk Dostu Bir Dünya için                        
 23 Nisan’da 23 Madde

1920 yılının 23 Nisan’ında, ülke yönetiminin halkın iradesine verilmesi amacıyla 
Türkiye Büyük Millet Meclisi kurulmuş, “Ulusal egemenlik kayıtsız şartsız mille-
tindir” sözü doğrultusunda bir yönetim anlayışı benimsenmiştir. Bu ileri görüşlü 
zihniyetin ardından ise bugün Cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminde yeni bir 

anlayış hüküm sürmektedir. Mimarlar Odası olarak, güçlü bir demokratik, çoğul-
cu parlamenter sisteme olan inancımızla tabandan tavana yönetim anlayışının, 

her ölçekteki yönetimin tüm kademelerinde hakim olmasının tercih değil vazge-
çilemez bir gereklilik olduğunu vurguluyor; Cumhuriyet’in bu önemli anlayışının 

yanı sıra tüm değerli kazanımlarının korunması ve yaşatılması gerekliliğini de 
tekrar dile getiriyoruz.

Meclisin kurulmasından tam dokuz yıl sonra, Mustafa Kemal Atatürk bu bayramı 
çocuklara armağan etmiş ve 23 Nisan ilk defa 1929 yılında Çocuk Bayramı ola-
rak da kutlanmaya başlanmıştır. Çocukların nitelikli, sağlıklı ve donanımlı kentsel 
çevrelerde yaşaması, her kesim kadar Mimarlar Odası’nı da yakından ilgilendir-
mektedir. Bu sorumluluğun ülkemizin ve kentlerimizin yönetiminde görev alan 
karar vericiler tarafından yerine getirilmesi gerekliliğini hatırlatmayı görev biliriz. 
Bu amaçla Çocuk ve Mimarlık Çalışma Grubumuzun çalışması doğrultusunda “23 
Nisan’da 23 maddede çocuk dostu ev, okul, sokak, mahalle ve kent” için beklen-
tilerimizin neler olduğunu derledik. “Daha yaşanabilir, adil ve çocuk dostu bir 
dünya” için harekete geçmek adına bu maddelerin önemli bir başlangıç noktası 
oluşturacağını umuyor, bu doğrultuda çalışma yürütmek için yetkililere sesleniyor 
ve yapılacak çalışmalara katkıda bulunmaya hazır olduğumuzu ifade ediyoruz.

Mimarlar Odası olarak, Cumhuriyet’in kuruluşuyla elde ettiğimiz milli egemenli-
ğimizin, temel hak ve hürriyetlerimizin savunucusu olduğumuzu, gelecek nesille-
rimize daha iyi yarınlar bırakabilmek için daha nitelikli ve çocuk dostu bir dünya 
oluşturmamız gerekliliğini önemle tekrar vurguluyoruz. 

TMMOB MİMARLAR ODASI
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MİMARLAR ODASI ANKARA ŞUBESİ 

ÇOCUK VE MİMARLIK ÇALIŞMALARI 

KAPSAMINDA, ÇCOUKLARIN 

YARATICILIĞI VE KARARLILIĞIYLA 

DEMOKRATİK VE SAĞLIKLI 

KENTLER İNŞA EDİLECEĞİNE 

DAİR GÖRÜŞLERİNİ MEDYA 

ARACILIĞIYLA DA KAMUOYUYLA 

PAYLAŞMIŞTIR.

MİMARLAR ODASI ANKARA 

ŞUBESİ, GENEL MERKEZ ADINA 

YÜRÜTTÜĞÜ UIA ÇOCUK VE 

MİMARLIK ÇALIŞMA GRUBU 

TOPLANTI VE ETKİNLİKLERİNDE 

ULUSLARARASI ORTAMLARDA 

BÜYÜK İLGİ VE BEĞENİYLE 

KARŞILANMIŞ, ÇOCUK VE 

MİMARLIK ÇALIŞMALARININ 

ODA’NIN DİĞER ŞUBELERİNDE

 YAYGINLAŞMASINDA ÖNCÜ 

OLMUŞTUR. 

Mimarlar Odası Ankara Şube Başkanı Tezcan Karakuş Candan, ‘’Çocuklarımız 
gelecek kurucuları olarak geleceğimizin şekillenmesinde barışçıl, demokratik, 
sağlıklı kentleşme politikalarının hayata geçmesinde en önemli bireylerdir.’’ 
diyerek çocuklara yönelik çalışmalardan katıldığı televizyon programlarında 
ve röportajlarda da bahsetmiştir. “Okullarda, okul dışında, değişik kentlerde, 
bölgelerde ve coğrafyalarda kent ve mimarlık üzerinden çocukların özgürleş-
mesini, yaratıcılıklarının açığa çıkmasını sağlamaya çalışıyoruz. Buna Milli 
Eğitim Bakanlığı, üniversiteler ve gönüllü kuruluşlar destek veriyor. Buradaki 
hedefimiz çocukların görüş ve fikirlerini açığa çıkartmaktır. Çocuk ve Mimar-
lık Çalışmaları’yla, çocukların yaratıcılığı ile mimarlığın yaratıcılığını özgür-
leşme mekânlarına dönüştürmeyi amaçlıyoruz.’’diyerek yetişkinleri ve bütün 
toplumu çocukların ve mimarlığın yaratıcı ve dönüştürücü gücüne emanet 
ederek sağlıklı kentlerin oluşturulması konusunda duyarlı olmaya davet et-
miştir.

TMMOB Mimarlar Odası adına Çocuk ve Mimarlık çalışmalarında sorumluluk 
üstlenen Mimarlar Odası Ankara Şube Başkanı Tezcan Karakuş Candan’a ver-
diği katkılardan dolayı Uluslararası Mimarlar Birliği tarafından takdir belgesi 
verilmiştir. Uluslararası Mimarlar Birliği’ne ve mimarlık camiasına önemli kat-
kılarının devamı dilekleri ile sunulan takdir belgesi, Tezcan Karakuş Candan’a 
2017-2021 yılları arasında çocuklara yönelik yapılı çevre farkındalığının yay-
gınlaşması amacıyla yürütülen Çocuk ve Mimarlık çalışmalarındaki rolü nede-
niyle verilmiştir. UIA Çocuk ve Mimarlık Çalışma Grubu’nda kurulan ilişkiler 
aracılığıyla, Şubemizde Çocuk ve Mimarlık konulu Dosya 46 dergisinde ve 
Kosta Rika’da bir cezaevinin çocuk müzesine dönüşüm hikayesinin aktarıldığı 
sunumlarda uluslararası isimler ile ortak çalışmalar yürütülmüştür.
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Mimarlık, eğitim sürecinden itibaren toplumla buluşan, kent ve yaşam far-
kındalığı oluşturan, çalışma alanlarının çeşitliliği ve mimarlık eğitiminin çok 
yönlülüğü ile dikkati çeken ve tercih edilen bbir meslek olmaktadır. Deneyim-
li meslektaşlarımız tarafından, kent gündemleri ile meslek pratikleri harman-
lanarak anlatılan meslek tanıtımlarında, öğrencilerle birlikte eğitimcilere de 
hitap eden bir paylaşım süreci yaratılmaktadır.

Pandemi kısıtlılıklarının azalması sonucu yüz yüze eğitime geçilmesi ile yeni-
den okullarda Çocuk ve Mimarlık Çalışmaları yapmak amacıyla Ankara Vali-
liği İl Milli Eğitim Müdürülüğü’yle görüşülmüştür. Yapılan olumlu fikir alışve-
rişini takip eden yazışmalar sonucu alınan valilik onayıyla konu Ankara’daki 
okullara bildirilmiş ve bir çok eğitim kurumu Şubemizden kendi okullarında 
Çocuk ve Mimarlık çalışması yapılmasını talep etmiştir. 

Kent Hafızası Yürüyüşleri Projesi 
kapsamında, alanlarında uzman reh-
berler eşliğinde hem klasikleşen ro-
talar hem de yeni eklenen rotalar ile 
Ankara’nın mahalleleri, sokakları ve 
caddeleri keşfedilmeye devam edil-
miştir.

Pandemi koşullarında kapanmaların 
son bulmasıyla beraber kültürel et-
kinliklere verilen uzun aranın ardın-

MİMARLAR ODASI ANKARA ŞUBESİ, 

PANDEMİ KISITLILIKLARININ 

KALKMASIYLA 46. DÖNEMDE DE 

OKULLARIN TALEPLERİ ÜZERİNE 

LİSELERDE MESLEK TANITIMLARINI 

PROGRAMLAMAYA BAŞLAMIŞTIR.

KENT HAFIZASI YÜRÜYÜŞLERİ 
PROJESİ, 46.DÖNEMDE ÜYELERİMİZ 

VE BAŞKENTLİLERİN YOĞUN 
İLGİSİYLE YENİ ROTALAR VE 

DURAKLAR İLE ZENGİNLEŞEREK 
DEVAM ETMİŞTİR.

dan, üyelerimizden ve Ankaralılardan gelen yüksek talep doğrultusunda “Kent 
Hafızası Yürüyüşleri” projesi hızla gündeme alınmıştır. Projede Ankara’nın 
potansiyelinin açığa çıkarılması, az bilinen kültürel, mimari ve tarihi değerle-
rinin kentlilere tanıtılması, Ankara’daki bellek mekânları üzerine bilincin ve 
duyarlılığın artırılması ve bunların yanı sıra somut ve somut olmayan kültürel 
mirasların paylaşılması, belgelenmesi ve geleceğe aktarılması hedeflenmiştir. 
Bu kapsamda, 46. Dönemde eklenen iki yeni rotayla birlikte toplam altı rotada 
sekiz yürüyüş düzenlenmiş, “Yahudi Mahallesi”, “Posta Caddesi”, “Mor Rota”, 
Ankara Sanatı: Heykellerin İzinde”, “Sanayi Caddesi”, “Necatibey Mahallesi”-
gibi farklı tarihlere sahip alanlar ve rotalar, geçmişten günümüze dek taşıdıkları 
değerler ve hikâyeleri anlatılarak üyeler ve kentliler eşliğinde gezilmiştir. Yürü-
yüşler 15’er kişilik gruplarla gerçekleştirilmiş, ancak bu sayının yeni dönemde 
yürüyüşlere olan yoğun talep doğrultusunda 40’a çıkarılması planlanmıştır. Yü-
rüyüşler öncesinde katılımcılarla pandemi koşulları sebebiyle Mimarlar Odası 
Ankara Şubesi Arka Bahçesi’nde açık havada bir araya gelinerek rota hakkında 
genel bir bilgilendirme toplantısı yapılmıştır. Katılımcılara her bir rota için özel 
olarak hazırlanan, rotaların durakları hakkında özet bilgiler ve görseller içeren 
broşürler dağıtılmış, serbestçe gezerken rehber tarafından aktarılan bilgilerin 
dinlenilebilmesi için kulaklıklarla teknik destek sağlanmıştır.
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1940’LARDAN BUGÜNE BİR CADDE: 
POSTA CADDESİ 

MOR ROTA

Yeni rotaların yanı sıra bu dönemde üyelerimiz ve kentlilerden gelen yüksek 
talep doğrultusunda yeniden gerçekleştirilen rotalardan bir tanesi, Yavuz İş-
çen rehberliğindeki “1940’lardan Bugüne Bir Cadde: Posta Caddesi” rotası 
olmuştur. Yürüyüş, 1940’lara kadar Kızılbey Caddesi ismiyle anılan, cadde-
nin girişine yeni postane binası yapıldıktan sonra adı “Posta Caddesi” olarak 
değiştirilen, günümüzde “Şehit Teğmen Kalmaz Caddesi” adıyla bilinen cad-
de üzerinde gerçekleştirilmektedir. 420 m uzunluğundaki bu cadde üzerin-
de Yeni Hayat Lokantası, Yüzbaşıoğlu Apartmanı, Devrim İlkokulu, Ağaoğlu 
Han’ın da dahil olduğu toplam 30 noktada durularak sokağın tarihi, yapıların 
mimari özellikleri ve 1940’lı yıllarda Nurullah Ataç, Selahattin Eyüboğlu, Or-
han Veli, Sabahattin Ali, Cahit Sıtkı Tarancı gibi edebiyat camiasının önemli 
isimlerinin Posta Caddesi’ndeki yaşantısı hakkında eski görseller ve metinler 
üzerinden bilgiler verilmektedir. 

Önceki dönemde de gerçekleştirilen yürüyüş rotalarından bir diğeri olan 
“Mor Rota”, Funda Şenol Cantek rehberliğinde Kızılay’dan başlayarak Ulus’a 
kadar uzanan Atatürk Bulvarı üzerinde gerçekleştirilmektedir. Rotada Anka-
ra’ya yolu düşen aydın, sanatçı, aktivist kadınların kentte bıraktıkları izler, 
hikâyeleri ve mekânların eski fotoğrafları ile katılımcılarla paylaşılmaktadır. 
Rotada on durak üzerinde Adalet Ağaoğlu, Dame Ninette De Valois, Madam 
Marga, Safiye Ayla, Müzeyyen Senar, Sevgi Soysal, Süreyya Ağaoğlu, Ayşe 
Kulin, Nahit Hanım, Behice Boran gibi Cumhuriyet’in Başkenti’nde önemli 
izler bırakan kadınların öyküleri mekânlar üzerinden anlatılmaktadır. 
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ANKARA’NIN KÜLTÜR MOZAİĞİ: 
YAHUDİ MAHALLESİ

ANKARA SANATI: HEYKELLERİN 
İZİNDE

46. Dönemde sürdürülen yürüyüş rotalarından bir diğeri olan “Ankara’nın 
Kültür Mozaiği: Yahudi Mahallesi” yürüyüşü, Yavuz İşçen rehberliğinde Ya-
hudi Mahallesi sokaklarında gerçekleştirilmektedir. Rotada 15. Yüzyılda inşa 
edilen Şengül Hamamı’ndan başlanarak içlerinde Ankara’daki tek sinagog 
olan Ankara Sinagogu, tarihi konaklar olan Albukrek ve Araf Ailesi Evleri, Ev 
Hamamı Kalıntısı, Ressam Muhammet’in Evi gibi duraklarında yer aldığı top-
lam 18 noktada durulmaktadır. Yürüyüşte Yahudi Mahallesi’nin sivil ve dini 
mimarisi ve o dönem yaşamış olan Yahudilerin toplumsal yapıları hakkında 
eski görseller, haritalar, haber kupürleri ve sözlü tarih üzerinden bilgiler veril-
mektedir. Bilimsel olmayan kentleşme politikaları ve kundaklamalar ile hızlı 
bir değişim ve yok olma sürecinde olan Yahudi Mahallesi yürüyüş sırasında 
fotoğraflar ile belgelenmekte, böylelikle kent hafızasının korunması ve gele-
ceğe aktarılması hedeflenmektedir.  

Bu dönemde tekrarlanan rotalardan bir diğeri “Ankara Sanatı: Heykellerin 
İzinde” rotası, heykeltıraş Erdal Duman rehberliğinde Ulus Meydanı’ndan 
Seğmenler Parkı’na kadar uzanan geniş bir güzergâhta gerçekleştirilmektedir. 
Yürüyüşte Gençlik Parkı, CSO Konser Salonu, Cermodern, Sıhhiye Meydanı, 
Sakarya Caddesi, Güvenpark duraklarında Metin Yurdanur, Nusret Suman, 
Burhan Alkar ve İlhan Koman gibi Ankara’da iz bırakmış heykeltıraşların 
heykelleri ziyaret edilmekte, Türkiye’de heykel sanatı ve tarihi, kamusal alan 
heykel ilişkisi ve ziyaret edilen heykellerin öyküleri üzerine bilgiler verilerek 
tartışmalar yürütülmektedir. 
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1916 YANGINININ AÇTIĞI 
ALANDA KURULAN BİR MAHALLE: 

NECATİBEY MAHALLESİ

OTELLERİ VE İZ BIRAKAN MEKÂNLARI İLE
SANAYİ CADDESİ VE KEDİSEVEN SOKAK

46. Dönemde Kent Hafızası Yürüyüşleri rotalarına eklenen yeni rotalardan 
ilki olan “1916 Yangınının Açtığı Alanda Kurulan Bir Mahalle: Necatibey 
Mahallesi” rotası, Yavuz İşçen rehberliğinde adını eski Milli Eğitim Bakanı 
Mustafa Necati Bey’den alan Necatibey Mahallesi’nde gerçekleştirilmektedir. 
Yürüyüşte, 1916 Hisarönü Yangını sonrasında bir süre boş kalan, ardından 
Cumhuriyet sonrası yapılaşmaya açılan ve Ankara’nın önemli hafıza mekânla-
rından olan mahallede içlerinde Aziz Tereza Kilisesi, Mehmet Emin Yurdakul 
Evi, Nafi Atuf Kansu ve Ceyhun Atuf Kansu Evi duraklarının da olduğu 16 nok-
tada durularak mahallenin tarihi ve dönemin karakteristik mimarisi hakkında 
eski fotoğraflar üzerinden bilgiler verilmektedir.

Bu dönem Kent Hafızası Yürüyüşleri rotalarına eklenen ikinci rota, Yavuz İş-
çen rehberliğinde gerçekleştirilen, Anafartalar Caddesi girişinden itibaren İtfa-
iye Meydanı’na uzanan “Otelleri ve İz Bırakan Mekanları ile Sanayi Caddesi 
ve Kediseven Sokak” rotası olmuştur. Yürüyüşte 15 durakta durulmakta, açıl-
dığı yıllarda Ankara’nın en lüks otellerinden biri olan Cihan Palas, Ankara’nın 
ilk pastanesi ve dönemin muhalif edebiyatçılarıyla gazetecilerinin buluşma 
noktası olan İstanbul Pastanesi, 19. Yüzyılda teknik eğitim verme amacı ile 
kurulan ve günümüzde de halen bu işlevini koruyan Ankara Sanayi Mektebi, 
derdine derman arayan kadınların ziyaret ettiği Karyağdı Türbesi ve un fabri-
kası, Ankara’nın ilk fırını, itfaiye hangarları, opera binası gibi pek çok önemli 
yapıya ev sahipliği yapan İtfaiye Meydanı gibi duraklar ziyaret edilmekte, eski 
ve yeni fotoğraflar üzerinden karşılaştırmalar yapılarak değişen, yok olan ya-
pıların izleri sürülmekte ve hikayeleri anlatılarak bilgilendirme yapılmaktadır.  

Hem üyelerimizden hem de Ankara halkından yoğun ilgi gören Kent Hafı-
zası Yürüyüşleri’nin önümüzdeki dönemde daha geniş kitlelerle buluşması 
amacıyla, gezi gruplarının katılımcı sayılarının artırılması ve Ankara’nın ta-
rihi, kültürel ve mimari değerlerinin açığa çıkarılması, kentteki değişimlerin 
belgelenmesi, alternatif kent okumalarının geliştirilmesi amacıyla yeni rotalar 
eklenerek yürüyüşlerin devam ettirilmesi hedeflenmektedir. 

Gelecek dönemde, Kent Hafızası Yürüyüşleri Projesi’nde Ankara Şubesi ile 
çalışmaya devam eden Yavuz İşçen, Erdal Duman, Funda Şenol Cantek’ten 
başka genç mimarların da yeni rotalar ile projeye dahil edilmesi, mimarlara ve 
araştırmacılara açılan bu alanın genişletilmesi amaçlanmaktadır. 
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MİMARLAR ODASI ANKARA ŞUBESİ, 

46.DÖNEMDE DE MİMARLIK 

TEORİSİ, MİMARLIK ELEŞTİRİSİ VE 

MİMARLIK TARİHİ ALANLARINDA 

AKADEMİDE ÜRETİLEN KURAMSAL 

ÇALIŞMALARIN ODA ORTAMINDA 

MESLEKTAŞLARIMIZLA VE 

KENTLİLERLE PAYLAŞIMA 

AÇILMASI VE YAŞAM PRATİKLERİ

 İLE BULUŞMASI, AKADEMİ

 İLE HEM ODANIN, HEM DE 

MESLEKTAŞLARIMIZIN BAĞININ 

GÜÇLENDİRİLMESİ AMACIYLA

 TEZ SUNUMLARINA PANDEMİ 

KOŞULLARINDA ÇEVRİM İÇİ 

OLARAK DEVAM ETMİŞTİR. 

Kent İzleme Merkezi çalışmaları ile eşgüdümlü düzenlenen tez sunumları 
aynı zamanda Oda’nın sosyal medya hesaplarından da canlı olarak yayınlan-
mış ve yüzlerce izleyici ile buluşulmuştur. Bu dönem yapılan ilk tez sunumu, 
Prof. Dr. Mehmet Tuncer’in tez danışmanlığını yaptığı “Ankara’nın Son Nefesi 
İmrahor” başlığıyla, Çankaya Üniversitesi Şehir Bölge Planlama Bölümü’nden 
Peyzaj Y. Mimarı Öznur Aytekin tarafından gerçekleştirilmiştir. Öznur Ayte-
kin tezinde, İmrahor Vadisi’nin kentsel dönüşüm projeleri ile tahribini ele 
almıştır. Bu kapsamda Yeni Güneypark Kentsel Dönüşüm ve Gelişim Projeleri 
ile İmrahor Vadisi’ne yapılmakta olan konut alanlarının peyzaj değerleri ve 
ekolojik çevre üzerinde ne tür baskılar yaratacağı ve projenin stratejik uygun-
luğu ele alınarak incelenmiştir. İkinci tez sunumu “Dünden Bugüne Saraçoğ-
lu Mahallesi” başlığıyla, Yeditepe Üniversitesi Öğretim Üyesi Dr. Aslı Can 
tarafından çevrim içi olarak gerçekleştirilmiştir. Aslı Can, orijinal Almanca 
belgeler, çizimler ve fotoğraflar üzerinden Saraçoğlu Mahallesi’nin tarihini, 
mimarı Paul Bonatz’ın tasarımını ve inşa sürecini dinleyiciler ile paylaşmıştır. 
Saraçoğlu Mahallesi’nin hukuksuz restorasyon süreci ve Oda’nın mahallenin 
mimarı Paul Bonatz’ın varisleri adına açtığı telif davası sürerken, Aslı Can’ın 
sunumu Ankara’nın ilk toplu konut projesi olan Saraçoğlu Mahallesi’nin de-
ğerinin daha iyi kavranması doğrultusunda değerli katkılar sağlamıştır.
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Proje kapsamında düzenlenen su-
numlardan üçüncüsü olan ve sürdü-
rülebilirlik kavramına farklı bir bakış 
açısı getirmeyi amaçlayan “Sürdürü-
lebilir Mimarlığın İdeolojisi: Bir Eleş-
tiri” isimli tez sunumu, ODTÜ Mimar-
lık Fakültesi’nden Onur Lami Yalman 
tarafından gerçekleştirilmiştir. Prof. 
Dr. Güven Arif Sargın danışmanlığın-
da yürütülen tez çalışmasında Onur 
Lami Yalman doğa ve mimarlıkta sür-
dürülebilirlik kavramlarını tartışmaya 
açarak ekolojik krize ilişkin liberal, 
eko-sosyalist ve marksist paradigma-
ları ve aralarındaki ilişkileri irdele-
miş, özgürleştirici ve sürdürülebilir 
bir mimari praksis yaratmak üzerine 
yürütülecek tartışmaların önünü aç-
mayı hedeflemiştir. Sunumda ekolo-
jik kriz karşısında mimari pratiklerin 
politik sonuçlarının farkındalığının 
kazanılmasının, mimarlık mesleği ve 
toplum için ne kadar hayati olduğu-
nun altı çizilmiştir. Dördüncü çevrim içi etkinlikte, ODTÜ Mimarlık Fakültesi Mimarlık Tarihi 

Bölümü’nden Ali Haydar Alptekin “Rus Demiryolları ve Moskova Tren İstas-
yonları” adlı tezini sunmuştur. Danışmanlığını Prof. Dr. Namık Günay Erkal’ın 
yürüttüğü “Rus Yurtlaştırmasının ‘Kalbi’nin İnşası” başlıklı tez çalışmasında 
“yurtlaştırma”, “yersiz-yurtsuzlaştırma” ve “yeniden yurtlaştırma” kavramla-
rı üzerinden, endüstrileşen Rusya’nın Başkenti Moskova’nın inşa sürecinde 
demiryolları ve tren istasyonlarının rolü analiz edilmiştir. Sunumda Alptekin, 
coğrafyanın belirleyiciliği konusunda öne çıkan Rusya’nın 19. Yüzyılda en-
düstrileşmeyle beraber kentsel değişimini tarihsel perspektifle ele almış ve bu 
bağlamda Moskova’nın başkent olma süreci ile Rus demiryolu ağının şehrin 
merkezinde yer alması arasında paralellik bulunduğunu ortaya koymuştur.
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MİMARLAR ODASI ANKARA 

ŞUBESİ’NİN 37.DÖNEMDE

 BAŞLATTIĞI BİNA KİMLİKLERİ

 ENVANTERİ PROJESİ ÇALIŞMALARI 

KAPSAMINDA, CUMHURİYET 

DÖNEMİ YAPILARINA YÖNELİK

 DEVAM EDEN SİSTEMATİK 

TEHDİTLER KARŞISINDA KÜLTÜREL 

MİRASIMIZI KORUMA MÜCADELESİ 

46.DÖNEMDE DE SÜRMÜŞ, 

KENT BELLEĞİNDE YER ETMİŞ,

 TOPLUMSAL VE KÜLTÜREL OLARAK 

GELECEK KUŞAKLARA AKTARILMASI 

ELZEM HAFIZA MEKÂNLARI İÇİN 

KORUMA KURULLARINA TESCİL 

BAŞVURUSUNDA BULUNULMAYA 

DEVAM EDİLMİŞTİR.

Tescil Çalışmaları: Atatürkçü Düşün-
ce Derneği kurucularından 31 Ocak 
1990 tarihinde evinin önünde sui-
kaste uğrayarak silahla vurulan Prof. 
Dr. Muammer Aksoy’un Bahçeliev-
ler’deki evinin kentsel dönüşüm ne-
deniyle yıkımının gündeme gelmesi 
üzerine, 1954 yılında Yüksek Mimar 
Muzaffer Vanlı tarafından tasarlanan 
dönemin aile yaşamı, toplumsal ya-
şamı ve aydınlanmanın örgütlenme 
mekânı olarak, hem mimari özellik-
leri hem de içerisinde yaşayanların 
tarihsellikleri ile toplumsal hafızala-
rımızda yer eden yapının korunması 
amacıyla tescil başvurusunda bulu-
nulmuştur.

Koruma Kurulu’nun tescile gerek 
olmadığı yönündeki kararının ardın-
dan, bir kenti kent yapan, kente kim-
liğini veren bellek mekânlarını ko-
rumanın ve toplumla buluşturmanın 
yerel yönetimlerin de sorumluluğu 
olduğu belirtilerek Çankaya Beledi-
yesi ve ABB göreve davet edilmiş, 
Muammer Aksoy Evi’nin kamulaştı-
rılarak aydınlanma müzesine dönüş-
türülmesi için çağrı yapılmıştır. Tüm 
çabalarımıza karşın yapı rant hırsına 
yenik düşerek yıkılmıştır. Hinter-
landımızda bulunan Zongudak’ta, 
yapımı devam eden şehir hastanesi-
nin unutulan otoparkı için yıkılma-
sı gündeme gelen, kız çocuklarının 
eğitimi için 1940’lı yıllarda eğitime 
başlayan ve Zonguldak’ın köklü 
okullarından olan Zonguldak Kız 
Meslek Lisesi’nin korunması için, 
Zonguldak Kültür ve Eğitim Vakfı 
(ZOKEV), Zonguldak 67’liler Plat-
formu ve Zonguldak halkı ile bir-
likte hareket edilmiştir. Cumhuriyet 
dönemi eğitim yapılarının ilk örnek-
lerinden olan ve modern mimarlık 
mirası niteliğindeki yapı için yapılan 
tescil başvurusunun reddi üzerine, 
koruma kurulu kararı yargıya taşın-
mıştır. Hem halkın katılımıyla ger-
çekleştirilen eylemlilikler hem de 
her aşaması yakından takip edilerek 
sürdürülen hukuk mücadelesi so-
nucunda, kentin toplumsal geçmişi 
açısından simgesel ve mekânsal anı 
değeri bulunan yapının korunması 
gerekli kültür varlığı olarak tescil 
edilmesi sağlanmıştır. 
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Kent Ölçeği - Dava Süreçleri

Önceki dönemlerde korunması ge-
rekli kültürel miras olarak tescillen-
mesi sağlanan, Ankara’nın modern 
mimarlık eserlerinden Arı ve Orkut 
Stüdyolarının yapılan plan değişik-
liğiyle yıkılarak yerine yüksek yo-
ğunluklu ticari amaçlı kullanım izni 
verilmesi üzerine devam eden yargı 
sürecinde bu dönem yeni bir kaza-
nım daha elde edilmiş, yapının yıkı-
mını öngören plan değişikliği ikinci 
kez iptal edilmiştir.

Verdiğimiz hukuk mücadelesi neti-
cesinde yıkılmış olmasına rağmen 
özgün mimarisi ile tescilli kültür 
varlığı özelliği kazanan Kumrular 
İkamet Sitesi’nin boşalan arazisine, 
cami yapımı karşılığında bodrum 
katların Diyanet Vakfı tarafından 
Ankara Büyükşehir Belediyesi’ne 
otopark olarak kullanım izninin ve-
rildiği protokole de konu olan, Çev-
re, Şehircilik ve İklim Değişikliği 
Bakanlığı tarafından hazırlanan plan 
değişikliği yargıya taşınmıştır.

Cumhuriyetin ilk toplu konut projesi 
olan tescilli kültür varlığı Saraçoğlu 
Mahallesi’nde restorasyon adı altın-
da sürdürülen restorasyon bilimine 
aykırı müdahaleleri yerinde tespit 
etmek ve belgelemek üzere, Koru-
ma Restorasyon Uzmanları Derneği 
ve modern mimarlık eserlerinin ko-
runmasına yönelik mücadele veren 
DOCOMOMO Türkiye ile birlikte 
Saraçoğlu Mahallesi Müdahale İzle-
me Kurulu oluşturulmuştur. Yerinde 
yapılan incelemelerde kepçe ve iş 
makineleri ile yapılan çalışmaların 
hem tescilli yapılara, hem de tescilli 
ağaçlara ciddi zararlar verdiği tespit 
edilmiş, binaların işlevlerini değişti-
ren müdahalelerin mahallenin öz-
gün dokusunu bozacağı ve kamu-
sal niteliğinin kaybolmasına neden 
olacağı belirtilerek, yetkili idarelerin 
ve sivil inisiyatiflerin kolektif etiğin 
gerektirdiği sorumlulukla hareket et-
mesi çağrısında bulunulmuştur.

Geçtiğimiz dönemlerde, yapının 
tesciline gerek olmadığı yönünde 
verilen koruma kurulu kararı yargı-
ya taşınan ve yıkılarak boşalan alanı 

yıllar içinde konut, ticaret, yurt gibi farklı fonksiyonlu yapıların yapımı için 
plan değişikliklerine konu edilen Cebeci İnönü Stadyumu’na ilişkin bu dö-
nemde millet bahçesi ve cami yapılması için plan değişikliği yapılmıştır. 
Cumhuriyet’in planlama ve kentleşme politikalarıyla şekillenen Ankara’nın 
simge spor yapılarından, 1920’lerden bugüne kentliler için bir hafıza mekâ-
nı olan Cebeci Stadyumu’nun yıkımını öngören planın iptali istemiyle mes-
lek örgütleri ile birlikte açılan dava süreci devam ederken çöküntü haline 
getirilen stadyumun koltukları sökülmüş, stadın yıkımına engel olunması 
ve tarihsel kimliği ve kamusal niteliği korunarak gelecek kuşaklara aktarıl-
masının sağlanması amacıyla, yapılan basın açıklaması ve sosyal medya 
çalışmaları ile tüm kamuoyu dayanışmaya davet edilmiştir.

MİMARLAR ODASI ANKARA 

ŞUBESİ 46.DÖNEMDE BİNA 

KİMLİKLERİ ENVANTERİ PROJESİ 

KAPSAMINDA, “YAPILAR&ANILAR” 

BAŞLIĞIYLA, MİMARİ ÜRETİMİN 

İÇİNDE YAŞAYAN

 KULLANICISI TARAFINDAN NASIL 

ALGILANDIĞINI KEŞFETMEYE 

YÖNELİK YENİ BİR ETKİNLİK SERİSİ 

BAŞLATMIŞTIR.

İlk olarak, 1962 yılında yapılan ve 
4 bloktan oluşan Ankara’nın önemli 
sivil mimari örneklerinden Bahçe-
lievler Eser Sitesi konu alınmış, si-
tenin mimarı, üyemiz Kadri Kalay-
cıoğlu’nun ve site sakini Mehmet 
Halis Günel’in katılımı ile bir söy-
leşi gerçekleştirilmiştir. Söyleşide, 
müellif Kadri Kalaycıoğlu’nun 70 
yıllık meslek yaşamında önemli bir 
yer tutan eseri hakkındaki anlatıları 
ve yapıldığı yıldan bugüne dek Eser 
Sitesi’nde ikamet eden Halis Gü-
nel’in yapıya dair gündelik yaşam 
değerlendirmeleri dinleyicilerle 
paylaşılmıştır.
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ŞUBEMİZ, BİLKENT ŞEHİR HASTANESİ’NİN AÇILMASI İLE KAPATILARAK BOŞALTILAN VE YIKIM TEHDİDİ ALTINA

 GİREN KENT MERKEZİNDEKİ TARİHİ HASTANE YAPILARININ KORUNMASI İÇİN GEÇTİĞİMİZ DÖNEM BAŞLATTIĞI 

MÜCADELEDE, BU DÖNEMDE ÖZELLİKLE İÇERİSİNDE BULUNDUĞUMUZ PANDEMİ GÜNLERİNDE ULAŞIM 

KOLAYLIĞI NEDENİYLE ÖNEMİ İYİCE ARTAN KAPATILAN HASTANELERİN AÇILARAK 

KULLANILMASI ÇAĞRISINDA BULUNMUŞTUR.

YAZ STAJI: “GÜNCEL İHTİYAÇLAR ÇERÇEVESİNDE MEKÂNSAL 
ADAPTASYON”

TMMOB MİMARLAR ODASI  

ANKARA ŞUBESİ VE TÜRK SERBEST 

MİMARLAR DERNEĞİ İŞBİRLİĞİ İLE 

PANDEMİ DÖNEMİ VE ARTAN

 KONTENJAN SAYILARI NEDENİYLE 

STAJ YERİ BULMAKTA ZORLANAN 

MİMARLIK ÖĞRENCİLERİ İÇİN 

OFİS STAJI İÇERİĞİNE UYGUN 

ŞEKİLDE “GÜNCEL İHTİYAÇLAR 

ÇERÇEVESİNDE MEKÂNSAL 

ADAPTASYON” TEMASI İLE BİR STAJ 

PROGRAMI DÜZENLENMİŞTİR. 

Geçtiğimiz dönem, Bina Kimlikleri Envanteri Projesi kapsamında çalışma gru-
bunun yaptığı araştırmalar sonucunda hazırlanan bilgi ve belgelerle Numune 
Hastanesi, Zekai Tahir Burak Kadın Sağlığı Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile 
Dr. Sami Ulus Kadın Hastalıkları Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Eğitim ve Araş-
tırma Hastanesi için tescil raporları düzenlenerek hastanelerin korunması için 
tescil başvurusunda bulunulmuş, Koruma Kurulu tarafından her üç hastane-
nin de tescil edilmesine gerek olmadığı yönünde karar verilmişti. Ankara’nın 
köklü hastanelerinin yıkımının önünü açan bu kararlar, Şubemiz tarafından 
dava konusu edilmiş, 46.Dönemde Numune Hastanesi’ne dair bilirkişi keşfi 
yapılmış, Zekai Tahir Burak Hastanesi için mahkemenin atadığı bilirkişilerce 
yapının korunması gerektiği yönünde görüş bildirilmiş, Dr. Sami Ulus Hasta-
nesi için ise mahkeme tarafından yapının tescil edilmesi gerektiği yönünde 
karar verilmiştir. Şubemiz, Cumhuriyet’in simgesel sağlık yapılarından ve top-
lumsal hafıza mekânlarımızdan olan hastanelerin özgün işlevlerini koruyarak 
restore edilmesi ve kullanılmasını sağlamak amacıyla yürüttüğü mücadeleyi 
sürdürmekte ve yargı süreçlerinin takipçisi olmaya devam etmektedir.

Başta pandemide yoğun şekilde farklı amaçlarla kullanılmaya başlanan konut-
lara yeni bir gözle bakılması, zamana ve koşullara bağlı olarak ortaya çıkan 
ihtiyaçların, güncel mevzuat çerçevesinde erişilebilirlik, açık alan, otopark, 
asansör vb. mekânsal gerekliliklerin mevcut yapılara adaptasyonunun nasıl 
yapılabileceği hakkında fikir üretilerek uygulanması konusunda çalışmalar ya-
pılması hedeflenerek yola çıkılmıştır. Ankara’da oldukça nitelikli konut stoku 
bulunmasına rağmen kentsel dönüşüm adı altında yıkıp yeniden yapma yön-
teminin uygulanmasına alternatif olarak, bu staj sürecinde yapıların güncel 
ihtiyaçlara uyumunu sağlamak üzere projeler ve fikirler tartışmaya açılmıştır.   
Staj temasının temel amacı, günümüzde küresel ölçekte yaşanan ve ülkemiz-
de de güncel yansımaları yakıcı şekilde gözlenen barınma krizine yönelik 
yapı alanında en önemli birim olan konutun yeniden ele alınmasını sağlamak 
olmuştur. Ülkemizde kentsel politikalardan sorumlu tüm idarelere, yerel yö-
netimlere ve topluma, elverişli koşullarda barınmanın tek yolunun mevcut 
olanı yıkıp yeniden yapmaktan geçmediği, finans sektörünün bir aracı haline 
gelen konutun aslında bir yaşam birimi olduğu anlatılmak istenmiştir. 



207

Yaz stajıyla, var olan kaynaklarımızın 
korunarak ve iyileştirilerek yaşanabi-
lir şekilde geleceğe aktarılabileceğini 
göstermek ve buna yönelik tasarım 
ve proje önerilerini geliştirmek için 
meslek alanımızın ve bilimsel ölçüt-
lerin önemine dikkat çekmek hedef-
lenmiştir. Bu kapsamda, hem meslek 
alanımızda hem de yapı üretim süre-
cinde yer alan tüm aktörler arasında 
mekânsal adaptasyon konusunun ye-
niden tartışmaya açılması ve örnekle-
rinin hayata geçirilmesi için adımlar 
atılması staj sürecinin sonuçlarını ser-
gilemek için temel motivasyon kay-
nağı olmuştur.  26 Temmuz - 3 Eylül 
tarihleri arasında “Güncel İhtiyaçlar 
Çerçevesinde Mekânsal Adaptasyon” 
başlığıyla düzenlenen yaz dönemi 
staj programı, ülkenin farklı üniver-
sitelerinde eğitim gören 24 mimarlık 
öğrencisi ile gerçekleştirilmiştir.

Yaz Stajı programında 10 yürütücü ile birlikte belirlenen alanda proje ge-
liştirme süreci devam ederken, bir yandan da alanında uzman akademisyen 
ve uygulamacı 9 eğitmen tarafından “Meslek Etiği”, “Erişilebilirlik, Adaptas-
yon”, “Yerel Yönetimler ve İdari İşlem Prosedürleri”, “Mimari Yarışmalar 
Süreci”, “Mimariden Kentsel Tasarıma: Konut Tasarımında Tip ve Tipoloji”, 
“Mimari Tasarımda Çevresel Etki Değerlendirmesi”,  “Korunan Alanlar ve 
Tarihi Yapılarda Rölöve, Restitüsyon ve Restorasyon Uygulamaları”, “Yurt 
Dışından Adaptasyon Örnekleri”, “Çizim Standartları Eğitimi” başlıklı eği-
timler verilmiştir. Staj programı kapsamında öğrenciler dört ve/ya beş kişilik 
gruplar halinde, Ankara Çankaya ilçesi Güvenevler Mahallesi 2706 ada üze-
rinde yer alan yapı stokunun mevcut durumunun, güncel ihtiyaçlara uyarlan-
masını sağlamak üzere proje üretim süreçlerinin içerisinde yer almışlardır. 
Alana ilişkin yürütücü serbest mimarlar tarafından önerilen projeler, durum 
analizi, avan proje üretimi ve 1/500’den 1/20 ölçeğine kadar uygulama pro-
jesi çizimi, mevcut yönetmeliklere uyarlanması ve belediyelere onaylatılacak 
şekilde gerekli idari prosedürlerin ve çizimlerin hazırlanması gibi adımlarla 
gerçekleştirilmiştir. Yüz yüze ve çevrim içi olanakların bir arada kullanıldığı 
programda, çalışma boyunca her gün öğrenciler ile yürütücüler temas kur-
muş, ofis ortamının da deneyimlenmesi için gerekli koşullar kurum mekânla-
rında oluşturulmuştur.    Bu çerçevede mimarlık öğrencilerinin proje üretim 
süreçlerinde işveren, kullanıcı, yerel yönetim ve diğer meslek mensupları gibi 
farklı aktörlerle iletişim kurma, geri bildirim alarak yeniden organize olma, 
mevzuat ve yönetmelik içeriklerine hâkimiyet, ekip çalışması, bir projenin 
başlangıç eskiz seviyesinden yapının uygulamasına kadar geçen süreçlerin 
nasıl gerçekleştiğini anlaması ve ilgili idarelere sunum yöntemlerini öğrenme-
si vb. pek çok kazanımı elde etmesi sağlanmıştır. 

Staj sonucu düzenlenen sergi, Dünya Mimarlık Günü Etkinlikleri kapsamında 
Mimarlar Odası fuayesinde ve Türk Serbest Mimarlar Derneği Sergi Salonu’n-
da akademi ve meslek ortamı ile paylaşılmıştır.

Gelecek yıllarda da ihtiyaç duyulacağı öngörülebilir olan bu gibi programların 
kurumsal açıdan ilki olarak gerçekleşen 2021 yılı yaz stajı programı, süreçten 
öğrenilen dersler ve deneyimler ile gelişerek ve yenilenerek, gelecekte de mi-
marlık öğrencilerinin eğitim ve öğrenim sürecinde önemli katkılar sağlamayı 
sürdürmeyi amaçlamaktadır.
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MİMARLAR ODASI ANKARA

 ŞUBESİ ATÖLYE ÇALIŞMALARI 

KAPSAMINDA, 2019 EKİM AYI 

DÜNYA MİMARLIK GÜNÜ 

ETKİNLİKLERİYLE BAŞLAYAN 

PROF. DR. FEYZAN ERKİP 

YÜRÜTÜCÜLÜĞÜNDEKİ 

“UYARLANABİLİR (RESILIENT) 

KENT ATÖLYESİ”, YAKLAŞIK BİR YIL 

BOYUNCA FARKLI DİSİPLİNLERDEN 

KATILIMCILARLA ÇALIŞMALARINI 

SÜRDÜRMÜŞTÜR.

Her ay yüz yüze toplantılarla ilerle-
yen ancak pandemi koşulları gereği 
çevrim içi olarak devam eden atölye 
çalışması süresince, bir kentin zorlu 
süreçleri nasıl atlatabileceği ve de-
ğişen koşullara karşı nasıl hazırlıklı 
olabileceği çeşitli başlıklar altında 
ele alınmış, belirlenen kentsel uyar-
lanabilirlik değerlendirmesi ölçütleri 
Ankara kenti özelinde irdelenmiş, bu 
ölçütlerin Başkent’e nasıl kazandırı-
labileceği, nasıl geliştirilebileceği ve 
işler hale getirilebileceğinin yolları 
aranmıştır.

Ankara’nın uyarlanabilir bir kent ola-
bilmesi için yapılması gerekenleri 
ortaya koyarak yönetim anlayışının 
da bu yönde değişmesini sağlamak 
üzere araçlar geliştirmek amacıyla ta-
sarlanan atölyedeki tartışmalarda öne 
çıkan ve özellikle büyük kentlerde 
temel sorunları oluşturan kentsel iş-
levler, ulaşım ve erişilebilirlik, kentsel 
dönüşüm, kamusal alanlar ve toplum-
sal bilinç başlıkları atölye katılımcıları 
tarafından örnek alanlar üzerinden in-
celenmiştir.

Atölye çıktısı olarak hazırlanan çalışma raporları ve sonuç raporunda üretilen 
fikirler/öneriler, Başkent Ankara’dan hareketle diğer kentlerin yönetimlerine 
de katkısı olması umuduyla, “Uyarlanabilir Kent ve Ankara İçin Öneriler” baş-
lığıyla oluşturulan web sayfası üzerinden yayımlanmış, atölye katılımcılarının 
da katılımıyla düzenlenen çevrim içi etkinlikle kamuoyuyla paylaşılmıştır.
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MİMARLAR ODASI ANKARA ŞUBESİ, MESLEKTAŞLARININ BAŞARILARININ VE MİMARLIK PRATİĞİNE 

İLİŞKİN ÖNEMLİ ÜRETİMLERİN ODA ORTAMINDA PAYLAŞILMASINI ÖNEMSEMİŞ, 

BU KAPSAMDA ÖDÜL KAZANMIŞ PROJELERİ, MÜELLİFLERİ TARAFINDAN YAPILAN SUNUMLARLA 

ŞUBEMİZ ARACILIĞIYLA GENİŞ KESİMLERLE BULUŞTURMUŞTUR.

Bu kapsamda ilk olarak, Ankara Garı 
önünde 10 Ekim 2015 tarihinde ger-
çekleşen patlamanın ardından TM-
MOB, KESK, DİSK, TTB ve 10 Ekim 
Barış ve Dayanışma Derneği tarafın-
dan 2019 yılında açılan “Emek, Barış 
ve Demokrasi Anıt Meydanı ve Anma 
Yeri Uluslararası Fikir ve Tasarım 
Projesi Yarışması”nda birincilik ödü-
lüne layık görülen ekip olan Caps 
Office tarafından projenin detayla-
rına ilişkin Şubemiz ev sahipliğinde 
bir sunum gerçekleştirilmiştir. Ekip, 
10 Ekim 2015 tarihinin Türkiye tarihi 
açısından en karanlık günlerden biri 
olduğunu vurgulayarak sunumuna 
başlarken konu birçok duyguyu için-
de barındırdığından alanı projelendir-
menin zorluğundan bahsetmişlerdir. 
Tasarım; kaybedilen canlar, yarım ka-
lan hayatlar ve geride kalan insanlar 
düşünüldüğünde herkesi ortak nok-
tada düğümleyen bir süreç olduğun-
dan yola çıkarak kolektif bir çalışma 
ile oluşturulmuş olup proje temalarını 
“Zamansız Kabuk, Bitmemiş Hikâye-
ler” olarak belirlemişlerdir.

Ödüllü Projeler serisinde ikinci ola-
rak, Uludağ Mimarlık tarafından ta-
sarlanan ve 2020 yılında Dünya Mi-
marlık Topluluğu’nun Proje Ödülü’ne 
ve 2018 yılında TUCSA Ulusal Çelik 

Yapı Ödülleri Proje Kategorisi Ödü-
lü’ne layık görülen Eskişehir Yüksek 
Hızlı Tren İstasyonu Projesi sunumu 
kapsamında kent merkezinde tasarla-
nan gar projesinin ekonomik, sosyal 
ve mekânsal boyutları tartışılmıştır.

Üçüncü olarak, İstanbul Büyükşehir 
Belediyesi’nin düzenlediği ve Şube 
üyelerimizin de ödül aldığı Haliç 
Kıyıları Tasarım Yarışması’nın yedi 
bölgede birincilik ödülü kazanan mü-
ellifleri ile geniş kapsamlı bir sunum 
gerçekleştirilmiştir. Kamusal alanların 
yeniden dönüşümü ile ilgili açılan 
yarışma süreçlerinde ödül alan mes-
lektaşlarımızın fikirlerinin meslek or-
tamıyla paylaşılması ve olumlu/olum-
suz yanlarıyla konuların tartışmaya 
açılması önemsenmektedir. Haliç Kı-
yıları Tasarım Yarışması’nda tasarla-
nan yedi bölgenin birbiri ile nasıl iliş-
kileneceği, bütüncül bir yaklaşımın 
nasıl oluşturulacağı ve alanda rantsal 
bir dönüşüme, soylulaştırmaya yol 
açıp açmayacağı gibi sosyo-politik 
arka planların da sorular aracılığıyla 
tartışmaya açılmış ve yerel yönetim-
lerin fikir yoğunluklu yarışma açma 
süreci, kentin gelişiminde yarışmala-
rın etkisi üzerine görüşler açıkça pay-
laşılmıştır.



Mimarlar Odası Ankara Şubesi  Sürgünler  Basın Toplantısı  16 Aralık  2021 

BASIN-YAYIN
• Basınla ilişkiler  

(Ulusal-Uluslararası-Yerel Basın-Sosyal 
Medya)

• Basında Öne Çıkan Gündemler

• Basınla Dayanışma 

• Web Sayfaları, Gazete Sobe, Kentinsesi TV

• Dosya

• Süresiz Yayınlar

• Emre Madran Basın Ödülleri

• Tasarlanmış Görseller 

• Hafıza Defteri
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TMMOB Mimarlar Odası Ankara Şubesi’nin bilim ve teknikten aldığı güçle 
yürüttüğü kamu yararı, kent ve mimarlık mücadelesi, basına sansür ve baskı-
nın en üst seviyede olduğu 46.Dönemde de medyada büyük yankı bulmuştur.

Mimarlar Odası Ankara Şubesi, gazetecilerin doğru ve teknik bil-
giye ulaşmada büyük zorluk yaşadığı pandemi döneminde, ba-
sın için doğru ve güvenilir bilgi kaynağı olmaya devam etmiştir. 
Şube, online basın toplantıları, basın açıklamaları ve gönderilen 
haberlerle kent ve mimarlık gündemini kamuoyuyla buluşturmuştur.

Mimarlar Odası Ankara Şubesi, basın özgürlüğünün yok edil-
meye ve ilan kesme cezalarıyla muhalif medyanın susturul-
maya çalışıldığı,  ekran karartma cezalarıyla sansürün en üst 
düzeye  çıktığı, halkın haber alma hakkını savunan gazetecilerin yargı-
landığı ve tutuklandığı bu süreçte basınla dayanışma içinde olmuştur.

MİMARLAR ODASI ANKARA ŞUBESİ

PANDEMİ DÖNEMİNDE   

BASIN VE MEDYA İLİŞKİLERİNİ  

GELİŞTİREREK, 

SOSYAL MEDYA ÜZERİNDEN

 KENDİ MEDYASINI YARATMIŞ, 

ÇOKLU MEDYA ÜZERİNDEN  

 KENT VE MİMARLIK 

GÜNDEMİNİN KAMUOYUYLA

 BULUŞMASINA OLANAK 

SAĞLAMIŞTIR.

46. DÖNEM’İN KENT 

VE MİMARLIK GÜNDEMİNDE ÖNE 

ÇIKAN, BASIN VE MEDYADA EN 

ÇOK GÖRÜNÜR OLAN HABER, 

KESİNTİSİZ ŞEKİLDE DEVAM  EDEN 

ATATÜRK ORMAN ÇİFTLİĞİ 
MÜCADELESİ OLMUŞTUR. 

Kayabaşı Mahallesi Basın Toplantısı, 2020 



213

Mimarlar Odası Ankara Şubesi’nin 46. Dönemde kent ve mimarlık gün-
demini öne çıkaran,  basın ve medyada en çok görünür olan haberleri 
kesintisiz şekilde devam eden Atatürk Orman Çiftliği mücadelesi olmuş-
tur. Atatürk Orman Çiftliği’nde  aslına rücu süreci ve Ayasofya kararının 
emsal gösterilmesi, Kaçak Saray,  Saraçoğlu Mahallesi, Güvenpark, İller 
Bankası Macunköy Sosyal Tesisleri, Ankapark, hukuka aykırı rant odak-
lı plan değişiklikleri, Cebeci İnönü Stadyumu,  Hacı Kadın Vadisi, Kıb-
rıs Vadisi,  İmrahor Vadisi, Millet Bahçeleri, Kurtuluş Parkı, Ulus Tarihi 
Kent Merkezi, ODTÜ yolu ve ODTÜ haberleri, Ulus 100. Yıl Çarşısı, 
Muammer Aksoy Evi, Katolik Ermeni mezarlarının üzerine dükkan inşa-
atı,  Güvenpark, Cebeci Stadyumu, saygı mekanı ve tarihi SİT alanı Anıt-
kabir’in siluetinin bozulması,  Anıtkabir ve çevresine sistematik saldırı-
lar, Demir Kafes, YDA Center,Ulus Tarihi Kent Merkezi,  Eymir Mogan 
Gölü,  Dikmen Vadisi’ndeki yapılaşma tehdidi, Evkaf Apartmanı, Kurtuluş 
Parkı, yanlış kentleşme politikaları nedeniyle Çankaya’da apartman ze-
minlerinde yaşanan kaymalar, Sakarya ve Kızılay yaya bölgelerinin ken-
te kazandırılması, TOGO İkiz  Kuleleri, yıkım tehdidi altındaki Yahudi 
Mahallesi, Ankara Kent Konseyi seçimleri, okul alanlarının ranta açılma-
sı, özelleştirmeler ve taşınmaz satışları, orman alanlarının yapılaşmaya 
açılması,  orman yangınları ve THK uçaklarının hangarda çürütülmesi, 
kültürel varlıklara ve Cumhuriyet mirasına yönelik tehditler olmuştur. 

46.DÖNEMDE MİMARLAR ODASI 
ANKARA ŞUBESİ’NİN KENT 
GÜNDEMİNDE ÖNE ÇIKAN 

HABERLERİ, 

ATATÜRK ORMAN ÇİFTLİĞİ 
VE KAÇAK SARAY, ANITKABİR, 

SARAÇOĞLU MAHALLESİ, 
GÜVENPARK, 

İLLER BANKASI, ANKAPARK, CEBECİ 
STADYUMU, İMRAHOR VADİSİ, 

ODTÜ YOLU, 

KURTULUŞ PARKI, TOGO 
İKİZ KULELERİ, YDA CENTER, 

EYMİR, MOGAN GÖLÜ VE 
MİLLET BAHÇELERİ GİBİ KENT 

GÜNDEMLERİNDEN OLUŞMUŞTUR.

Mimarlar Odası Ankara Şubesi, hin-
terlandındaki illerde de Temislcilik-
lerin yürüttükleri kentsel mücadele-
de  basında yer almaya kamuoyunu 
belirlemeye devam etmiştir. Mi-
marlar Odası Ankara Şubesi doğal 
kültürel varlıklar mücadelesi hem 
ulusal hem yerel basında çok sa-
yıda habere konu olmuştur. Tarihi 
ve kültür mirası yapılar ile doğal 
ve kültürel varlıkların korunması 
için kamuoyu oluşturulmuştur.  Bu 
kapsamda Nevşehir Kapadokya, 
Nevşehir Kalesi, Tunceli Munzur 
Gözeleri,  Sivas Gökpınar Gölü,  
tarihi Zonguldak Kız Meslek Lisesi 
ve Bartın Meslek Lisesi, Zonguldak 
Üzülmez Kültür Vadisi, Zonguldak 
Makzon haberleri öne çıkmıştır. 
Amasra Termik Santral mücadelesi, 
Filyos-Tios antik kentinin SİT dere-
cesinin düşürülmesi ve Kastamo-
nu Bozkurt sel felaketi açıklama-
ları da büyük gündem yaratmıştır.

Mimarlar Odası Ankara Şubesi, 
46.Dönemde de ulusal ve ulus-
lararası boyutta bilim ve teknik-
ten aldığı güçle halka gerçek-
leri anlatmaya devam etmiştir.
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46.Dönemde Mimarlar Odası Ankara Şubesi tarafından basına yöne-
tim kurulu açıklamaları ve basın toplantıları dahil, 650 haber gönde-
rilmiştir. “Şubemiz, gazetelerin kapatıldığı ve yazılı basında ciddi sı-
kıntıların yaşandığı bu süreçte yürüttüğü mücadeleyle, ulusal ve yerel 
ölçekteki gazetelerde, özel röportajlarda dahil 930 kez haber olmuştur.” 
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MİMARLAR ODASI ANKARA 

ŞUBESİ 46.DÖNEMDE VERDİĞİ 

KENT MÜCADELESİ NEDENİYLE, 

550’Sİ TELEVİZYON, 665’İ 

İNTERNET TELEVİZYONU OLMAK 

ÜZERE TOPLAMDA 1215 KEZ 

TELEVİZYON HABERLERİNE KONU 

EDİLMİŞ, KENT VE MİMARLIK 

GÜNDEMİ MİLYONLARCA KİŞİYLE 

BULUŞTURULMUŞTUR.

Mimarlar Odası Ankara Şubesi et-
kinlikleri ve mücadelesi, medya 
kuruluşlarının karartıldığı, birçok 
televizyonun lisans iptalleriyle karşı 
karşıya olduğu, yeni medya kuru-
luşlarına lisans verilmediği, muhalif 
televizyonlara yüksek cezaların ke-
sildiği bu dönemde dahi uluslararası 
televizyon ve internet televizyonları 
dahil, televizyonlarda 550 kez, inter-
net televizyonlarında 665, toplamda 
1215 kez  televizyon haberi ve prog-
ramına konu olmuştur. Mimarlar 
Odası Ankara Şube Başkanı Tezcan 
Karakuş Candan Artı TV tarafından 
15 günde 1 yapılan söz sırası prog-
ramında 46. Dönemde 50 hafta 
süresince  kent ve ülke gündemini 
değerlendirmiş, her hafta salı günü 
internet üzerinden yayın yapan Ka-
rantina TV‘de  Recai Aksu’nun kolay-
laştırıcılığındaki, başkent gündemi 
adlı programda, 60 hafta süresince 
değerlendirmelerde bulunmuş, mil-
yonlarca izleyiciyle kent ve mi-
marlık gündemini buluşturmuştur. 
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Mimarlar Odası Ankara Şubesi’nin 
kent ve mimarlık mücadelesi basına 
yönelik baskılar ve pandemi nede-
niyle 46.Dönemde internet medya-
sında daha çok ses getirmiştir. Pan-
demi nedeniyle zoom üzerinden 
online yapılan basın toplantıları ve 
kamuoyu açıklamaları ile etkinlikler 
sosyal medya üzerinden yayınlan-
maya devam etmiştir. Mimarlar Oda-
sı Ankara Şubesi, facebook, tweeter, 
instagram başta olmak üzere Skype 
ve Zoom üzerinden yapılan canlı 
bağlantılarla sosyal medyada, çeşit-
li platformlarda ve internet medya-
sında görünür olmayı sürdürmüştür. 
Sosyal medya üzerinden yapılan 
yayınlar, atılan tweetler ile kent ve 
mimarlık gündemi milyonlarca iz-
leyici ile buluşmuştur.  Mimarlar 
Odası Ankara Şubesi kent mücade-
lesi haberleri,  internet haber site-
lerinde 4500 kez haber yapılmıştır.

MİMARLAR ODASI 

ANKARA ŞUBESİ’NİN 

KENT VE MİMARLIK 

ALANINDAKİ  

HABERLERİ 

46. DÖNEMDE 

4500 KEZ HABER

 YAPILMIŞTIR. 
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46. Dönemde de Türkiye’de ifa-
de özgürlüğünü engelleme ve 
toplumu tamamen susturma ope-
rasyonlarına hız verilmiştir. Bu 
kapsamda sosyal medyaya sansür 
düzenlemeleri yapılarak, kontrol 
edilemeyen ve yıldırılamayan sos-
yal medya alanı da iktidar eliyle 
dönüştürülmek istenmiştir. Mimar-
lar Odası Ankara Şubesi, Türki-
ye’nin sosyal cezaevine dönüşme-
sine izin vermemiş, bu süreçte de 
mücadeleden geri adım atmamış-
tır. Mimarlar Odası  Ankara Şube-
si’nin online basın toplantıları 46. 
Dönemde de canlı olarak sosyal 
medya hesaplarından yayınlanmış-

MİMARLAR ODASI ANKARA 

ŞUBESİ OLUŞTURDUĞU MEDYA

 AĞI SAYESİNDE SOSYAL

 MEDYADA, ÇOK SAYIDA HABER 

SİTESİNDE, BLOG VE İNTERNET 

SİTELERİNDE HABER OLMUŞ

 VE 500

 BİNİ AŞAN TIKLAMA 

ALMIŞTIR. 

tır. Mimarlar Odası Ankara Şube-
si, pek çok sosyal medya platfor-
munda bilginin yaygınlaştırılması 
çalışmalarına hız vermiştir. Çoklu 
iletişim olanakları sayesinde Mi-
marlar Odası Ankara Şubesi müca-
delesi, toplumun yanı sıra büyük 
baskı altındaki ve çalışan sayısı her 
geçen gün azalan medya kurumla-
rının da interaktif bir şekilde ha-
bere ulaşmasını kolaylaştırmıştır. 
Mimarlar Odası Ankara Şubesi’nin 
oluşturduğu medya ağı sayesinde 
kent mücadelesi haberleri, sosyal 
medyada,  çok sayıda blog ve in-
ternet sitesinde 500 bini aşkın tık-
lama alarak toplumla buluşmuştur. 

Mimarlar Odası Ankara Şubesi’nin yürüttüğü uzun soluklu Ankapark 
mücadelesi, sosyal medya platformu GainTv’de Ankapark belgese-
line konu olmuştur. Belgeselde Mimarlar Odası Ankara Şube Başka-
nı Tezcan Karakuş Candan’ın görüşlerine yer verilmiştir.Ayrıca pek 
çok konuda televizyonlar Mimarlar Odası görüşüne başvurmuş,-
Şube başkanı ile özel röportaj ve görüşmeler gerçekleştirmişlerdir.  

Can Tv Röportaj, Temmuz 2021
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MİMARLAR ODASI ANKARA

 ŞUBESİ YÜRÜTTÜĞÜ KARARLI

 MÜCADELE İLE 46.DÖNEMDE DE 

ULUSLARARASI BASINDA 

YER ALMIŞTIR. 

Mimarlar Odası Ankara Şubesi’nin yürüttüğü kent ve mimarlık mücadelesi geç-
miş dönemlerde olduğu gibi uluslararası boyutta da ses getirmeye devam etmiş-
tir.  Mimarlar Odası Ankara Şubesi, bu dönemde uluslararası alanda da güve-
nilir bir  haber kaynağı olmayı sürdürmüştür. Uluslararası örgütler, uluslararası 
medya kuruluşları tarafından takip edilen Mimarlar Odası Ankara Şubesi’nin et-
kinlikleri ve yürüttüğü mücadele, 46.Dönemde Agence France-Press (AFP Fran-
sız Basın Ajansı),  Sputnik, DeutscheWelle, Amerika’nın Sesi (VOA), ČeskáTele-
vize (Çek Televizyonu), Inside Turkey başta olmak üzere çok sayıda uluslararası 
basın yayın organında haber olmuştur.  46. Dönemde özellikle Mimarlar Odası 
Ankara Şubesi’nin Atatürk Orman Çiftliği, Ankapark ve Saraçoğlu Mahallesi 
mücadelesi uluslararası basın ve haber ajanslarının büyük dikkatini çekmiştir.
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Mimarlar Odası Ankara Şubesi’nin 
yürüttüğü mücadele basındaki köşe 
yazarları ve gazeteciler tarafından 46. 
Dönemde de pek çok kez dile getiril-
miştir. Mimarlar Odası Ankara Şube-
si’nin mücadelesini köşelerine taşıya-
rak yazan Çiğdem Toker, Saygı Öztürk, 
Zeynep Oral, Orhan Uğurlu, Nurzen 
Amuran, Aysel Kanber, Süha Örtülü,  
Ahsen Aral Uyar, Adnan Küçükvar, 
Deniz Zeyrek, Yalçın Bayer, Bahadır 
Özgür, Yakup Kepenek, Öznur Gü-
neş ve Deniz Yıldırım gerçek bilgi-
nin toplumla buluşmasını sağlamıştır. 
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Radyoların kapatıldığı ve tarafsız 
radyo haberciliğinin bitirilmeye ça-
lışıldığı bu süreçte, Mimarlar Odası 
Ankara Şubesi 46. Dönemde de in-
ternet üzerinden yayın yapan radyo-
lar ile kurumsal radyoların başvuru 
kaynağı olmuştur. Mimarlar Odası 
Ankara Şubesi tarafından 46 Dönem-
de kent ve mimarlık gündemine iliş-
kin birçok radyoya görüş verilmiştir. 
Özgür Radyo, Halk Radyo, Sputnik 
Radyo ile programlar yapılmış, Şube 
Başkanı Tezcan Karakuş Candan rad-
yoların program konuğu olmuştur.

Mimarlar Odası Ankara Şubesi, basın özgürlüğünün ayaklar altı-
na alındığı ve iktidar eliyle tek sesli medya oluşturulduğu bu dönem-
de, mücadelesini toplumla buluşturan ve halkın haber alma hakkı-
na sahip çıkan cesur kalemlerin yanında 46. Dönemde de yer almıştır. 

Mimarlar Odası Ankara Şubesi, iktidarın muhalif sesleri sustur-
mak için RTÜK vasıtasıyla yaptığı ekran karartmalarına ve ilan kes-
me cezalarına yaptığı basın açıklamalarıyla tepki göstermiştir. 

Mimarlar Odası Ankara Şubesi yönetim kurulu üyeleri,  gazetecilerin alan-
da karşılaştıkları polis şiddetine ilişkin yaptıkları “Nefes Alamıyoruz” ey-
lemine  katılarak basınla dayanışma içinde olmuş, 3 Mayıs Dünya Basın 
Özgürlüğü Günü ve 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü’nde yaptıkları yö-
netim kurulu açıklamalarıyla tarafsız haberciliğin yanında yer aldıklarını ve 
halkın haber alma özgürlüğünün engellenmeyeceğini dile getirmişlerdir.

Mimarlar Odası Ankara Şubesi, canlı yayında muhalif televiz-
yon kanallarına yapılan baskını, orman yangınlarında  görevi-
ni yapmak isteyen basın emekçilerinin engellenmesini ve haber 
alma özgürlüğünün kısıtlanmasını basın açıklamalarıyla kınamıştır. 

MİMARLAR ODASI 

ANKARA ŞUBESİ  

46.DÖNEMDE 

HABER YAPARKEN BASKI 

ALTINDA KALAN, GÖZALTINA 

ALINAN, HALKIN HABER ALMA 

HAKKINI SAVUNAN GAZETECİLERLE 

DAYANIŞMA İÇERİSİNDE 

OLMUŞTUR. 
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Mimarlar Odası Ankara Şubesi, 46. 
Dönemde tüm baskılara karşı ger-
çekleri halka ulaştırmaya çalışan 
medya kurumlarına mekan deste-
ğine devam etmiştir. Tarafsız ha-
ber yapan gazetecileri ve yayın or-
ganlarını susturma operasyonlarına 
karşı basına destek veren Mimarlar 
Odası Ankara Şubesi, basınla daya-
nışma içinde olmayı sürdürmüştür. 
Bu süreçte Mimarlar Odası Ankara 
Şubesi’nin haberlerini yapan gaze-
tecilere baskılar hat safhaya çıkmış, 
basın emekçileri aranarak tehdit 
edilmiş, Şube’nin kamuoyuyla bu-
luşması engellenmeye çalışılmıştır.

Gazetecilik 
suç değildir. 
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Basın Susturulursa Geleceğimiz de Susar

Türkiye’de 3 Mayıs Dünya Basın Özgürlüğü Günü’ne, yine baskı ve sansürün en üst seviyede 
olduğu, Anayasa’ya aykırı genelgelerle basının susturulmaya çalışıldığı bir dönemde giriyoruz.

Dünya Basın Özgürlüğü Endeksi’nde 180 ülke arasında 153’üncü sırada yer alan Türkiye’de, Mart 
sonu itibariyle toplam 70 gazeteci cezaevinde bulunuyor. 1 Mayıs öncesi çıkartılan ve kamusal 
olaylarda polisin görüntü ve ses kaydının alınmasını yasaklayan İçişleri Bakanlığı genelgesi, ba-
sın özgürlüğüne darbedir.  Haber alma hakkı anayasal bir haktır, keyfi genelgelerle yasaklana-
maz, bu genelge yok hükmündedir. Devlet görevlileri, iktidar yerine Anayasa’ya bağlı olmalıdır. 
Bu genelge anayasa ile güvence altına alınmış halkın haber alma hakkını yok saymaktadır. Ge-
nelge hukuksuzluğu ve işkenceyi perdelemek ve basını susturmak için çıkartılmıştır. Bu kapsam-
da 1 Mayıs eylemlerini takip eden gazetecilerin görüntü alması polis tarafından engellenmeye 
çalışılmış, gazetecilerin zorla telefonlarına, kameralarına el konulup görüntüler sildirilmiştir. 
Gazetecilik suç değildir, genelgelerle yasaklanamaz. Bu süreçte basına yönelik baskılar giderek 
artmıştır. Doğru ve tarafsız habere büyük ihtiyaç duyduğumuz pandemi sürecinde de gazeteciler 
yaptıkları haberler nedeniyle yine soruşturmalara uğramış, yayınlar durdurulmuş  ve cezaevi teh-
ditleri havada uçuşmuştur. İktidarın itaatkar ve yandaş medya yaratma süreci nedeniyle pek çok 
yayın ve tv kanalı kapatılmıştır. Yayın yasakları, sansür ve otosansürün en üst düzeyde olduğu 
ülkemizde, halkın haber alma hakkını savunan, baskılara boyun eğmeyerek hukuksuzlukları, iş-
kenceleri, yolsuzlukları, haksızlıkları ve vurgunları cesaretle yazanlara bir kez daha selam olsun.

Basın özgür değilse, toplumun özgürlüğünden ve demokrasiden söz edilemez.  Özgür basın 
demokrasinin ve toplumun geleceğinin sigortasıdır. Tüm toplumu basın özgürlüğüne sahip 
çıkmaya ve özgür kalemlerle dayanışma içinde olmaya çağırıyoruz.  Gerçeklerin gizlenmesi-
ne ve eleştirel yayıncılığın fişinin çekilmesine seyirci olmayacağız. İktidarın yandaş ve itaat-
kar medya sürecine direnen, baskıya ve sansüre cezaevi tehditlerine boyun eğmeyen, kalemini 
adaletten ve yaşamdan yana kullanan, halkın haber alma hakkı için bedel ödeyen tüm gazete-
cilerin yanındayız.  Özgür kalemlerin susturulmadığı,  gazeteciliğin adliye koridorlarında sa-
vunulmadığı, gazetecilerin özlük haklarına saldırıların olmadığı, tutuklu gazetecilerin serbest 
bırakıldığı bir Türkiye dileğiyle, sesimize ses katan, mücadelemizi görünür kılan tüm basın 
emekçilerinin 3 Mayıs Dünya Basın Özgürlüğü Günü’nü kutluyoruz. Bu ağır baskı ortamında 
mücadelemizi halkla buluşturan ve görünür kılan tüm basın emekçilerine teşekkür ediyoruz.

TMMOB Mimarlar Odası Ankara Şubesi Yönetim Kurulu
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Kamu yararı adına verdiği mücadeleden geri adım atmayan Mi-
marlar Odası Ankara Şubesi, 46. Dönemde de iktidarın, havuz 
ve yandaş medyanın hedef tahtasında yer almaya devam etmiştir.

Havuz  medyasının  46. Dönemde de Mimarlar Odası Ankara Şube 
Yönetim Kurulu üyelerine ve Şube Başkanı Tezcan Karakuş Can-
dan’a yönelik asılsız itham ve iftiralarla yıldırma politikası sürmüştür.

Tüm bu karalama kampanyaları Mimarlar Odası Ankara Şubesi’nin yü-
rüttüğü mücadeleyi sekteye uğratamamış ve mimarlığın sesini kısa-
mamıştır. Mimarlar Odası Ankara Şubesi’nin basınla kurduğu sistema-
tik ilişki nedeniyle havuz medyasının ve yandaş medyanın karalama 
kampanyası mücadeleye gölge düşürememiştir. Öyle ki TOGO İkiz Ku-
leleri, Anıtkabir, Cebeci Stadyumu, Kurtuluş Parkı haberleri havuz medya-
sında yer bulmuş, Mimarlar Odası Ankara Şubesi hakkında karalama kam-
panyası yürüten  bazı yandaş medya kanalları dahi Oda’nın mücadelesini 
görmezden gelememiş, Mimarlar Odası Ankara Şubesi 45. Dönemde oldu-
ğu gibi 46. Dönemde de yine ülke ve kamuoyunun gündemini belirlemiştir. 

Medyanın tek seslileştirilmesi nedeniyle daha önceki dönemlerde kendi med-
yasını oluşturarak meslek alanına dair teknik bilgiyi halkla buluşturan Mimar-
lar Odası Ankara Şubesi, çoklu iletişim olanaklarını kullanmayı sürdürmüştür.  
Mimarlar Odası Ankara Şubesi 46. Dönemde de meslek alanındaki teknik bil-
giyi topluma sade bir dille aktarmış, 46.Dönemde oluşturduğu kendi medyası-
nı, bu dönemde etkin olarak kullanmaya devam etmiştir. Sansüre ve tek sesli-
liğe karşı en güçlü araçlardan biri hale gelen sosyal medya üzerinden yapılan 
basın toplantıları ile mimarlık ve kent gündemi topluma aktarılmaya devam 
etmiştir. Mimarlar Odası Ankara Şubesi facebook, twitter, youtube ve twitch 
başta olmak üzere skype üzerinden yapılan canlı bağlantılarla sosyal medya 
ve internet medyasında en üst düzeyde görünür olma özelliğini korumuştur. 
Mimarlar Odası Ankara Şubesi 46. Dönemde de Şube Web sayfaları, Gazete 
Sobe, Kentin Sesi TV ve özel içerikli mücadele sayfaları ile etkinliklerin ve mü-
cadelenin üyeleriyle ve toplumla buluşmasını sürdürmüştür. Bilgi birikimini 
ve arşivini üyelerinin, toplumun ve basının kullanımına sunan Mimarlar Oda-
sı Ankara Şubesi, herkese açık olarak kullanılan web sayfaları ve raporlarıyla 
kamuoyunu aydınlatırken basının da önemli bir haber ve başvuru kaynağı ha-
line gelmiştir. Bir internet gazetesi özelliği taşıyan ve sürekli güncellenen web 
sayfasının okunurluluğu daha üst seviyeye çıkarken, pek çok haber ve etkinlik 
sosyal medya hesaplarında anında duyurulmuş, toplumun basının anında ha-
bere ulaşması sağlanmıştır. Bu kapsamda bir çok haber, etkinlik, bilgi, belge ve 
rapor, Mimarlar Odası Ankara Şubesi’nin twitter, facebook, instagram adres-
lerinde paylaşılmış, yüklenen görseller ve dijital kayıtlarla Şube web sayfaları 
ve sosyal medya hesapları 46.Dönemde de almanak niteliği taşımayı sürdür-
müştür. Dijital arşiv niteliği geliştirilen web sayfası kamuoyunun takdirini top-
larken, web sayfasında haberlerin yanı sıra Şube çalışmaları, diğer mimarlık 
örgütleri ile üniversitelerin mimarlık bölümlerinin etkinlikleri de yer almıştır. 

MİMARLAR ODASI 

ANKARA ŞUBESİ  

46.DÖNEM

YÖNETİM KURULU ÜYELERİ

KENT MÜCADELESİ VERİRKEN 

HAVUZ MEDYASI 

TARAFINDAN 

HEDEF GÖSTERİLMİŞLERDİR. 

MİMARLAR ODASI 

ANKARA ŞUBESİ  

46.DÖNEMDE 

WEB SAYFASI VE SOSYAL MEDYA 

HESAPLARI İLE MİMARLIK VE KENT

 ALANINDA YÜRÜTTÜĞÜ 

MÜCADELEYİ GÖRÜNÜR KILMIŞ,

 WEB SAYFALARI VE SOSYAL MEDYA

  HESAPLARININ KENTİN BİLGİ 

BANKASINA  

DÖNÜŞMESİNİ SAĞLAMIŞTIR. 
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Kente dair yaşananların ve verilen 
mücadelenin sade ve espirili dille 
haberleştirildiği Sobe Gazetesi genel 
haberleri ile diğer örgütlerin haber-
lerini de kapsayacak şekilde internet 
gazetesi olarak yayıncılığa devam 
etmiştir. Gazete Sobe’nin taşıdığı 
haber portalı potansiyeli ve Mimar-
lar Odası Ankara Şubesi basın ajan-
sı olma yaklaşımı değerlendirilmiş, 
konuyla ilgili girişimlerde bulunul-
muş, ancak mevzuat açısından ger-
çekleştirilememiştir. Mimarlar Odası 
Ankara Şubesi, raporlama ve belgele-
me yoluyla bilgiyi toplumsallaştırmış 
ve yaygınlaştırırken adeta bir dökü-
mantasyon merkezine dönüşmüştür.  

Mimarlar Odası Ankara Şubesi mücadele arşivi niteliği taşıyan ve Atatürk 
Orman Çiftliği mücadelesinin her aşamasının, davalar, talanlar, haberler, 
eylemler ve görseller şeklinde belgelendiği aocmucadelesi.org sitesinin gün-
celliğini koruyarak geliştirmiş, yeni eklenen belgelerle birlikte araştırmacı-
ların, basının, akademinin, yerel yönetimlerin  referansları arasına girmiştir. 
Bu özel amaçlı web sayfasındaki bilgi birikimine yönelik oluşan yoğun ilgi-
nin diğer konular üzerinde de geliştirilmesi için çalışmalar devam etmiştir.
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Mimarlar Odası Ankara Şubesi’nin, önceki dönemlerde medya-
daki tek sesliliğe karşı hayata geçirdiği internet televizyonu Ken-
tin Sesi TV 46. Dönemde de yayınlarına devam etmiş, pandemiy-
le birlikte yoğunlukla kullanılan facebook, instagram ve twitter 
üzerinden yapılan yayınlara bu dönem bir de twitch platformu eklenmiştir.  

Mimarlar Odası Ankara Şubesi, çoklu iletişim ve medya olanakla-
rı ile sosyal medya üzerinden 46. Dönemde ulusal gündem, uluslarara-
sı gündem ve etkinlikler dışında, mimarlık fakültelerinin ve kent çalış-
malarına katkı sunan kurumların da etkinliklerini duyurumaya devam 
edilmiştir. Kente dair yaşananlar, mimarlık ve kent mücadelesi gerek 
canlı yayınla gerekse çekim yaptıktan sonra hemen web sayfasına yük-
lenmiş ve mesaj atılarak anında izleyiciye ulaştırılması sağlanmıştır. 

MİMARLAR ODASI 

ANKARA ŞUBESİ 46.DÖNEMDE 

YOUTUBE, INSTAGRAM, 

FACEBOOK VE TWITTER 

ÜZERİNDEN CANLI YAYINLARINI

SÜRDÜRMÜŞTÜR
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Mimarlar Odası Ankara Şubesi 46.Dönemde, e-bülten formatında ön-
ceki dönemlerde yayınlanan bülten formatını, pandemi sürecinde haf-
talık ve düzenli bir online yayın organı olarak MONLINE adı ile ya-
yınlamıştır. Haftalık olarak yayınlanan Monline Bülten’de, Mimarlar 
Odası Ankara Şube etkinlikleri ile kent ve mimarlık haberlerinin yanı 
sıra, mesleki bilgiye ve meslek ortamına ilişkin gelişmeler, mimarlık fa-
külteleri, TMMOB, TMMOB’a bağlı odalar ve Mimarlar Odası Şubele-
rinin etkinlikleri ve yarışmalar da duyurulmuştur. Mimarlar Odası An-
kara Şubesi tarafından 46.Dönemde 58 Monline Bülten yayınlanmış, 
bu yayınlar, meslek içi ve kent mücadelesi haberlerinin ve kent müca-
delesi haberlerinin yaygınlaştırılmasında büyük başarı yakalamıştır

MİMARLAR ODASI 

ANKARA ŞUBESİ  

46.DÖNEMDE 

DİJİTAL BÜLTEN MONLİNE’I 

DÜZENLİ OLARAK 

YAYINLAMIŞTIR.
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Doğal ve kültürel değerlerin korunmasında büyük katkılar sunmuş olan 
mimar Emre Madran’ın anısına verilen ödüller mimarlık ortamının üretimi-
nin ve mücadelenin değerini ortaya koyarken, Mimarlar Odası Ankara Şu-
besi’nin basınla dayanışmasını bir kez daha gözler önüne sermiştir. 2020 
Koruma Alanında Emre Madran Basın Ödülleri Töreni pandemi nedeniy-
le çevrim içi gerçekleştirilmiş, 2021 yılı Emre Madran Basın Ödülleri ise 
Erimtan Müzesi’nde düzenlenen törenle sahiplerine takdim edilmiştir. 46. 
Dönemde Mimarlar Odası Ankara Şubesi ve Emre Madran anısına koruma 
alanında basın ödülüne layık görülen gazeteciler adresi belli çevreler tara-
fından hedef gösterilmiştir.  Mimarlar Odası Ankara Şubesi, karalama, asıl-
sız ithamlar, iftira ile halkı kin ve düşmanlığa tahrik eden sistematik açık-
lamalar karşında suç duyurusunda bulunmuş, yaptığı açıklamada evrensel 
ve kültürel varlıkların korunması konusunda emek verenlere yönelik ayrış-
tırıcı, ötekileştirici, karalayıcı söylemler ile planlı linç ve provokasyonlar 
karşısında, temel insan haklarını, özgürlüğü, barışı, adaleti, demokrasiyi 
ve laik Cumhuriyet değerlerini savunmaya devam edeceğini bildirmiştir. 

MİMARLAR ODASI ANKARA ŞUBESİ

 TARAFINDAN BASKI VE SANSÜRE

 DİRENEREK KENT VE MİMARLIK

 HABERLERİNİ TOPLUMLA

 BULUŞTURAN CESUR KALEMLERE 

46. DÖNEMDE DE KORUMA

 ALANINDA EMRE MADRAN BASIN

 ÖDÜLLERİ VERİLMİŞTİR.
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Pandemi nedeniyle çevrim içi ger-
çekleştirilen 2020 yılı Koruma Ala-
nında Emre Madran Basın Ödülleri’n-
de, Televizyon Haberciliği Dalında; 
Saraçoğlu, Güvenpark, Kapadokya ve 
Göreme, Ayasofya haberleriyle Halk 
TV Ana Haber Sunucusu İrfan Değir-
menci, AOÇ, TCDD, ODTÜ, Ulus 
Tarihi Kent Merkezi haberleriyle Fox 
TV Çalar Saat, Çalar Saat Hafta Sonu 
ile Ana Haber Ekipleri adına Fox TV 
Haber, Başkent gündeminde Ulus 
Tarihi Kent Merkezi’nden Saraçoğ-
lu Mahallesi’ne kadar sözünü söyle-
yenlerin sesi olan söz sırası programı 
ile Artı TV, Atatürk Orman Çiftliği, 
Ayasofya, Saraçoğlu Mahallesi, Ulus 
Tarihi Kent Merkezi ve ODTÜ haber-
leriyle KRT TV, pandemi sürecinde 
kent, mimarlık ve yaşam haberlerine 
yer verdiği HT360 programıyla Ha-
bertürk TV’den Afşin Yurdakul layık 
görülmüştür. 2020 yılı Koruma Ala-
nında Emre Basın Ödülleri’nde Ya-
zılı Basın Dalında; AOÇ haberleriyle 
Sözcü Gazetesi yazarı Emin Çölaşan, 
Atatürk Orman Çiftliği, Kaçak Saray 
ve kent haberleriyle Cumhuriyet Ga-
zetesi Ankara Haber Müdürü İklim 
Öngel ve Cumhuriyet Gazetesi’nde 
yaptığı haberlerle Alican Uludağ, 
Güvenpark, AOÇ, Kapadokya, Ulus 
Tarihi Kent Merkezi haberleriyle Ev-
rensel Gazetesi Muhabiri Burcu Yıl-
dırım, Saraçoğlu Mahallesi, AOÇ, 
Medipol, TCDD, Kapadokya, Gü-
venpark haberleriyle Birgün Gazetesi 
Muhabiri Burcu Cansu ödül alırken, 
Ajans Haberciliği Dalında; Kapadok-
ya, Ulus Tarihi Kent Merkezi, İm-
rahor Vadisi haberleriyle Anka Haber 
Ajansı, Munzur Gözeleri haberleriyle 
Pirha Haber Ajansı, İnternet Haber-
ciliği Dalında; Kaçak Saray, AOÇ, 
Saraçoğlu, Güvenpark, Kapadokya 
haberleriyle Oda TV Genel Yayın 
Yönetmeni Barış Pehlivan, kent, rant 
ve Kapadokya haberleri ile Gazete 
Duvar Yazarı Bahadır Özgür, Yerel 
Basın Dalında;  Ulus Tarihi Kent 
Merkezi, AOÇ, Saraçoğlu, Güven-
park, Kapadokya haberleriyle Zafer 
Gazetesi Muhabiri Alper Şaşmaz, 
Radyo Dalında; Başkent gündemini 
halkla buluşturan Özgür Radyo ve 
Halk Radyo ödüle layık görülmüş-
tür. 2020 yılı Emre Madran Koru-
ma Basın Ödüllerinde Dayanışma 

Ödülü’ne Nihal Kemaloğlu, Hale 
Gönültaş, Murat Ağırel, Barış Ter-
koğlu, Hülya Kılınç, Müyesser Yıl-
dız; Emre Madran Özel Ödülü’ne 
halk sağlığını korumada verdiği 
mücadele nedeniyle önceki dönem 
Ankara Tabip Odası Başkanı Prof. 
Dr. Vedat Bulut layık görülmüştür. 
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Dalında; doğa tahribatları, HES ve maden ocakları haberleri ile Hollanda’dan 
yayın yapan Jin TV Yeşil Pencere Ekoloji Programı Yapımcısı Güler Yıldız, 
İnternet Haberciliği Dalında; Ankara konut piyasası, barınma ve yüksek kira 
sorunu üzerine hazırlanan yazı dizisiyle Gazete Duvar Ankara Temsilciliği 
ve Gazeteci Mühdan Sağlam, Atatürk Orman Çiftliği, Saraçoğlu, Ankapark, 
Cebeci Stadı, ODTÜ Yolu, Kıbrıs Vadisi haberleriyle Medya Port’tan Gazeteci 
Sultan Özer, “Yanan ormanlık alanlar yapılaşmaya açılabilir. Meslektaşları-
mıza çağrıda bulunuyoruz, bu işin bir parçası olmayın.” haberi ve ODTÜ 
Yolu haberleriyle Medyascope’dan Gazeteci Zelal Direkçi layık görülmüştür. 

2021 yılı Koruma Alanında Emre 
Madran Basın Ödülleri’nde ise, Tele-
vizyon Haberciliği Dalında; Saraçoğ-
lu Mahallesi, Muammer Aksoy Evi, 
Anıtkabir, Kıbrıs Vadisi, AOÇ talanı, 
Ankapark ve kent gündemi haberleri 
ile FOX TV Çalar Saat Ekibi ve İsmail 
Küçükkaya, mimarlık fakültesine li-
yakatsiz dekan, AOÇ ve Kaçak Saray 
haberleri ile KRT Ana Haber Anka-
ra Ekibi, millet bahçeleri, Saraçoğlu 
Mahallesi haberleri ile TELE 1 Ana 
Haber Evren Özalkuş, Anıtkabir, Sa-
raçoğlu Mahallesi, Atatürk Orman 
Çiftliği, Ankapark, Cebeci Stadyumu 
ve ODTÜ Yolu haberleriyle HALK TV 
Ana Haber Ekibi ve Günün Raporu 
Program Sunucusu Fatih Ertürk, İnter-
net Televizyon Haberciliği Dalında; 
Saraçoğlu Mahallesi, TOGO Rant Ku-
leleri, Cebeci Stadyumu, Ulus Tarihi 
Kent Merkezi ve 100.Yıl Çarşısı ha-
berleriyle Nokta TV Yayın Sorumlusu 
Devrim Hacısalihoğlu, “Burası Anka-
ra Programı” ile Sol TV’den Erkan Yıl-
dız, Yazılı Basın Dalında; Anıtkabir, 
millet bahçeleri, Atatürk Orman Çift-
liği, Ankapark, Kıbrıs Vadisi, Cebe-
ci Stadı, Ermeni Katolik mezarlığına 
TOKİ inşaatı, Muammer Aksoy Evi, 
TOGO Kuleleri haberleriyle Sözcü 
Gazetesi Ankara Haber Müdürü Emin 
Özgönül ve Gazeteci Yavuz Alatan, 
ODTÜ Yolu, millet bahçesi, Beypa-
zarı taş ocağı, Kıbrıs Vadisi, TCDD 
haberleriyle Evrensel Gazetesi Anka-
ra Temsilcisi Birkan Bulut, “Yol Ayrı-
mı” köşesi ve kent gündemi yazıları 
ile Birgün Gazetesi Köşe Yazarı Tarık 
Şengül, kent gündemine dair ufuk 
açıcı yazıları ile Cumhuriyet Gazete-
si Köşe Yazarı Deniz Yıldırım, Ajans 
Haberciliği Dalında; “LİMAK, Ata-
türk’ün AOÇ’de kurduğu fabrikanın 
arazisinde lüks konut yapmayı plan-
lıyor” adlı özel haberi ve Saraçoğlu 
Mahallesi, Ankapark, Ulus Tarihi 
Kent Merkezi haberleriyle Anka Ha-
ber Ajansı ve Tamer Arda Erşin, Radyo 
Dalında; Togo İkiz Kuleleri haberiyle 
RS FM’den Atilla Güner, Uluslararası 
Basın Dalında; Ankapark haberiyle 
Agence France-Press (AFP, Fransız 
Basın Ajansı)’ten Raziye Akkoç (AFP 
Türkiye Muhabiri), “Saraçoğlu’ndaki 
kentsel dönüşüme telif davası” habe-
riyle Deutsche Welle Alican Uludağ, 
Uluslararası Televizyon Haberciliği 
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2021 Koruma Alanında Emre Madran 
Basın Ödülleri’nde, Dayanışma Ödü-
lü iktidar baskısına karşı gazetecilik-
te ısrar eden basın emekçileri adı-
na  Gazeteci Özlem Akarsu Çelik’e 
verilirken, 2021  Koruma Alanında 
Emre Madran Özel Ödülü’ne ise Sa-
raçoğlu Mahallesi telif hakkı hukuk 
mücadelesine Almanya’dan verdi-
ği destekle Mimarlar Odası Ankara 
Şubesi Almanya Koordinatörü Mi-
mar Betül Kesici layık görülmüştür.

Mimarlar Odası Ankara Şubesi, hinterlandındaki illerde yürüttüğü kent 
ve mimarlık mücadelesini halka ulaştıran basın emekçilerini ve kurumla-
rı da ödüllendirmiştir. 2021 Koruma Alanında Emre Madran Basın Ödül-
leri’nde Yerel Basın Dalında; Ankara’da Saraçoğlu Mahallesi, Ulus Ta-
rihi Kent Merkezi, Atatürk Orman Çiftliği, Cebeci Stadyumu haberleriyle 
Anayurt Gazetesi Sorumlu Yazı İşleri Müdürü Ferda Karababa, Kırşehir’de 
Kırşehir Hükümet Konağı haberleri ile Kırşehir Çiğdem Gazetesi, Nevşe-
hir’de Karaburç Köyü maden haberiyle Nevşehir Kent Haber, Bartın ve 
Zonguldak’ta Hema Termik Santrali, Zonguldak Kız Meslek Lisesi, MAK-
ZON, Bartın Endüstri Meslek Lisesi haberleriyle Pusula Gazetesi, Si-
vas’ta Gökpınar Gölü koruma haberiyle Tekin Haber, Tunceli’de Mun-
zur Gözeleri haberiyle Özgür Dersim Gazetesi ödüle layık görülmüştür.
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Mimarlar Odası Ankara Şubesi’nin bilimsel içerikli akademik yayın organı 
olan Dosya Dergisi, üniversitelerin uzman akademisyenlerinden oluşan Ya-
yın Kurulu ile birlikte 16 yıldır yayın hayatını sürdürmektedir. 46. Dönemin 
başından itibaren başlayan ve tüm dünyayı etkisi altına alan salgın Dosya 
konularının belirlenmesinde etkin rol oynamış ve Dosya Yayın Kurulu’na da-
vet edilen akademisyenler ile birlikte salgına rağmen Dosya’nın sürekliliği 
sağlanmıştır. Yılda üç kez yayımlanan Dosya, beklenmedik pandemi koşul-
larına rağmen yayın takvimini aksatmadan mimarlık alanındaki güncel konu 
başlıklarıyla araştırmacılar ile buluşmuştur. Dosya editörlüğü ve koordina-
törlüğü ile düzenli toplantılar yapılarak, bilimsel bilginin kamuoyu ile bu-
luşmasına olanak sağlanmıştır. Mimarlar Odası Ankara Şubesi’nin daha iyiyi 
üretme ve inşa etme isteği ile birlikte “bunca kötümserliğin içinde umudu-
muz büyüyor” sözleriyle başlanan 46. Dönemde de geleceği birlikte kurgu-
lamak ve kavramak üzere yaratıcı ve eleştirel konu başlıkları belirlenmiştir.

TMMOB MİMARLAR ODASI 

ANKARA ŞUBESİ

16 YILDIR ARALIKSIZ ŞEKİLDE

AKADEMİK BİLGİ ÜRETİMİNİ 

“DOSYA” YAYINI İLE DEVAM 

ETTİRMEKTEDİR.   

PANDEMİ KOŞULLARINDA KENT 

VE ÜLKE GÜNDEMİNİ YAKALAYAN 

DOSYA’NIN 46.DÖNEMDE 6 YENİ 

SAYISI YAYINLANMIŞTIR.

Bu kapsamda, İpek Gürsel Dino ve 
Günsu Merin Abbas’ın editörlüğünü 
üstlendiği Dosya 45: Gelecek, Tekno-
loji ve Mimarlık sayısında mimarlık ala-
nına hızla ve etkin olarak dâhil olan bi-
lişim teknolojilerinin dünü, bugünü ve 
geleceği hakkında notlar yer alırken di-
jital araç ve yöntemlerin tasarım alanın-
daki potansiyellerine odaklanılmıştır.

Dosya 46: Çocuk ve Mimarlık, Ge-
lecek Mimarlar Odası Ankara Şube-
si’nin 2002 yılından bu yana kesin-
tisiz olarak sürdürdüğü Çocuk ve 
Mimarlık çalışmalarının akademik 
olarak ele alınması ile birlikte, mimar-
lığın toplumsal geleceği ve dünyanın 
gidişatında sorumluluk alma çağrısı 
ile yola koyulan ve farklı kesimleri 
harekete geçiren dinamiğine, Çocuk 
ve Mimarlık çalışmalarına değişik 
boyutlardan bakarak tasarlanmış bir 
projenin detaylarına, kesitlerine, gö-
rünüşlerine ve anlamlarına değinmiş-
tir. Editörlüğünü Tezcan Karakuş Can-
dan, Ayça Akın Hamarat, Muteber 
Osmanpaşaoğlu ve Özlem Dengiz 
Uğur’un üstlendiği sayı aynı zaman-
da İngilizce olarak da yayımlanmıştır.

Salgının kent ve kentleşme üze-
rine etkisi ile mimarlık ve kentsel 
mekân algısı ve tasarımın içgüdü-
münü yeniden tanımlanmasını konu 
edinen Dosya 47: Küresel Salgın 
ve Mekan, Mimarlar Odası Ankara 
Şubesi ve Ankara Tabip Odası’nın 
açtığı Makale Yarışması’nın sonuç-
lanması ile seçilen ve basılmaya hak 
kazanan makaleleri de içermiştir.

Editörlüğünü ve koordinatörlüğünü Yiğit Acar’ın üstlendiği Dos-
ya 48: Tasarım Kültürünün İnşaası: Kamusal Alan Üzerine Diyalog-
lar başlıklı Dosya kapsamında daha çok kent mekânının oluşumu 
ve mimarlık disiplinine ait bilginin paylaşımı üzerinden bir tartışma 
sunulmuş ve katılımcılık süreçleri tartışmanın bir eksenini oluşturmuştur.
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Dosya 49: Mimari Tasarım Stüd-
yolarında Ankara’nın Geleceğini 
Kavramak başlıklı sayısında Anka-
ra kentinin geleceğinin yaratılma-
sına katkı sağlamak ve Ankara’daki 
mimari tasarım stüdyolarının kent 
hakkındaki birikimlerini görünür kıl-
mak amacıyla Nur Çağlar ve Selda 
Bancı editörlüğünde hazırlanmıştır.

Dosya 50: Mimarlık ve Etik başlıklı 
sayısı Şube bünyesinde gerçekleşti-
rilen üç mimarlık ve etik söyleşisin-
den, iki teorik makaleden ve mimar-
lıkta politik-etik konusunun pratiği 
ile ilgili üç makaleden oluşmaktadır. 
Bu sayıda farklı görüşleri bir araya 
getirmek ve günümüz mimarlık orta-
mında etik konusunun giderek daha 
fazla önem kazandığı, kazanacağı 
vurgusunu yapmak hedeflenmiştir.

1980’den Bu Yana Laf-ü Güzaf:

Mimarlar Odası Ankara Şube Baş-
kanlığı ve Mimarlar Odası Genel 
Başkanlığı yapmış, uzun yıllar yö-
netici olarak emek vermiş, ulusal 
ve uluslararası mecrada Odamızı 
temsil eden ve çok sayıda çalışma-
ya imza atan üyemiz Fatih Söyler’in 
1978 yılından bu yana TMMOB ve 
Mimarlar Odası platformlarında ve 
yayınlarında yer alan konuşmaları 
ve yazılarından derlenerek Mimar-
lar Odası Ankara Şubesi Yayınları 
tarafından basılan “1980’den Bu 
Yana Laf-ü Güzaf” başlıklı kita-
bı okuyucu ile buluşturulmuştur.

MİMARLAR ODASI ANKARA ŞUBESİ 
46. DÖNEMDE TÜM TOPLUMU 

ETKİLEYEN YOĞUN ÜLKE, KENT VE 
MİMARLIK GÜNDEMİ NEDENİYLE 

DİJİTAL YAYINLARIN YANINDA 
BASILI YAYIN YAPMAYI DA 

ÖNEMSEMİŞTİR. 

YOĞUN BİLGİ BİRİKİMİNİ 
TOPLUMA AKTARMA İHTİYACI 

İLE EKONOMİK OLARAK 
ZOR KOŞULLARA VE HER 

GEÇEN GÜN ARTAN BASKI 
MALİYETLERİNE RAĞMEN, 

OLANAKLAR ÇERÇEVESİNDE 
YAYIN ÇALIŞMALARI YAPILMIŞTIR.  
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Vedat Dalokay Üzerine:

Mimarlar Odası Ankara Şube-
si’nin yaptığı anmalar, mimarlık 
ortamındaki tartışmalar ve Oda ar-
şivinden derlemelerden oluşmuş-
tur. Mimarlar Odası Ankara Şube 
Başkanlığı’nda bulunan, Mimarlar 
Odası Genel Sekreterliği ve Anka-
ra Belediye Başkanlığı görevlerini 
üstlenen, çok yönlü kişiliği, pratik 
zekâsı, bitmez tükenmez enerjisi 
ile bize ilham veren Vedat Dalo-
kay’ın hikâyesini bu yayın ile top-
lumla buluşturmak hedeflenmiştir. 

Millet Bahçeleri Sempozyumu:

12 Temmuz 2021 günü TMMOB Ankara İl Koordinasyon Kurulu tarafın-
dan, ilk kez 2018 seçimlerinde iktidarın kalkınma projeleri olarak ilan 
edilen ve kentlerde rantın ve ideolojik müdahalenin yeni mekânsal aracı 
olarak kullanılan “Millet Bahçeleri” masaya yatırılmış, akademisyen, ga-
zeteci, yazar ve meslek insanlarının katılımıyla gerçekleştirilen sempoz-
yumun yayına dönüştürülmesini TMMOB Ankara İKK adına Mimarlar 
Odası Ankara Şubesi üstlenmiştir. Mimarlar Odası Ankara Şubesi Yayın 
Birimi tarafından, ilk oturumunda millet bahçelerinin tarihi, ideolojik ve 
kavramsal çerçevesi, ikinci oturumunda ise ekonomi politik arka planı 
ortaya konan ve ardından meslek örgütlerinin temsilcileri tarafından fo-
rum kısmında mevcut mücadele ve ggüncel durumun tartışmaya açıldı-
ğı sempozyumun bant çözümü yapılarak basılı yayına dönüştürülmüştür.

Bir Yaz Stajı Destanı:

Ortadoğu Teknik Üniversitesi’nin 
günümüzde devam etmeyen yaz 
stajlarının önemini ve bu stajla-
rın bugünün mimarlık eğitimi için 
bir ihtiyaç olduğunu vurgulamak 
üzere arşiv niteliği taşıyan bel-
geler yayın haline getirilmiştir.

Teoman Öztürk Mekân Öyküleri Kitabı:

Mimarlar Odası Ankara Şubesi, Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği’nde 
1973-1980 yılları arasında Başkan olarak görev yapan Mimar Teoman Öz-
türk’ün anısına iki yılda bir açılan Teoman Öztürk Mekân Öyküleri Ya-
rışması’nın kazanan öykülerinden oluşan bir Mekân Öyküleri Kitapçığı 
yayımlamıştır. Toplam 9 adet öyküden oluşan kitapçıkta art arda açılan 
3 yarışmanın sonuç ürünlerine ve jüri üyelerinin görüşlerine yer verilmiş-
tir. 46. Dönemde bu kapsamda kentsel mücadele alanlarına dikkat çeken, 
konuyla ilgili uzmanların görüşleri ile birlikte akılcı ve yaratıcı fikirler 
ve çözümler üreten, öte yandan bilimsel bilginin ön planda tutulduğu 
yayınlarıyla üretken tartışmaların açıldığı bir yayın politikası izlenmiştir.

1980’DEN BU YANA LAF-Ü GÜZAF,

 VEDAT DALOKAY ÜZERİNE,MİLLET 
BAHÇELERİ SEMPOZYUMU,

 BİR YAZ STAJI DESTANI, TEOMAN 
ÖZTÜRK MEKAN ÖYKÜLERİ 
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MİMARLAR ODASI ANKARA 

ŞUBESİ OLARAK 46. DÖNEMDE 

YAPILAN ETKİNLİKLER, BASIN 

AÇIKLAMALARI, DUYURULAR İÇİN 

HAZIRLANAN AFİŞ, BANNER VE

 DAVETİYE GİBİ TASARLANMIŞ

 GÖRSELLERİN ESTETİK KAYGI 

İLE HAZIRLANMASINA ÖNEM 

VERİLMİŞTİR.

BU KAPSAMDA KURUMSAL KİMLİK 

İLE ÜYELERİMİZE VE KAMUOYUNA 

HİTAP EDERKEN GÖRSEL 

MATERYALLERİN MÜMKÜN 

OLDUĞUNCA OKUNABİLİR,

 DENGELİ VE YARATICI OLMASINA 

ÖZEN GÖSTERİLMİŞTİR.

 

Mimarlar Odası Ankara Şubesi 46. Dönemin başından itibaren tüm 
dünyada olduğu gibi salgın gerçeği ile yüz yüze kalmıştır. Salgın di-
jital olanakların kullanılmasını artırmanın yanında gelişmesini de 
sağlamış, sosyal medyanın yoğun olarak kullanıldığı bu süreçte de 
Mimarlar Odası Ankara Şubesi olarak yapılan etkinlik ve duyuru gör-
sellerinin estetik kaygı ile hazırlanmasına önem verilmiştir. 46. Dö-
nemde de mücadelemizin her alanı için tasarlanan görseller, görsel 
algı ve hafızaya hitap ettiği düşüncesi ve hassasiyetiyle üretilmiştir.
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HAFIZA DEFTERİ, 2021 YILINDA 
CUMHURİYET’İN İLK TOPLU 

KONUT ALANI OLAN SARAÇOĞLU 
MAHALLESİ, 2022 YILINDA 
İSE MİMARLAR ODASI’NIN 
SÜREKLİLİĞİNİ KORUYAN 

ÇALIŞMALARINDAN ÇOCUK 
VE MİMARLIK ÇALIŞMALARI 

TEMASIYLA TASARLANDI.

Mimarlar Odası Ankara Şubesi bir 
yandan kent ve mimarlık alanında-
ki konuları öne çıkartan bir yandan 
da hafıza defteri olma yaklaşımı 
ile her yıl yayınladığı ajandasın-
da, 46.Dönemde, Saraçoğlu Ma-
hallesi temalı ve Mimarlar Odası 
Ankara Şubesi’nin 2002 yılından 
bu yana devam eden Çocuk ve 
Mimarlık Çalışmaları’nı günde-
me taşıyan tasarımlar üretmiştir.
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• Kültür MBÇK

• Meslek Yılına Saygı Töreni

• Söyleşiler

• İmza Günleri

• Sergiler

• Film Gösterimleri

• Kültürel ve Teknik Geziler 

• Anmalar 

Mimarlar Odası Ankara Şubesi Meslek Yılına Saygı Töreni 2021

MİMARLIK VE KÜLTÜR
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Mimarlar Odası Ankara Şubesi meslek ve meslek alanlarına, Başkent An-
kara’ya, temsilcilikleriyle birlikte hinterlandında bulunan bölgelerdeki 
kent suçlarına dair mücadele ederken daima toplumdan aldığı destekle 
hareket etmiştir. Kültürel Mesleki Bilimsel Çalışma Kurulu (MBÇK) mes-
lektaşlarıyla olduğu kadar tüm toplumla kurulan sosyal ve kültürel ilişkile-

MİMARLAR ODASI ANKARA

 ŞUBESİ 46. DÖNEMDE MİMARLIK

 MESLEĞİNİN KENTLERE 

VE DÜNYAYA BİLİMSEL VE 

KÜLTÜREL BAKIŞ AÇISINI, 

YAŞAMA KATMAK İSTEDİKLERİNİ, 

SERGİLER, PANELLER, SÖYLEŞİLER

 DÜZENLEYEREK BAŞKENTLİLERLE 

PAYLAŞIRKEN, PANDEMİNİN 

YOĞUN DÖNEMLERİNDE

 DÜZENLEDİĞİ ÇEVRİM İÇİ

 ETKİNLİKLER ARACILIĞIYLA TÜM 

ÜLKE İLE BULUŞTURMUŞTUR.

Mimarlar Odası Ankara Şubesi’nin 65. Şube Kuruluş Yıl Dönümü salgın 
kısıtlamalarının yoğun günlerine denk gelmiş, 25 Aralık 2020’de çevrim içi 
ortamda düzenlenen etkinlik Güven Arif Sargın moderatörlüğünde, Fatih 
Söyler, Yavuz Önen, Arif Şentek ve Bülent Batuman’ın katılımıyla “Mimar-
lar Odasında 65 Yıl: Süreç / Koşullar / Konum” başlığıyla gerçekleştiril-
miştir. 25 Aralık 1955 yılında kurulan TMMOB Mimarlar Odası Ankara 
Şubesi’nin kuruluşunun 65. yılında Mimarlar Odası ve TMMOB örgütlü-
lüğünde Ankara Şubesi’nin süreçler içerisinde koşullara göre konumlanışı, 
politik, mesleki, yayın ve uluslararası alanlarındaki yönelimleri ile “Ne-
reden Nereye Gidiyoruz?” sorusunun tartışıldığı bu etkinlikte 65 yıllık 
süreç gözden geçirilerek geleceğe ilişkin perspektifler ortaya konmuştur. 
Bu kapsamda ikinci çevrim içi etkinlik ise, Ayşen Savaş moderatörlüğün-
de, Erkut Şahinbaş, Semra Uygur, Nesrin Yatman, Emre Erkal’dan oluşan 
mimarlık pratiğinin uygulamacı isimleri ile gerçekleştirilmiştir. Okumuş/
yazmış- görmüş/geçirmiş mimar anlamına gelen ‘Litteratus Faber’ baş-
lığı ile düzenlenen etkinlikte Mimarlar Odası’nın 65 yıllık kurumsal sü-
recinin yanında mimarlık pratiğinin bu serüveni nasıl geçirdiği, yaklaşık 
10 yıllık aralıklarla dünyada ve ülkede yaşanan gelişmelerin meslek ala-
nına yansımalarının nasıl gerçekleştiği hakkında tartışmalar yapılmıştır. 

rin verdiği güçle direnişini yükselt-
miştir. 46. Dönemin tüm dünyayı 
etkileyen pandemiye denk gelme-
si yüz yüze ilişkileri aksatmışsa da 
çevrim içi etkinliklerle ya da sosyal 
medya üzerinden toplumla olan 
bağlarını korumuş, kısıtlamaların 
kalkmasının ardından Covid-19’a 
karşı tüm önlemler alınarak kitap 
tanıtım ve imza günleri, söyleşiler, 
sergiler, müze gezileri, kültürel ve 
teknik geziler, atölyeler, sinema ve 
tiyatro buluşmaları düzenlenmiştir.
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MİMARLAR ODASI ANKARA

 ŞUBESİ, ÜYELERİYLE VE

 TOPLUMLA BAĞLANTISINI, 

TÜM DÜNYANIN PANDEMİ 

KOŞULLARIYLA SARSILDIĞI 

SÜREÇTE FİZİKSEL MESAFELERE 

RAĞMEN DİJİTAL OLANAKLARA 

HIZLI ADAPTASYON SAĞLAYARAK 

KURMUŞ, KÜLTÜR VE SANAT

 ALANINDAKİ ÇALIŞMALARINI 

SÜRDÜRMÜŞTÜR.

“7/24 ÜRET 

ANKARANTİNA YARIŞMALARI” 

BAŞLIĞIYLA AÇMIŞ OLDUĞU 

YARIŞMALARDA 

KISA SÜREDE

 NİTELİKLİ ÜRETİMLER ELDE

 ETMİŞ, KOLOKYUM VE SERGİLERDE

 DUAYEN AYDINLARLA 

BİR ARAYA

 GELME FIRSATI YAKALAMIŞTIR.

Bu etkinlikler aynı zamanda Şube-
mizin Youtube, Facebook, Instag-
ram sayfalarından çok geniş kitle-
lerce izlenmiştir. Mimarlar Odası 
Ankara Şubesi’nin 66. Kuruluş yıl-
dönümü ise 2021 yılında pandemi 
kısıtlamalarının kalkması sonucu 
üyelerimizle yüz yüze buluştuğu-
muz büyük etkinliklerimizden Mes-
lek Yılına Saygı Töreni ile birlikte 
kutlanmış ve aynı zamanda Mimar-
lar Odası tarihine ilişkin zaman tü-
neli konseptli sergi güncellenerek 
66 yıllık serüven belgelenmiştir.

TMMOB Mimarlar Odası Ankara 
Şubesi, pandeminin ilk aylarında 
dijital ortamda kitlelerle buluşan 
tasarımlar üretilen kısa süreli yarış-
malar düzenlemiştir. Jüri değerlen-
dirme toplantıları, jüri üyelerinin 
Türkiye’nin farklı kentlerinden hat-
ta yurt dışından katıldığı keyifli or-
tamlarda gerçekleşmiş, 7/24 ÜRET 
AnKARANTİNA adıyla açılan yarış-
malar pek çok işyerinin evden ça-
lışma düzenine geçtiği, sokakların 
bomboş olduğu bir süreçte haya-
ta renk katan etkinlikler olmuştur.

Bu kapsamda, ilk yarışma, Mimar Sinan anısına, 432. ölüm yıl dönümü 
olan 9 Nisan 2020 tarihinde akşam saat 7:24’de ilan edilen “Dışa(rıyı) Ak-
tarım Aracı Olarak Dijital Fotoğraf Yarışması” olmuştur. Jüride, Jale Erzen, 
Ayşen Savaş, Güven İncirlioğlu, H.AyşenBayazıt, Mehmet Özer, Bülent Al-
tay ve Doğanay Sevindik yer almış, yarışmacılardan pandemi günlerinde 
pencerelerinden çektikleri dijital siyah/beyaz veya renkli fotoğrafları ilan 
tarihinden 7 gün sonra 16 Nisan 2020’de akşam saat 7:24’e kadar teslim 
etmeleri istenmiştir. Teslim edilen 115 fotoğraftan şartnameye uygun 92 
adedinin değerlendirmeye alınması sonucunda, karantina ruhunu en iyi 
yansıtan eserlerin sahipleri olarak Selin Tutku Aslan 1.lik, Ayşe Nurşen 
Zorer 2.lik, Şeyma Mert 3.lük ödüllerini almaya hak kazanırken, mansi-
yon ödülleri Deniz Turnagöl, Şeyma Mert ve Şakir Babacan’a verilmiştir.
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İkinci yarışma “1 Mayıs Uluslararası 
Birlik Mücadele ve Dayanışma Günü” 
nün pandemi sürecinde güncel anla-
mına dikkat çekmek için, 1 Mayıs İşçi 
Bayramı kutlamalarının sembolleri 
olarak kullanılacak, emek, demokra-
si, özgürlük, barış ve diğer taleplerin 
çarpıcı şekilde dile getirilmesini sağ-
layan bir tasarım ile kolektif bir görsel 
miting oluşturmak hedefiyle düzenle-
nen “1 Mayıs Kolektif Görsel Miting: 
Dijital Afiş Yarışması” olmuştur. 21 
Nisan günü saat akşam 7:24’de du-
yurulan yarışmanın dijital ortamda 
teslimi için son tarih olarak 28 Nisan 
2020 saat akşam 7:24 belirlenmiştir. 
Yarışma Jürisi Akın Atauz, Behiç Ak, 
Emre Senan, Linda Nihan Lafcı, Rey-
ya Advan, Selçuk Demirel ve Yılmaz 
Aysan’dan oluşurken, teslim edilen 81 
afişin değerlendirilmesi sonucu seçi-
len 6 afişin her birinin eşdeğer ödüle 
layık görülmesine oy birliği ile karar 
verilmiştir. Bu ödüllerin sahipleri İlkim 
Güven, Fatih Us, Özgecan Zeybekoğ-
lu, Sinem Nazlı Çakıroğlu, Erol Çitçi 
ve Dilara Erkaya olmuş, jüri üyeleri 
tarafından ikinci tura geçirilen ve ilk 
6 dışında kalan 18 afiş ise sergilenme-
ye değer görülmüştür. Yarışmanın ko-
lokyumu 1 Mayıs’ta salgın nedeniyle 
alanlarda kortejlerin kurulamadığı ko-
şullara rağmen yaratıcı bir yöntemle 
çevrim içi ortamda gerçekleştirilmiş-
tir. “Geçmişten Bugüne 1 Mayıs’ın 
Görsel Serüveni” başlığıyla jüri üye-
lerinin ve yarışmacıların yanı sıra çok 
sayıda izleyicinin katılımıyla yapılan 
kolokyumda, geçmiş 1 Mayıslar, afiş 

ve grafik tasarım sürecinin gelişimi ve 
değişimi ile yarışmacıların soruları üze-
rine keyifli bir tartışma yürütülmüştür.
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3. Yarışmada Nâzım Hikmet’in 
Sovyetler Birliği Mimarlık Dergisi 
ArkhitekturaSSSR’ye yazdığı “Ya 
Meçtayu” (Hayal Ediyorum) maka-
lesinde, “Ben, yazarım ve mesleği-
min doğası gereği mimariyle aram-
da kan bağı var. İster müzik, ister 
resim, isterse de edebiyat olsun, 
her türlü sanat eserinin temelinde 
mimari düşünüş ve kompozisyon 
ilkesi yatar.”  sözlerinden yola çıkıl-
mıştır. Yarışma, ölüm yıl dönümü 
olan 3 Haziran’da, şairin eserlerin-
den yararlanılarak, onun duygu, 
düşünce ve hayallerini bugüne ta-
şımak ve bir görsel anma oluştur-
mak hedefiyle tasarımlar elde etmek 
için, Mimarlar Odası Ankara Şubesi 
ve Nâzım Hikmet Kültür ve Sanat 
Vakfı ortaklığıyla düzenlenmiştir.

Nazım Hikmet’in Anısına “Yazıdan 
Görsele” Tasarım Yarışması adlı ya-
rışmanın duyurusu 5 Mayıs 2020 
günü saat akşam 7:24’de yapılmıştır. 

Zeynep Oral’dan oluş-
muştur. Teslim edilen 180 
eserin değerlendirilmesi 
sonucu son tura kalan 24 
tasarımdan öne çıkan 4 ese-
rin her birinin eşdeğer ödül-
le ödüllendirilmelerine oy 
birliği ile karar verilmiştir. 
Bu ödülleri almaya hak ka-
zananlar Defne Kıran, Ca-
rilla Karahan, Fulya Ersöz 
ve Habip Yılmaz olmuş ve 
31 eser sahibinin tasarım-
ları ise sergilenmeye değer 
bulunmuştur. Yarışmanın 
kolokyumu ise Nazım Hik-
met’in ölüm yıl dönümü 
olan 3 Haziran’da bir anma 
olarak dijital sergi eşli-
ğinde gerçekleştirilmiştir.

Dijital ortamda teslim için son ta-
rih,  duyuru tarihinden 3x7 gün 
sonrası 26 Mayıs 2020 saat akşam 
7:24 olarak belirlenirken yarışma-
nın jürisi Behiç Ak, Emre Senan, 
Linda Nihan Lafcı, Reyya Advan, 
Selçuk Demirel, Yılmaz Aysan ve  
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MİMARLAR ODASI ANKARA ŞUBESİ, 

46. DÖNEMDE DE

 GELENEKSEL 

OLARAK MESLEĞE ÖMÜRLERİNİ 

VEREN ÜYELERİYLE

 BİR ARAYA

 GELEREK GERÇEKLEŞTİRDİĞİ 

BULUŞMALARI SÜRDÜRMÜŞTÜR. 

YILLARIN BİRİKİM VE 

DENEYİMLERİNİN GENÇ 

KUŞAKLARA AKTARILDIĞI, 

DAYANIŞMA İLE SAYGININ, 

SEVGİ VE DOSTLUKLA

 KUCAKLAŞTIĞI EN DEĞERLİ 

ETKİNLİKLERİN BAŞINDA 

GELEN BU BULUŞMALARDA

TÜM ZORLUKLARA RAĞMEN 

DAYANIŞMA, 

BİRLİK VE 

MÜCADELE 

MESAJLARI DENEYİMLİ 

MESLEKTAŞLAR

 TARAFINDAN DİLE 

GETİRİLMİŞTİR.

Meslek Yılına Saygı törenleri, Mimarlar Odası Ankara Şubesi’nin her yıl 
heyecanla beklediği ve özenle gerçekleştirdiği etkinliklerden biri, bel-
ki de en değerlisi olmuştur. “Meslekte Bir Ömür” belgeselleri meslek-
te 70. ve 60. yılını dolduran üyelerimiz ile röportajlar yapılarak, üni-
versite, aile ve meslek yaşamlarına ait albümlerinden yararlanılarak 
hazırlanmakta ve mesleğe dair duygu ve düşünceleri ekrana yansıtıl-
maktadır. Tüm konuklar, mutluluk ve hüznün birbirine karıştığı bu an-
larda deneyimli meslektaşlarını daha iyi tanıma fırsatı bulmaktadırlar.
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2020 yılında pandemi nedeniyle 
geniş katılımlı bir ödül töreni ya-
pılamasa da, ödüllerini Oda’ya ge-
lerek alan üyelerimiz, bu önemli 
güne özel olarak hazırlanan pano 
önünde Yönetim Kurulu tarafından 
ödüllerinin takdim edilmesi es-
nasında çekilen hatıra fotoğrafları 
ile Mimarlar Odası Ankara Şube-
si belleğinde yerlerini almışlardır.

2021 yılında düzenlenen Meslek 
Yılına Saygı Töreni’nde ise, kısıtla-
maların kalkmasıyla yeniden üyele-
rimizle bir araya gelerek meslekte 
30, 40, 50 ve 60 ve 70’inci yıl ödül-
lerini sunma imkanı elde etmenin 
mutluluğu paylaşılmıştır. Mimarlık 
mesleğini kamuda, özel kurumlarda 
veya kendi bürolarında yapmış, 60 
ve 70 yıllık mimarlar ilk deneyimle-
rini ve eserlerini, yaşadıkları zorluk-
ları ve başarılarını bugünün gözüyle 
anlatarak genç mimarlarla yaşam 
deneyimlerini  paylaşmışlardır. 
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25 Aralık 2021 tarihinde düzenle-
nen etkinlikte, Mimarlar Odası An-
kara Şubesi’nin tüm yönetimi, her 
zaman Oda’ya destek olan sivil top-
lum yöneticileri, duayen akademis-
yenler, önceki dönem yöneticileri, 
Şube kurulları, komisyonları ve ça-
lışanları ile ödül alan meslektaşlar, 
törenden sonra düzenlenen akşam 
yemeğinde bir araya gelerek hem 
nostaljik şarkılar eşliğinde sohbet 
ettikleri, eğlendikleri hem de Şube-
mizin 66. Kuruluş Yıl Dönümü’nün 
kutlandığı hoş saatler yaşanmıştır.
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“Normalleşme”nin başlamasıyla mimarlık haftası etkinlikleri kapsamında 
yer verilen, Tiyatro Ajit tarafından Çankaya Sahnesi’nde sahnelenen, çocuk-
ları bir cinayete kurban giden bir ailenin yaşadıklarının canlandırıldığı “Bu 
Gece Bir Cinayeti Örteceğiz” oyunu ülkemizde yaşanan benzer olayları ha-
tırlamanın acısıyla seyredilmiştir. Özlemini duyduğumuz “Birlikte sinema-
ya gidiyoruz” etkinlikleri kapsamında üye ve öğrenci üyelerimizle Büyülü 
Fener Sineması’nda belgeselci, yazar Metin Yeğin’in 1910 yılının Osmanlı 
İmparatorluğu’nda, Bursa’da ipek işçiliği yapan kadın işçilerin kötü çalışma 
koşullarına karşı birlikte gösterdikleri direnişi anlattığı “Grev”  filmi izlen-
miştir. Yönetmen Tufan Taştan’ın, birçok festivalden ödülle dönen, ahşap 
bir Lenin heykelinin, kurtuluşu turizmde arayan bir sahil kasabasında kıyıya 
vurmasıyla gelişen olayları anlattığı “Sen Ben Lenin” filmi Ankara’nın kent 
hafızasında önemli yeri olan eski sinemalarından Kızılırmak Sineması’nda 
beğeniyle izlenmiş, fuayede sohbet edilirken üyelerimiz tarafından “Birlikte 
sinemaya gidiyoruz” etkinliğinin daha sık tekrarlanması talepleri dile getiril-
miş ve üyelerimizin bu talepleri Şube programı kapsamında dikkate alınmıştır.

MİMARLAR ODASI ANKARA

 ŞUBESİ, 46 DÖNEMDE AYDIN

 VE YAZARLARI, MİMARLARI, 
UZMANLARI, MİMARLIK 

ÖĞRENCİLERİNİ VE BAŞKENTLİLERİ 

MİMARLAR ODASI MEKANLARINDA 

ÜYELERLE BULUŞTURMANIN YANI 

SIRA SİNEMADA VE TİYATRO

 SALONLARINDA NİTELİKLİ FİLM VE 

OYUNLARI  BİRLİKTE OMUZ 
OMUZA

 İZLEYEREK SOSYAL VE KÜLTÜREL 

ÜRETİM ORTAMININ GELİŞMESİNE 
KATKI SAĞLAMIŞTIR.

sen ben lenin MİMARLAR ODASI ANKARA ŞUBESİ,  

46.DÖNEM BOYUNCA ÜYELERİNİN

 VE BAŞKENTLİLERİN BİR ARAYA 

GELDİĞİ ÇEVRİM İÇİ ETKİNLİKLER 

DÜZENLEMİŞ, ŞUBE’NİN RESMİ

SOSYAL MEDYA KANALLARIYLA 

DÜNYA ÇAPINDA İZLENEN 

ORTAMLAR YARATILMIŞTIR.

Pandemi dönemindeki önlemlerden 
kaynaklanan yaşam kısıtlılıkları, yüz 
yüze olmayı, kalabalık ortamlarda 
bir araya gelmeyi engellemiş, bilgi 
paylaşımının, birlikte üretimin çev-
rim içi ortamlara taşınmasına neden 
olmuştur. Bu kapsamda çoğunlukla 
çevrim içi ortama taşınan etkinlik-
ler çerçevesinde, üç fidanın idam 
yıl dönümü olan 6 Mayıs 2020’de 
Yönetmen Yusuf Kenan Beysülen’in 
katılımıyla “Ulucanlar Cezaevi Bel-
geseli” gösterimi gerçekleştirilmiştir.
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Her yıl 17 Nisan’da kutlanan Köy 
Enstitüleri Kuruluş Yıl Dönümü et-
kinlikleri pandemi döneminde ger-
çekleştirilememiş, ancak 17 Nisan 
2021’de Mimarlar Odası Ankara Şu-
besi’nce düzenlenen Ali Cengizkan 
ve Cansen Kılıççöte’nin katılımcı ol-
duğu “Köy Enstitüleri Geçmiş, Bugün 
ve Gelecek” başlıklı çevrim içi su-
numla Köy Enstitüleri ele alınmıştır.

TMMOB Mimarlar Odası kurucuların-
dan, yönetim kurulu ilk genel sekrete-
ri Aydın Boysan 100.doğum gününde 
“Aydın Boysan 100.Yaşında” Anma 
Programı çerçevesinde, TMMOB 
Mimarlar Odası’nın on üç şubesi ve 
Fındıklı Belediyesi iş birliğiyle düzen-
lenen bir programla anılmıştır.17 Ha-
ziran 2021’de düzenlenen çevrim içi 
etkinliğe Doğan Tekeli, Yavuz Önen, 
Burak Boysan, Mustafa Alabora, Ne-
bil Özgentürk olmak üzere sanatçı ve 
aydınların yanı sıra Aydın Boysan’ın 
dostları katılmıştır. Nebil Özgen-
türk’ün hazırladığı Aydın Boysan bel-
geselinin gösteriminin ardından anısı-
na düzenlenen “Sınırları Kaldırmak: 
Kavuşma” temalı proje fikir yarışma-
sının değerlendirme konferansı ger-
çekleştirilmiş ve etkinlik Fındıklı Be-
lediyesi Kadın Korosu’nun şarkılarıyla 
sona ermiştir. Mimarlar Odası Anka-

ra Şubesi devrimci şair Nâzım Hikmet’in ölüm yıl dönümünü 2020 yılında 
düzenlemiş olduğu yarışmanın kolokyumu ile, aramızdan ayrılışının 58.yılı 
olan 2021 yılında ise “Nâzım Hikmet’in Ellerinin İzinde” kitabının yazarı, 
mimar Melih Güneş ve yazar, şair Mehmet Özer’in katılımıyla şiirler ve 
Nâzım’ın hayatından anılar eşliğindeki ilgiyle izlenen etkinlikle anmıştır.
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Mimarlar Odası Ankara Şubesi, kent ve mimarlık gündemini içeren aynı za-
manda üyelerinin üretimleri olan yayınları ve kitapları okuyucu ile buluştu-
ran imza günleri ve söyleşi etkinliklerine 46. Dönemde de devam etmiştir. 
2020 yılı 8 Mart Dünya Kadınlar Günü haftasında üyemiz, yazar Esmahan 
Devran İnci’nin “Suyun Şarkısı” adıyla çıkan kitabı hakkında tanıtım ve 
imza günü etkinliği yapılmıştır. 10 Ekim 2020’de Mimar, İnsan Hakları Savu-
nucusu, İnsan Hakları Derneği ve İnsan Hakları Vakfı Kurucusu, 33-34-35.
Dönem TMMOB Başkanı Yavuz Önen’in “HAYATI SEVDİM” kitabı, imza 
gününde okurlarıyla buluşmuş, daha sonra kitapla ilgili söyleşi çevrimiçi 
olarak gerçekleştirilmiştir. Mimarlığın pek çok disiplinle iç içe oluşu kapsa-
mında üyelerimizin üretimleri her zaman desteklenmiştir. Bu kapsamda üye-
miz, mimar, yazar Atila Şenkon’un İletişim Yayınları’ndan çıkan “Hoş Bul-
duk Hayat’’ isimli son kitabının imza günü ve söyleşisi gerçekleştirilmiştir. 

MİMARLAR ODASI ANKARA 

ŞUBESİ KÜLTÜR MESLEKİ 

BİLİMSEL ÇALIŞMA KOMİSYONU 

TARAFINDAN 46 DÖNEM 

BOYUNCA PANDEMİ 

KOŞULLARININ İZİN VERDİĞİ 

ÖLÇÜDE HER TÜRLÜ ÖNLEM 

ALINARAK ÜYELERİN VE 

BAŞKENTLİLERİN BİR ARAYA 

GELDİĞİ ETKİNLİKLER 

DÜZENLENMİŞ, MİMARLIK 

VE TOPLUM İLİŞKİLERİNİ 

GÜÇLENDİREN KİTAP SUNUM, 

SERGİ, SÖYLEŞİ VE İMZA 

GÜNLERİNDE ARKA BAHÇE VE ODA 

SALONLARINDA BULUŞULMUŞTUR.
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Öte yandan meslek alanındaki üre-
timlerini yayına dönüştüren üyele-
rimizden Faruk Soydemir’in resto-
rasyon çalışmaları yaptığı bölgeye 
dair yazdığı ve Şubemiz tarafından 
basılan, geleneksel konut tipleri-
nin anlatıldığı “Ayaş Evleri” kitabı-
nın tanıtımı yazarının sunumu ile 
Şube konferans salonunda gerçek-
leştirilmiş, ardından arka bahçede 
kitap imza günü düzenlenmiştir.

Aynı şekilde kent ve mimarlık alanıyla ilişkili olan ve üyelerimizin il-
gisini çekebilecek kitaplar da güncel olarak takip edilmiş ve yazarla-
rı ile iletişim kurularak imza günleri ve söyleşiler gerçekleştirilmiştir. 
Bu kapsamda, yüz yüze olanakların kısıtlanmasına rağmen, gazeteci ya-
zar Murat Ağırel’le Ankara’da Gökçek döneminde gerçekleşen imar 
yolsuzluklarına değinen “Parsel Parsel” kitabı üzerine gerçekleştiri-
len çevrim içi söyleşi, aynı zamanda sosyal medya platformlarımız-
dan da canlı yayınlanarak üyelerimiz ve okuyucularla buluşturulmuştur.

Gazeteci, yazar ve Çankaya Beledi-
yesi’nin geçmiş dönem başkan yar-
dımcılarından Yüksel Işık’ın kendi 
sözleriyle “Rantçı Belediyeciliğin 
altını üstüne getirdiği Ankara’nın 
ne hale düşürüldüğüne tanık olmuş; 
alternatif belediyecilik anlayışının 
taşıyıcı kolonlarının oluşturulma 
sürecine fikren, zihnen ve pratik-
te katılmış biri olarak” yazmış ol-
duğu kitabı “Temel Belediyecilik 
Sözlüğü” kendisinin sunumu eş-
liğinde tartışmaya açılmış ve kita-
ba dair imza günü düzenlenmiştir. 

Havva Ezgi Doğru’nun kitabı “Çıl-
gın Projelerin Ötesinde TOKİ, Dev-
let ve Sermaye” üzerine sunum yap-
tığı çevrim içi etkinlik ve sonrasında 
düzenlenen kitap imza günü ve söy-
leşisi, yazar Erendiz Atasü’nün “Bir 
Başka Düğün Gecesi” kitabının 
söyleşisi ve imza günü mimarları, 
mimarlık öğrencilerini, aydın ve ya-
zarları, farklı meslek disiplinlerini, 
kentlileri, bir araya getiren ve ilgiyle 
karşılanan etkinliklerden olmuştur.
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Fotoğraf sanatçısı Mehmet Özer ile Foto Trekking ve Anadolu Medeni-
yetleri Müzesi Turu, Mimar M. Faruk Soydemir rehberliğinde Güdül ve 
Tahtacıörencik Köyü Teknik Gezisi yapılmış, yapı gezileri kapsamında 
çok uzun bir yapım öyküsü olan, deneyimli mimarlar Semra Uygur ve 
Özcan Uygur eseri Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası Konser Salo-
nu, Semra Uygur anlatımıyla gezilmiş, Ankara çevresinde bulunan kültü-
rel değerlerin tanınıp incelenmesi için Mehmet Özer ile Gavurkale-Pes-
sinus-Gordion Gezisi düzenlenmiştir. Gezilere öğrenci üyeler, mimarlar 
ve Şube etkinliklerini takip eden başkentliler yoğun ilgi göstermişlerdir.

YOĞUN İLGİYLE KARŞILANAN 

KENT İÇİ VE ÇEVRE GEZİLERİ 

İLE MİMARLAR ODASI ANKARA 

ŞUBESİ PANDEMİ İÇERİSİNDE 

SOSYAL BULUŞMALARIN VE 

PAYLAŞMALARIN ORTAMI 

OLMUŞTUR.
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46. Dönemde pandemi nedeniyle sınırlı sayıda katılımcıy-
la gerçekleştirebildiğimiz geziler kapsamında, Cumhuriyet Döne-
mi mimarlık tarihimizin önemli örneklerinin yer aldığı Ulus’tan 
Yenişehir’e uzanan aks üzerinde bulunan, günümüzde yeniden işlevlen-
dirilerek müze olarak kullanılan tarihi banka yapılarına dair uzmanlar eş-
liğinde “İktisadi Bağımsızlık Mimarisinin İzinde” gezisi düzenlenmiştir. 

Mustafa Kemal Atatürk’ün Cumhu-
riyet’in ilanıyla birlikte elde ettiği-
miz siyasi bağımsızlığımızın sürek-
liliği için temel ilke olarak belirttiği 
iktisadi bağımsızlık politikalarının 
mekânsal izlerinin takip edildiği 
gezide, Prof. Dr. Elvan Altan ta-
rafından Bankalar Caddesi adıyla 
anılan cadde ve üzerinde bulunan 
Osmanlı Bankası, Emlak ve Eytam 
Bankası, Merkez Bankası yapılarının 
tarihçeleri ve mimari özellikleri hak-
kında bilgilendirmeler yapılmıştır. 
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Yavuz Özkaya Ziraat Bankası Mü-
zesi’nde  yapılan restorasyonun ev-
relerini ve teknik süreci detaylarıyla 
anlatırken, Burçak Madran müzenin 
mevcut koleksiyonunun nasıl değer-
lendirildiğini ve banka tarihini bel-
geleyen zengin arşivinde yer alan 
her türlü malzeme, araç-gereç, ev-
rak, obje, maket, resim ve heykelle-
rin çağdaş anlayışla yeniden sunma 
çalışmalarını anlatmıştır. Son olarak 
geçilen Türkiye İş Bankası İktisadi 
Bağımsızlık Müzesi’nde yine Burçak 
Madran ve Elvan Altan tarafından ya-
pının mekanları ve müze oluşunun 
hikâyesi katılımcılarla paylaşılmıştır.
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MİMARLAR ODASI ANKARA

 ŞUBESİ KÜLTÜR MESLEKİ

 BİLİMSEL ÇALIŞMA KOMİSYONU 

TARAFINDAN DÜZENLENEN 

KÜLTÜREL 

ORTAMI ZENGİNLEŞTİREN, 

TOPLUMLA MİMARLIK 

ARASINDA BİLGİ VE BİRİKİM

 AKTARIMI SAĞLAYAN ETKİNLİKLER 

KAPSAMINDA ÇEŞİTLİ SERGİLER

 VE BULUŞMA ORTAMLARI 

OLUŞTURULMAYA 46. DÖNEMDE 

DE DEVAM ETMİŞTİR. 

Mimarlık kültürünü toplumla buluşturmak, yeni gelişme alanlarını takip 
etmek, üyelerimizin üretimlerini Oda ortamında paylaşmalarını sağla-
mak amacıyla mimarlık ve kültür çalışmalarının en önemlilerinden ser-
giler 46. Dönemde de sürdürülmüştür. 2020 yılında pandemi kısıtlılık-
ları nedeniyle dijital olarak gerçekleştirilen sergiler, 2020 yılının son 
aylarından itibaren yeniden Oda’nın sergi salonu ve arka bahçesinde 
katılımcılarla buluşma fırsatı bulmuştur. 3 Kasım 2020’de, TMMOB’un 
ve Mimarlar Odası’nın tarihinde çok önemli bir yeri bulunan üyemiz Ya-
vuz Önen’in 82’inci doğum günü armağanı olarak, Karikatürcüler Der-
neği işbirliğiyle düzenlenen ve dünyaca ünlü karikatüristler tarafından 
çizilen “Yavuz Önen’in Karikatürleri” sergisi arka bahçede açılmıştır.

Gazeteci ve fotoğrafçı Yavuz Al-
tan’ın Arnavutluk Fotoğrafları Ser-
gisi’nde hakkında yeterince bilgi 
sahibi olunmayan bir ülkenin il-
ginç yerlerini, binalarını, sokak-
larını ve insanlarını görme fırsatı 
bulunmuştur. Arka bahçe, üyeler-
le nefes alma, bir çay içimi sohbet 
etme, sosyal ve kültürel paylaşım 
ortamı olarak kullanılmaya devam 
ederken Sinağrit Baba konseriyle 
keyifli bir yaz akşamı yaşanmıştır.

30 Ağustos Zafer Bayramı anısına 
“ZAFER Resim, Keçe, Ebru, Çini” 
karma sergisi, kadınların üretimle-
rinden oluşan çok sayıda sanatsal 
çalışmayı Oda ortamında toplumla 
buluşturmalarını sağlamıştır. Ger-
çek veya kurgu bir olayın, anın veya 
hikâyenin ışık oyunlarının da yardı-
mıyla üç boyutlu olarak modellen-
mesi olarak tanımlanan dioramayı 
hayata geçiren sanatçı, Erdal Ça-
kır’ın Oda fuayesinde açılan sergi-
sinde yer alan ve çok ilginç detaylar 
içeren çalışmaları ilgiyle izlenmiştir. 
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Mimarların sanatla kurdukları yakın 
ilişki kapsamında ürettikleri eserler 
de Odamızda açılan sergilerle üye-
lerimizin ve toplumun beğenisine 
sunulmuş, deneyimli üyelerimizden 
genç meslektaşlarımıza kadar farklı 
kuşakların çeşitli alanlardaki eserle-
ri Oda fuayesinde sergilenmiştir. 70 
yıllık üyemiz, Kadri Kalaycıoğlu’nun 
Oda fuayesinde açılan suluboya 
resim sergisi hem kendi yaşamını 
geçirdiği mekanları sanat yoluyla 
aktarma hem de mesleki deneyim-
lerini paylaşma fırsatı sunmuştur. 
Dünya Mimarlık Günü etkinlikleri 
kapsamında mimar İlayda Karabu-
lut’un çalışmalarından oluşan çi-
zim sergisi “NON – TEXTUAL”da 
Oda sergi salonunda toplumla bu-
luşmuş ve beğeniyle karşılanmıştır. 

27 Aralık 2021, Mustafa Kemal Ata-
türk ve Heyet-i Temsiliye’nin An-
kara’ya gelişinin 102. Yılı olarak 
Şubemiz tarafından önemsenmiş-
tir. Bu özel ve önemli gün üyemiz 
mimar, ressam, yazar Kemal Mük-
remin Barut’un Ankara’da yıkılan 
pek çok Cumhuriyet dönemi eseri 
ile mimarlık tarihi açısından önemli 
yapıları özgün bir teknikle resmet-
tiği “Ankara’nın Yıkılan/Kaybolan 
Belleği” temalı resim sergisinin çok 
sayıda konuğun katılımıyla gerçek-
leşen açılış kokteyliyle kutlanmıştır.

15 Ocak 2022 Nazım Hikmet’in 
120. doğum gününde ise Karikatür-
cüler Derneği ile işbirliği içerisin-
de “Nazım Hikmet Karikatürleri” 
sergisi açılmış ve Hakan Küçük-
çınar ile Nazım’ın dizelerinden 
bestelenen şarkılar eşliğinde keyif-
li bir etkinlik gerçekleştirilmiştir.
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46. DÖNEMDE,

TOPLUMDA,

 MİMARLIK ORTAMINDA, ODA

 TARİHİNDE 

BÜYÜK İZLER 

BIRAKARAK ARAMIZDAN 

AYRILANLARI 

SAYGIYLA 

ANIYORUZ.

TMMOB ve Mimarlar Odası tarihinde mücadeleci kimliğiyle ye-
rini alan, her yıl mezarı başında ve çeşitli etkinliklerle anılan Teo-
man Öztürk, 46. Dönemde de Mimarlar Odası Ankara Şubesi tara-
fından adına düzenlenen ve gelenekselleşen Teoman Öztürk Mekân 
Öyküleri Yarışması ile anılmış, bu dönem üçüncüsü yapılan yarış-
manın ödül töreni Ankara dışından da katılımcıların olması nede-
niyle çevrim içi olarak gerçekleştirilmiştir. Bugüne kadar düzen-
lenen üç yarışmanın sonucunda ödüle layık görülen eserlerden 
oluşan bir öykü kitabı 46. Dönem sonunda Mimarlar Odası Anka-
ra Şubesi yayınlarından basılmak üzere yayına hazırlanmaktadır.

Şubemiz “Aydın Boysan 100.Yaşında” Anma Programı çerçevesinde 
ise aydın, yazar ve Oda örgütlülüğünün unutulmaz değerli ismini, 
TMMOB Mimarlar Odası’nın on üç şubesi ve Fındıklı Belediyesi 
iş birliğiyle düzenlenen programın ikinci ayağında doğduğu köy 
Pixhala’da Nebil Özgentürk’ün belgesel filmi gösterimiyle bir kez 
daha anmıştır. 6 Ağustos 2021’de dünyaya geldiği evin arkasındaki 
alanda yapılan gösterim sonrası düzenlenen panele Mustafa Alabora, 
Nebil Özgentürk, Tezcan  Karakuş  Candan ve Fındıklı halkı katılmıştır.

Mimarlar Odası Ankara Şubesi, 46. Dönemde pandemi koşullarında 
uygulanan kısıtlamalar nedeniyle, aramızdan ayrılan meslektaşlarının  
ailelerinin yanında bulunup onları son yolculuklarına uğurlamayı her zaman 
gerçekleştiremediyse de, hayatın normale dönmesiyle birlikte 47.Dönemde  
anma programları düzenleyerek vefa borcunu ödemeyi görev bilmektedir.

Mimar yazar, gazeteci  Cengiz Bek-
taş’ı 20 Mart 2020 tarihinde kaybet-
tik. Bulunduğu her ortama değer 
katan Cengiz Hocamız, yaşamın  
her alanında üretken, katılımcı ve 
demokratik yaklaşımı ile hayata  
kattıkları ile mimarlık ortamının du-
ayenlerindendi. Anısına saygıyla...  
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23 Nisan 2020 tarihinde aramızdan 
ayrılan çok değerli üyemiz 1503 si-
cil numaralı İlhan Gülgeç’in kaybı 
Mimarlar Odası Ankara Şubesi’nin 
yanında mimarlık ve planlama ca-
miası açısından yeri doldurulama-
yacak bir boşluk oluşturmuştur. Y. 
Mimar Mühendis, Şehir Plancısı ve 
Ulaşım ve Trafik Mühendisi (MSC) 
İller Bankası İmar Planlama eski da-
ire başkanlarından Mehmet İlhan 
Gülgeç Şubemizin etkinliklerini ve 
Genel Kurullarını yakından izleyen, 
klasik Türk sanat müziği korosun-
da flüt çalarak emeklilik yaşamını 
renklendiren değerli bir üyemizdi. 
Oda’ya karşı sorumluluklarını her 
zaman yerine getiren, hasta yata-
ğından kalkıp seçimlerde oy kul-
lanmaya gelen Gülgeç, Şubemizin 
uzun yıllar delegesi olmuş, yarışma 
jürilerinde, imar planı yapım sü-
reçlerinde uzun yıllar mesleğe ve 
Oda’ya büyük katkılar sağlamıştır. 

27 Nisan 2020 günü sonsuzluğa 
uğurlanan, Clemens Holzmeister ve 
Paul Bonatz’dan dersler almış, Anka-
ra’da mevcut pek çok konut ve sağlık 
yapısının mimarlığını yapmış, tasar-
ladığı otel yapıları ile kentsel yaşama 
renk katan ve mimarlık dışında yap-
tığı sanatsal ve planlama çalışmaları 
ile de büyük emek vermiş 1472 si-
cil no.lu üyemiz Vedat Yalçınkaya’ 
nın aramızdan ayrılması mimarlık 
ortamı açısından boşluğu doldurula-
mayacak büyük bir kayıp olmuştur. 

VEDAT YALÇINKAYA’NIN KENDİ DİLİYLE ÖZGEÇMİŞİ

“21 Mart 1928 yılında İstanbul’da doğdum. İlkokulu Savaştepe’de, 
ortaokulu Ankara Taş Mektep (3.Ortaoukul), liseyi devlet para-
sız yatılı sınavını kazanarak Balıkesir Lisesi’nde okudum. 1945 yı-
lında İTÜ Mimarlık Fakültesi’ne girdim ve Şubat 1952 yılında me-
zun oldum. Askerliğimin bitiminden itibaren Ankara’da serbest 
mimarlık büromda mimari proje ve mimari uygulamaları yaptım. 

Çalışmalarımı Mimar Kadri Kalaycıoğlu ile birlikte yürüttüm. Ayrı-
ca serbest çalışma hayatımda şehircilik imar planları yaptım. Mima-
ri çalışmalarım arasında Ankara, İstanbul Dedeman Otelleri, Ankara 
Balin Oteli, Emekli Sandığı Eser Yapı Kooperatifi Konutları, Ankara 
Ev Ekonomisi Binası, Ankara Göz Bankası ve Poliklinik Binası, İs-
tanbul Dedeman İşhanı, Urfa Hükümet Konağı, Bodrum Tatil Köyü, 
birçok konut, banka ve okul projelerini gerçekleştirdim. Şehir  plan-
cılığı alanında başta Manisa ili revizyon ve gelişme planları, Tun-
celi ili imar planı olmak üzere 34 ilçe ve kasabanın imar planlarını 
yaptım. 1989 yılında yani 38 yıl uğraşıdan sonra mesleki çalışma-
mı noktaladım.  Bu arada 1966 yılında Zafer Mühendislik Mimar-
lık Özel Yüksek Okulu’nda mimari proje hocalığına başladım. Bu 
çalışmam 1972-1982 yılları arasında Ankara Ticari Bilimler Akade-
misi ve Gazi Üniversitesi Mimarlık Fakültesi’nde devam etti. Sonun-
da Gazi Üniversitesi’nden emekli oldum. O tarihten itibaren İstan-
bul Şaşkın Bakkal’daki (sahilde) dairemizde hayatımızı sürdürdük.

1955 yılında tıp doktoru Fahamet Yalman ile evlendim. Bu bir-
likteliğimizden iki kızımız oldu. Kızlarımızdan büyüğü Ha-
cettepe Üniversitesi Fransız Filolojisi’nden  mezun oldu, Gazi 
Üniversitesi Mimarlık Bölümü’nde Fransızca okutmanı olarak 
çalıştı. Küçük kızımız da Hacettepe Üniversitesi Fransız Filolo-
jisi’ni bitirdi ve halen Paris’te Fransız Milli Eğitim Bakanlığı’nın 
kadrolu hocası olarak çalışıyor. Bu kızımızdan bir torunumuz var.

2000 yılında İstanbul Etiler’de Emekli Sandığı Dinlen-
me ve Bakımevi’nde, 2002 haziran ayından itibaren de An-
kara Balgat Emekli Sandığı 75.Yıl Dinlenme ve Bakımevi’n-
de kalmaktayız. Yaşamımızı deneme türünde, edebi, felsefi 
eserler okuyarak, klasik batı müziği konserlerini, bale, opera, tiyat-
ro gösterilerini, müzik festivallerini izleyerek devam ettiriyoruz.”     
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Mimarlık Ortamından Bir 
“Dev” Geçti: Ragıp Buluç

Tezcan Karakuş Candan, Mimar-
lar Odası Ankara Şube Başkanı

Ali Ragıp Buluç, onlarca esere imza 
atmış, ulusal ve uluslararası yarışma-
larda ödüller almış, kalbi mimarlık 
ve sanat için aşkla çarpan, Anka-
ra’nın kalesini de kulesini de seven 
dev gibi bir mimardı. Başkent’e, 
bölgeye adını veren Atakule gibi 
sembol bir başyapıt kazandırmıştı. 
Atakule onun için eserlerinin ara-
sında en kıymetlilerinden biriydi. 
“Yavrum gibi, övünç duyduğum, 
üstüne titrediğim eserim” derdi. İn-
san eserine nasıl sahip çıkarsa öyle 
de sahip çıktı Ragıp Buluç Ataku-
le’sine. Atakule’nin yıkımı günde-
me geldiğinde kendisine hiçbir şey 
sorulmamasına yönelik çok buruk-
tu. O benim eserim ve yıkımı için 
bana hiçbir şey sormuyorlar demişti.

Atakule için başlattığı telif hakları 
mücadelesi bir mimarın eserine sa-
hip çıkma mücadelesinin önemli bir 
örneği idi. Telif hakkı mücadelesi-
nin her aşamasında Mimarlar Odası 
Ankara Şubesi ile iş birliği içerisinde 
yürüttüğü bu sürecin peşini hiç bı-
rakmadı. Kulenin yıkımından vazge-
çilmesi ve çarşı kısmının yıkılmasına 
ilişkin “bu benim eserim, kule ile 
çarşıyı birlikte tasarladım, çarşı yıkı-
lacaksa yerine bir şey yapılmasın ye-
şil alan yapılsın” demişti. Hukuksal 
sürece taşıdığı telif hakları mücade-
lesinde, mimarın başka bir etik so-
rumluluğunu da hatırlatıyordu. “Be-

nim eserimi yıkıp oraya yeni proje 
çiziyorlar, bana sormuyorlar ve bu 
projeye de mimar imza atıyor, bu 
hiç etik değil.” demişti. Onu en çok 
üzen ise Atakule’nin telif hakkı ko-
nusunda çıkan asılsız söylemlerdi. 
Telif hakkımı devretmem mümkün 
değil derdi. Fikir ve Sanat Eserleri 
Kanunu’na göre de telif hakkı zaten 
devredilemezdi. Telif hakkı müca-
delesi sürecinin her aşamasını ve 
duygularını bizimle paylaştı. Çoğu 
kez “Sen çok meşgulsün, önemli 
işler yapıyorsun, sana mesaj yaza-
rım.” derdi. 15 Mart 2014’te kısa bir 
mesaj yazdı, üzgündü. “Sevgili Baş-
kan Atakule’nin yıkımını önlemek 
için Bölge İdare Mahkemesi’ne aç-
tığım davada hakim 16/3 maddesi-
ne rağmen (FSEK) men isteğimi red-
detti. Canım çok sıkkın bilgilerinize 
sunarım. Ragıp Buluç. Sevgiler.” 
Sonra bölge idare mahkemesine 
başvurdu. 2014 yılının Nisan ayıy-
dı, Ragıp Buluç’tan telefon geldi. 
“Sevgili Tezcan, Atakule davasında 
Bölge İdare Mahkemesi yürütme-
yi durdurma kararı verdi. Bu güzel 
haberi Oda ile birlikte kamuoyuyla 
paylaşalım; avukat sen ve ben bir 
arada basın açıklaması yapalım, 
sen basına haber verirsin, Ataku-
le’de buluşuruz.” demişti. Ertesi gün 
basın açıklaması için Atakule’nin 
önünde buluştuk, basın fotoğrafı 
için Atakule’nin en iyi göründüğü 
noktayı seçti. Sonra telif hakkı dava-
sının her adımında, ruhsat iptali aşa-
masında eserine sahip çıktı. Kazan-
dığı davalardaki itirazları takip etti, 
sürecin hiç peşini bırakmadı. Uzun 
bir mücadele süreci ile eserine sa-

hip çıkarken Odası ile iş birliğinden 
asla vazgeçmedi. Hastalığı bile mü-
cadelesine, eserine sahip çıkmasına 
engel olamadı. “Bu hastalığı yene-
ceğim, bu davayı kazanacağım.” 
sözleri kulaklarımdan gitmiyor.

Dev gibi bir insandı, dev eserler 
bıraktı ve telif hakkı mücadelesin-
de örnek bir mücadele deneyimi 
kazandırdı. Mesleğini, Ankara’yı, 
ülkesini ve sanatı çok sevdi. Oda-
sının mücadelesini, her televizyon 
programından sonra kamuoyuna 
verilen mesajları hep takdir ederek 
izler, yazılı olarak memnuniyetini 
bildirmekten geri kalmazdı. Atatürk 
Orman Çiftliği ve Kaçak Saray mü-
cadelesini sıkı takip ederdi. Bir gün 
Mimarlar Odası’na, yanıma uğradı, 
masaya oturdu. “Benim sana bir 
vasiyetim var.” dedi. “Seni izliyo-
rum, çok önemli yerlere gelecek-
sin, ben o günleri göremem ama o 
zaman senden bir isteğim olacak. 
Bu ülkenin Hermitage gibi bir mü-
zeye ihtiyacı var. Atatürk Orman 
Çiftliği’ndeki Kaçak Saray Hermi-
tage gibi müze olsun. Fikrim sana 
emanet ve vasiyet.” dedi ve gitti.

Ali Ragıp Buluç sanatçı, entelektüel, 
dev eserler bırakan, eserine çocuğu 
gibi sahip çıkan bir mimar. Onun 
savundukları, telif hakkındaki örnek 
mücadelesi bize emanet, vasiyeti 
ise hepimiz için ağır bir sorumluluk.

Mimarlık ortamından bir dev geç-
ti, ışıklarda uyu Ali Ragıp Buluç...

    
   

Mimarlık Dergisi, 417, Ocak-Şubat 
2021
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Mimarlar Odası Ankara Şubesi’nin 
18., 19. ve 26. Dönemlerinde Yö-
netim Kurulu Sekreter Üyeliği ve 
21.Dönem (1975-1976) Merkez 
Yönetim Kurulu Başkanlığı yap-
mış, çeşitli komite ve komisyon-
larda emek vermiş, yazıları ve ki-
taplarıyla meslek ortamına büyük 
katkılar sağlamış, 2014 yılından 
sonra polisiye romanlar yazan, li-
sede basketbol oynadığı yıllardan 
kalan “Uzun Ahmet” lakaplı, 1968 
hareketinin bir parçası olan 3745 
sicil no.lu üyemiz Ahmet Sönmez’i 
24 Ekim 2021 tarihinde kaybettik.

MİMARLIK ORTAMI VE HAYAT 
AHMET SÖNMEZ’İ KAYBETTİ

Mimarlar Odası’na yeni mezun bir 
mimar olarak adım attığım günler-
de tanıdım Ahmet Sönmez’i. ODTÜ 
Dev Genç’in Uzun Ahmet’i dediler. 
Dev gibi biriydi, yaratıcıydı, dev-
rimciydi. ODTÜ’de Commer’in 
arabasını yakan öğrencilerden birisi 
olarak cesurdu. Sözünü sakınmayan 
iflah olmaz bir muhalif ve yaratıcı-
lığı ile bir dehaydı. Mimarlar Oda-
sı’nda kuşaklar arası çatışmalarımı-
zın içerisinde, beni ve gençleri çok 
hırpaladı. O hırpalamalar bana çok 
şey kattı. Ve sonra Mimarlar Odası 
kadrolarını yetiştirirken zorlu aşa-
malardan geçirdiğini fark ettim. O 
zorlukları aşarsanız Mimarlar Oda-
sı’nın kadrosu oluyorsunuz. Benim 
için Ahmet Sönmez Mimarlar Oda-
sı’nın hayat üniversitesinde zorlu 
aşamalardan biriydi. O aşamayı 
geçtiğimi, Mimarlar Odası Ankara 
Şubesi’nin 60.yılında beni kucak-
layıp seninle gurur duyuyorum de-
diğinde öğrendim. O gün karşımda 
devrimci Ahmet Sönmez vardı. Her 
hal ve şart altında Mimarlar Odası 
Ankara Şubesi’nde ondan çok şey 
öğrendiğimi itiraf etmeliyim. Bu-
gün mücadelemizin yaratıcılığında 
ondan öğrendiğimiz deneyimledi-
ğimiz izler var. Mimarlar Odası ta-
rihine iz bırakan nevi şahsına mün-
hasır yaratıcı, devrimci iflah olmaz 
bir muhalif Ahmet Sönmez geçti.

Onu kaybetmiş olmaktan duyduğum 
üzüntü tarifsiz. Mimarlık ortamı ve 
hayat Ahmet Sönmez’i kaybetti. Işık-
lar yoldaşın olsun Ahmet Ağabey.

Tezcan Karakuş Candan, Mimarlar 
Odası Ankara Şube Başkanı 
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Mimarlar Odası Ankara Şubesi’nin 
15. Döneminde 1970-1971 yılla-
rı arasında Yönetim Kurulu üyeliği 
yapmış, çeşitli komite ve komis-
yonlarda emek vermiş, yazıları ve 
kitaplarıyla kültür ortamına büyük 
katkılar sağlamış 2043 sicil no.lu 
üyemiz Önder Şenyapılı 29 Mart 
2021’de yitirdiğimiz değerli bir 
araştırmacı, bilgi insanı ve yazar-
dı. Sinema ve mimarlık üzerine 
verdiği dersleri çok ilgi gören üye-
mizin deneme ve incelemeleriyle 
aldığı birçok ödülü bulunmaktaydı.

Mimarlar Odası Ankara Şubesi 
34.Dönem’de (1996-1998) Şube 
başkanlığı 35.Dönem’de (1996-
1998) ikinci başkanlık yapan, Yapı 
Mesleki Bilimsel Çalışma Kuru-
lu’nun kurucularından olan ve de-
ğişik tarihlerde komite ve çeşitli 
komisyonlarda yer alan, Gazi Üni-
versitesi’nde ve Atılım Üniversite-
si’nde  öğretim üyeliği yapmış, 11531 
sicil nolu üyemiz Göktürk Gültek 
22 Ocak 2020’de aramızdan ayrıldı.  Şükrü Ünal 
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Çeşitli dönemlerde TMMOB Mimar-
lar Odası Ankara Şube  delegasyo-
nunda ve atölye  çalışmalarında fo-
toğrafçı kimliğiyle yer almış 3173 sicil 
no.lu üyemiz Bülent Altay’ın 24 Ma-
yıs 2021 günü aramızdan ayrılması 
da beklenmedik bir kayıp olmuştur.

Bir güzel insan, bir telefonla desteğini 
esirgemeyen bir meslektaş, umudu-
nu eksik etmeyen, Çocuk ve Mimar-
lık Çalışmaları’nın Bülent Amcası, 
Mimarlar Odası Ankara Şubesi’nin 
mücadelesinin bir parçası meslekta-
şımız Bülent Altay’ı kaybettik. Işıklı 
çocukların gülüşü yoldaşınız olsun.

Şubemizin 43, 44 ve 45. Dönem-
lerinde Denetleme Kurulu üyeliği 
yapmış, çeşitli komisyonlarda yer 
almış, 46.Dönem Denetleme Ku-
rulu üyemiz ve Şehircilik Komis-
yonu’nda görev yapan 6338 sicil 
no.lu Nafi Alp’in 9 Aralık 2020 ta-
rihinde ansızın aramızdan ayrılması 
hepimizi derinden sarsmıştır. İller 
Bankası Genel Müdürlüğü’nde ça-
lıştığı dönem içerisinde Budapeşte, 
Viyana, Münih’te “Toplu Konut ve 
Planlama” konularında inceleme 
yapmış, çok sayıda belediyede üst 
yapı ve plan çalışmalarında bulun-
muş değerli bir mimar-şehir plan-
cısıydı. Nafi Alp, Mimarlar Odası 
Ankara Şubesi’nin herhal ve durum-
da dayanaşmayı büyüten, alçak 
gönüllü insanı. Eksikliğin, güleryü-
zün ve desteğin hep hissedilecek.  

ADMMA’dan mezun 15751 sicil 
numaralı Mustafa Metin bir mimar, 
bir devrimci. 12 Eylül öncesi fa-
şistlerin Maltepe’de park halinde 
Anadol bir arabanın bagajına yer-
leştirdikleri bombanın patlamasında 
ağır yaralanmıştı, Hacettepe Hasta-
nesi’nde uzun süren tedavi sonrası 
sağlığına kavuşmuş olmasına rağ-
men yüreği ve hayallerinin yarala-
rı onu hiç yalnız bırakmayacaktı.  

O sizle iletişimde olmak isterse olur-
du. En zor zamanlarınızda ihtiyacı-
nız olduğunda bir bakmışsınız yanı 
başınızda, genel kurul salonunda, 
Küba Sergisi’nde. Oda’nın Devrim-
ci gölgesi Mustafa Metin, yüreğinde 
hep o patlayan bombanın acısı ile ha-
yata veda etti. Işıklar yoldaşı olsun. 
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Başkent Dayanışması ve Ankara İsa 
Çapanoğlu’nu kaybetti

İsa Çapanoğlu inşaat mühendisi 
olmasına rağmen, kendisini en çok 
Mimarlar Odası ile ifade ettiğini 
söylerdi. İflah olmaz bir eylemci, bir 
Ankara sevdalısı... 

“Ben Ankara” en çok ona yakıştı.
Üzerinden hiç çıkartmadı. Başkent 
Dayanışması yaratıcı, mütevazı, 
iflah olmaz muhalifini kaybetti.

22 Ocak 2022 tarihinde hayat, 
İsa Çapanoğlu’nu kaybetti. Işıklar 
yoldaşın Ankaran yanında olsun...
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Mimarlar Odası Ankara Şubesi 
Yönetim Kurulu, Cumhuriyet yazarı 
Uğur Mumcu’nun katledilişinin 
yıldönümlerinde gerçekleşen anmalara 
katılmış, 29 yıl geçmesine rağmen 
faillerinin hala yargılanmamasına karşı 
tepkilerini ortaya koymuştur. Mumcu’yu 
özlemle ve saygıyla anan Mimarlar 
Odası Ankara Şubesi Yönetim Kurulu, 
ölüm yıldönümlerinde Mumcu’nun 
hayatını kaybettiği alana karanfiller 
bırakmıştır.



ÖRGÜTLENME
•  Şube Örgütlenmesi

• Temsilcilikler

• Danışma Kurulları

• İşyeri Temsilcilikleri/Ücretli Çalışanlar

• Mahalle Örgütlenmeleri

• Öğrenci Temsilcilikleri

• Yeni Mezun Mimarlar

• Üniversiteler

• Kadın Çalışmaları ve Toplumsal Cinsiyet

• Mimarlık Örgütleri ile İlişkiler

• Mimarlar Odası Genel Merkez

• TMMOB Ankara İKK

• Uluslararası İlişkiler

• Yönetimler ve Siyasetle İlişkiler

• Diğer Kurumlar

• Söz Sırası Sende Kürsü Sende

Mimarlar Odası Ankara Şubesi Temsilcilikler Bölge Toplantısı, Bolu/Abant, Kasım 2021
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TMMOB Mimarlar Odası Ankara Şubesi pandemi ve kısıtlamalar süreci ile 
başlayan 46. Dönemde  hızla, çalışmalarını sürdürecek mecraları organize 
etmeyi başarmış, sağlık önlemleri nedeniyle araya fiziksel mesafeler girse 
de sosyal açıdan mesafelere izin vermemiştir. Hızlı adaptasyon yeteneği 
ile birlikte tüm çalışmalarını dijital ve çevrim içi ortama taşıyarak, öncelik-
le salgın koşullarında dayanışma sürecini örgütlemiştir. Ülke ve kent gün-
deminde yer alan tüm başlıkları takip etmiş, canlı yayınlar ve çevrim içi 
toplantılar aracılığıyla toplumla paylaşmış ve meslek alanına dair gündemi 
belirlemeyi başarmıştır. Mimarlar Odası örgütlülüğünden milletvekillerine, 
sivil toplum örgütlerinden derneklere, üniversitelerden öğrencilere, muh-
tarlardan mahallelerde kurulmuş yerel inisiyatiflere kadar toplumun değişik 
kesimlerine, ulusal ve uluslararası ortamlara Mimarlar Odası gündemini, 
etkinliklerini, haftalık programlarını, mail, sms, sosyal medya, kentinsesitv, 
web sayfaları ve basın toplantıları ile ulaştırarak veri tabanını genişletmiştir. 

MİMARLAR ODASI ANKARA 

ŞUBESİ 46.DÖNEMDE,

 ÜLKENİN 

EKONOMİK, KÜLTÜREL, 

TOPLUMSAL VE POLİTİK AÇIDAN 

KRİZLER YAŞADIĞI VE PANDEMİ 

NEDENİYLE YAN YANA GELMENİN

 DAHİ RİSK HALİNİ ALDIĞI BİR

 SÜRECİ, ÖRGÜTLENMEYİ DİJİTAL 

ORTAMIN DA OLANAKLARINI 

KULLANARAK GENİŞLETMEYİ

 BAŞARMIŞ, ODAYI; ÜYELERİN 

VE TOPLUMSAL MUHALEFETİN 

CANLI VE İLETİŞİMDE OLDUĞU BİR 

MERKEZ OLARAK 

ÇALIŞTIRMAYI  SÜRDÜRMÜŞTÜR. 

46.Dönem Yönetim Kurulu  1 Nolu Toplantısı 20 Şubat 2020  

46. Dönem Kapanma Döneminde, Yönetim Kurulu ve Personel Toplantısı, Mart 2020

M. Ferah
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MİMARLAR ODASI 

ANKARA ŞUBESİ PANDEMİ 

KOŞULLARINDA YÖNETİM 

KURULU TOPLANTILARINI, 

KURULLAR ORTAK 

TOPLANTILARINI, TEMSİLCİLİK 

TOPLANTILARINI ONLİNE 

OLARAK GERÇEKLEŞTİREREK  

ZOR KOŞULLARDA BİLE 

SORUMLULUKLARINI YERİNE 

GETİRMİŞTİR. 46.DÖNEMDE 

YÖNETİM KURULU 100’Ü AŞKIN 

TOPLANTI YAPMIŞTIR. 

Mimarlar Odası Ankara Şubesi Yönetim Kurulu Toplantısı,Nisan 2020 

Olağanüstü koşullarda gerçekle-
şen  46.Dönem çalışmaları, hem 
bir deneyimleme, hem hızlı hareket 
etme ve anı yakalama, uzağı gör-
me  açısından önemli potansiyelleri 
de  içerisinde barındırmaktadır. Ör-
gütlenmenin genişletilmesinin tek-
nolojik olanaklarla desteklenmesi, 
yönetim kurulu ve kurulların çevrim 
içi  toplantılarla şekillenmesi  ve 
tüm gelişmelerin  üyeler ve kamu-
oyuyla paylaşımının yeni mecraları-
nın yaratılmasında, hızlı ve yaratıcı 
bir örgütlenme süreci hayata geçi-
rilmiştir. Yönetim Kurulu ve Şube 
kurullarımız toplantılarını düzenli 
olarak gerçekleştirmiş, 46.Dönem-
de Yönetim Kurulu Toplantısı sayısı 
100’ü aşmıştır. Düzenli olarak şube 
gündemi üyelerle paylaşılmış ve di-
jital olanaklar sayesinde Şube’nin 
sosyal medya kanallarından her an 
erişilebilir ve yeniden izlenebilir 
hale gelmiştir. Gerçekleştirilen et-
kinliklerin içerikleri ve ortaya çıkan 
önemli başlıklar haber yapılarak 
web sayfasında yayınlanmış, bası-
na ve üyelere iletilmiştir. Yaygın 
iletişim ağı sayesinde etkinliklerde 
Ankara’yı aşan sınırlar ülkenin dört 
bir yanına ulaşmış, bunun yanı sıra 
yurtdışından da katılımlar sağlana-
rak paylaşma ortamı pandemi ko-
şullarının tüm olumsuzluklarına rağ-
men, zorlukları avantaja çevirerek 
büyüyen ve gelişen bir hal almıştır.

Mimarlar Odası binası pandemi sü-
reçlerinde de olsa  aktif olarak ça-
lışmaya her koşulda devam etmiş, 
üye işlemleri çevrim içi ve yüz yüze 
hibrit olarak gerçekleştirilirken, kı-
sıtlamaların kalkması ile birlikte yüz 
yüze etkinlikler, buluşmalar ve top-
lantılar yapılarak mekânyeniden  en 
önemli örgütleyici unsur olarak aktif 
şekilde kullanılmaya başlanmıştır. 
Etkinliklerin açık havada yapılma-
sının önem kazanması sonucu ön 
ve arka bahçe, üyelerimiz ve top-
lumsal muhalefetin buluşma nok-
tası olarak yeniden sosyalleşmenin 
merkezi olmuştur. Arka bahçede 
sosyal ve sportif faaliyetlerin yapıl-
ması, turnuvaların düzenlenmesi 
amacıyla  masa tenisi, satranç vb. 
ekipman sağlanarak üyelerin aktif 
kullanımı sağlanmıştır. Ayrıca sal-
gın koşulları nedeniyle açık havada 
yapılan etkinliklerden kent hafıza-
sı yürüyüşlerine ve teknik gezilere 
ağırlık verilmiş ve yoğun ilgi ile kar-
şılanan bu faaliyetler örgütlenme-
nin önemli araçları halini almıştır. 

Fikri takibi hiç bırakmayan ve ce-
saretle Başkenti savunan Mimarlar 
Odası Ankara Şubesi, toplum nez-
dinde bilinirliği ve güvenilirliği 46. 
Dönemde de artarak devam eden 
bir “kent savunucusu” kurum olarak 
odak olmayı sürdürmüştür. Üyeler, 
demokratik kitle örgütleri, mahalle 
sakinleri, öğrenciler ve halkın her 
kesiminden çok sayıda ziyaretçi ile 
birlikte her ay 300’ü aşkın kişiyi bi-
nasında ağırlamış, bunun yanında 
dijital ortamda haftalık sayısı binlere 
ulaşan kişiyle buluşmuş, onbinleri 
aşan izlenmelerle milyonlara ulaşan 
erişim sağlamıştır. İletişim ve medya 
araçlarını etkili kullanarak dinamik 
ve ilerici bir merkez halinde çalışma-
larını hız kesmeden sürdürmüştür.



268

Mimarlar Odası Ankara Şubesi, Başkent olma özelliği ile birlikte Anado-
lu’nun dört bir yanında yer alan örgütlenme ağını 46. Dönemde daha da 
genişleterek pandemi sürecinde yaşanan zorlukları dayanışma ile aşmayı 
başarmıştır. Kastamonu, Karabük, Çankırı, Çorum, Bartın, Yozgat, Kırık-
kale, Kırşehir, Nevşehir, Bolu, Düzce, Sivas, Erzincan, Tunceli, Karadeniz 
Ereğli, Çaycuma, Zonguldak illerinden oluşan Şube coğrafyasında, 45. 
Dönem sonunda Kırşehir, Çorum, Karadeniz Ereğli, Zonguldak, Bolu’dan 
oluşan 5 Temsilcilik örgütlenmesi, Kastamonu, Karabük, Nevşehir, Yozgat, 
Kırıkkale, Tunceli, Düzce ve Sivas olmak üzere 8 Oda temsilciliği örgüt-
lenmesi varken, Mimarlar Odası Ankara Şubesi 46. Dönemde yeni tem-
silcilik kurulmalarıyla temsilcilik örgütlenmelerini güçlendirmiştir. Oda 
temsilciliği olarak çalışmalarını sürdüren Karabük, Kırıkkale, Kastamonu, 
Bartın ve Tunceli illerinde üyelerimizle yapılan çalışmalar ve talepler so-
nucu genel kurul ve seçimler gerçekleştirilerek, yeni temsilciliklerin ku-
rulmasıyla Ankara Şube’ye bağlı temsilcilik sayısı 5’ten 10’a çıkarılmıştır. 

Temsilcilikler Toplantısı, 02.03.2020,Ankara 

MİMARLAR ODASI ANKARA ŞUBESİ 

46.DÖNEMDE BAĞLI 

TEMSİLCİLİKLERİ VE ODA

 TEMSİLCİLİKLERİNDE 

ÖRGÜTLENME AĞINI GENİŞLETMİŞ, 

YERELDE YENİ TEMSİLCİLİKLER 

KURARAK EN ZORLU KOŞULLARDA 

DAHİ DAYANIŞMA İLE BÜYÜYEREK 

BİRİMLERİNİ GÜÇLENDİRMİŞTİR. 

YEREL YÖNETİMLER İLE TEMSİLCİLİK 

BİRİMLERİNDE İMZALANAN

 İŞBİRLİĞİ VE MESLEKİ DENETİM 

PROTOKOLLERİNİN YANI SIRA 

KENT MÜCADELESİ ANADOLU’NUN

 DÖRT YANINDA YÜKSELTİLMİŞTİR.

 KAPADOKYA GÖREME AÇIK 

HAVA MÜZESİ, TUNCELİ’DE 

MUNZUR GÖZELERİ, 

KIRŞEHİR’DE HÜKÜMET 

KONAĞI, KASTAMONU’DA SEL

 FELAKETLERİ, ZONGULDAK’TA

 TARİHİ KIZ MESLEK LİSESİ,  VE 

ÜZÜLMEZ VADİSİ BAŞTA 

OLMAK ÜZERE PEK ÇOK ALANDA 

KORUNMASI GEREKLİ KÜLTÜR 

VARLIKLARI VE BİLİMSEL 

KENTSEL UYGULAMALAR İÇİN 

MÜCADELE VERİLMİŞ, YAYGIN

 BASIN VE MEDYA İLİŞKİLERİ 

SONUCU TÜM ÇALIŞMALAR 

ÜYELERLE VE KAMUOYUYLA 

BULUŞTURULMUŞTUR.

Pandemi sürecinde şehirlerarası seyahat kısıtlamaları ve sağlık önlemleri 
gereği yüz yüze görüşmelerin sınırlandırılmasına rağmen, temsilciliklerimiz 
ile iletişim kanalları daima açık tutularak çevrim içi olanaklar yerelde yaygın-
laştırılmış, temsilciliklerimiz ile çok sayıda online toplantı gerçekleştirilmiş-
tir. Kent mücadelesinde ortaya çıkan önemli başlıklarda dijital platformların 
kolaylaştırıcılığında ortak basın toplantıları ve dahi gündeme özgü olarak 
Bakanlıklarla toplantılar yapılmış ve Mimarlar Odası Ankara Şubesi’nin tüm 
altyapısı ve ilişki kurma biçimleri temsilciliklerimizle paylaşıma açılmıştır. 
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46. Dönemde iklim değişikliğinin 
etkilerinin plansız kentleşme ile bir-
leşmesi sonucu ülkemizde meydana 
gelen orman yangınları ve sel fela-
ketlerinde güçlü bir dayanışma ör-
neği sergilenmiş, temsilciliklerimiz 
bulundukları alanlarda dayanışma 
ağlarının merkezi olarak görev yap-
mıştır. Kastamonu’da yaşanan ve 
çok büyük hasar bırakan sel felaketi-
nin ardından Kastamonu Oda Tem-
silcimiz ile koordineli olarak ihtiyaç 
listesi belirlenmiş, Türkiye’nin pek 
çok yerinden ve Başkent’ten topla-
nan yardımlar temsilcilik binamızda 
toplanarak ihtiyaç sahiplerine ulaştı-
rılmıştır. Daha sonra Şube Yönetim 
Kurulumuz alanda incelemelerde 
bulunmuş ve felaketin boyutlarına 
dair kamuoyuna bilgi verilmiştir. 
Benzer şekilde hinterlandımızda yer 
alan Tunceli’de de meydana gelen or-
man yangınlarının ardından Tunceli 
Oda Temsilcimizin bildirdiği ihtiyaç 
listesi ile dayanışma organizasyonu 
gerçekleştirilerek toplanan malze-
meler kamyonlarla ihtiyaç sahiple-
rine ulaşması için gönderilmiştir.
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46. Dönemde yerel yönetimlerde 
pek çok kentin belediyelerinin ikti-
dar partisinden muhalefete geçme-
sinin ardından “sağlıklı kentleşme, 
nitelikli mimarlık, kültürel, tarihi 
ve doğal çevre varlıklarının yaşa-
tılarak korunması ve geliştirilmesi 
için teknik, kültürel ve toplumsal 
dayanışma ve iş birliği protokolle-
ri” imzalanması hız kazanmıştır. Bu 
kapsamda, Kırşehir ve Bolu Temsil-
ciliklerimizde 45. Dönemde imza-
lanan protokoller 46. Dönemde de 
devam etmiş ve ek olarak Tunceli 
ve Safranbolu Belediyeleri ile de 
imzalanan protokoller sonucunda 
temsilciliklerimizde mesleki dene-
tim başta olmak üzere yerel yöne-
timlerle kentlerin sağlıklı ve bilimsel 
gelişimine katkıda bulunmak üzere 
ortak çalışmalar yapılmıştır. Çaycu-
ma Belediyesi ile protokol imzalan-
ması konusunda görüşmeler yapıl-
mış, yeni dönemde Çaycuma Oda 
Temsilciliği örgütlenmesi ile mes-
leki denetim protokolü imzalanma-
sı konusunda hemfikir olunmuştur. 

Safranbolu Belediye Başkanı Elif Köse ile protokol imzalanması 

Tunceli belediyesi ile TMMOB İKK arasında protokol imzalanması  

Çaycuma Belediye Başkanı Bülent Kantarcı ile  protokol görüşmesi Bakacakkadı Belediye Başkanı  ile  görüşme  
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46. Dönemde, pandemi kısıtlama-
larının kalkmasının ardından Bolu 
Temsilciliği’nin ev sahipliğinde 
Abant’ta Bölge Toplantısı gerçek-
leştirilerek, tüm temsilciliklerle bir 
araya gelinmiş, Mimarlar Odası An-
kara Şubesi’ne bağlı olarak yeni ku-
rulan Kastamonu, Bartın ve Tunceli 
Temsilciliklerine kurucu yönetim 
kurulu üyeliği görev yazıları ortak 
toplantıda teslim edilmiştir. Bölge 
toplantısında, ülke gündemi başta 
olmak üzere Cumhuriyet’in 100. 
Yılına doğru gelecek perspektifleri 
masaya yatırılmıştır. Bu kapsamda, 
mücadele programı ve kararlılığı 
tüm Temsilcilik yöneticileri tarafın-
dan dile getirilirken ülkenin sorunla-
rının meslek alanlarımızdaki sorun-
lardan ayrı tutulamayacağı, yerelden 
genele ülkenin tüm kurumlarında, 
yönetmeliklerinde, denetsel me-
kanizmalarında, kentsel hizmetleri 
gerçekleştiren bürokratik kadrolarda 
her aşamada çürüme ve bozulmanın 
hakim olduğu, liyakatsiz ve adalet-
siz bu ortamın mesleğimizde başta 
işsizlik ve düşük ücret olmak üzere 
pek çok konuya yansıdığı tartışılmış-
tır. Tüm bunlara rağmen umudunu 
koruyan ve geleceği kuracak mi-
marlar olarak kadrolarımıza düşen 
görevler, üyelerle ilişkiler, 100. Yıla 
doğru Cumhuriyet dönemi yapıla-
rı envanteri çalışmaları ve kültürel 
mirasın korunması konusunda eşgü-
düm içerisinde çalışma  yapılması ve 
hukuksal süreçlerin işletilmesi için 
yeni dönemin mücadele ile geçeceği 
kanısı yaygın olarak ifade edilmiştir. 
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Temsilciliklerimizin 2021 yılı Kasım ve Aralık ayında gerçekleşen se-
çimlerinde Mimarlar Odası Ankara Şubesi 46. Dönem Yönetim Kuru-
lu görev almış ve 10 şehirde üyelerle yapılan toplantılarda ülke gün-
demi, meslek alanında yaşanan sorunlar, ekonomik kriz ve işsizlik, 
kültürel miras ve kent çalışmaları, mesleki denetim, yerel yönetimler 
gibi pek çok başlık değerlendirilmiş, yeni dönemde zorlu göreve gönül-
lülükle aday olan yöneticilerle Şube deneyimleri paylaşılmıştır. İlk kez 
kurulan Temsilcilikler ile çalışmaların nasıl yürütüleceğine dair çalış-
ma prensip ve yöntemleri hakkında bilgi paylaşımında bulunulmuştur.

YÖNETİM KURULU 

ÜYELERİMİZİN DE KATILIMIYLA 

GERÇEKLEŞTİRİLEN TEMSİLCİLİK 

GENEL KURULLARIMIZ, 

SORUNLARIN VE ÇÖZÜMLERİNİN 

TARTIŞILDIĞI BİR ORTAMA 

DÖNÜŞTÜ.

Bolu Temsilcilik Seçimleri Kasım 2021 

Karadeniz Ereğli Temsilcilik Seçimleri Kasım 2021 Kastamonu Temsilcilik Seçimleri Kasım 2021 

Kırıkkale Temsilcilik Seçimleri Kasım 2021 
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Çorum Temsilcilik Seçimleri Kasım 2021 

Bartın  Temsilcilik Seçimleri Kasım 2021 Bartın  Temsilcilik Seçimleri Kasım 2021 

Tunceli Temsilcilik Seçimleri Kasım 2021 

Zonguldak Temsilcilik Seçimleri Kasım 2021 

Kırşehir  Temsilcilik Seçimleri Kasım 2021 Kırşehir  Temsilcilik Seçimleri Kasım 2021 

Karabük Temsilcilik Seçimleri Kasım 2021 

Karabük Temsilcilik Seçimleri Kasım 2021 
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MİMARLAR ODASI ANKARA 

ŞUBESİ KATILIMCILIK VE 

ŞEFFAFLIK İLKESİ GEREĞİ ÜYELER

 İLE KARAR AŞAMALARININ HER 

NOKTASINDA BİLGİ PAYLAŞIMI VE 

FİKİR ALIŞVERİŞİNİ ÖN PLANDA 

TUTMUŞ, ÜLKE GÜNDEMİ, KENT 

MÜCADELESİ VE MESLEK ALANINA 

İLİŞKİN ÇALIŞMALARI DANIŞMA 

KURULLARINDA ÜYELERLE BİRLİKTE 

ŞEKİLLENDİRMİŞTİR.
Mimarlar Odası Ankara Şubesi 46. Dönemde, kent ve ülke gündeminin 
salgın koşullarında hızlı ve olağandışı akışına rağmen, üyelerle bilgi pay-
laşımını ve karar mekanizmalarında üye görüşlerinin aktif katılımını sağ-
lamayı öncelikli kılmış, çevrim içi ve yüz yüze tüm olanakları kullanarak 
üyelerle bir araya gelmeyi başarmıştır. 46. Dönem boyunca Mimarlar Oda-
sı Genel Merkez Yönetimi ve diğer kurullarının belirlenme aşamalarında 
ve TMMOB Genel Kurulu’na dair 7 kez Delegasyon Danışma Kurulu top-
lantısı gerçekleştirilmiştir. Buna ek olarak, başta iktidarın Meslek Odaları-
nın yasa taslağına müdahale çabaları olmak üzere doğrudan örgütümüzü 
ilgilendiren ülke gündemleri ve kent gündemlerini değerlendirmek ama-
cıyla, üye danışma kurulu toplantıları yapılmıştır. Başkentin en önemli 
tarihi merkezi Ulus’a yönelik çalışmalar, Kurtuluş Parkı, Güvenpark gibi 
doğal sit alanlarına ilişkin müdahaleler, 46. Dönem Şube çalışmalarının 
ilk yılı değerlendirmesi, Mimarlık Hizmetleri Yönetmeliği taslak çalışma-
ları ve meslek alanlarımızın daraltılmasına yol açacak Planlı Alanlar Tip 
İmar Yönetmeliği’nde yapılan iç mimari proje eklenmesi hususunda deği-
şiklik yapılması gibi önemli konuların tartışıldığı toplantılarda birlikte yol 
haritası çizilerek eylem programı çıkarılmıştır. Bu kapsamda, çok sayıda 
başlığa dair üyelerle 25 kez üye danışma kurulu toplantısı gerçekleştiril-
miş ve Şube çalışmalarına yön veren kararlar ortak akılla inşa edilmiştir. 

Delegasyon Danışma Kurulu, 2 Mart 2020
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lay Hasdoğan’ın, Genel Merkez Da-
nışma Kurullarında endüstriyel tasa-
rım meslek alanına, meslek alanının 
sorunlarına, komisyon çalışmalarına 
ve hazırlanan yönergelere dair yap-
tığı sunuşun ardından komisyonun 
hazırladığı Endüstriyel Tasarımcılar 
için Etik Kılavuz ve Ulusal Endüst-
riyel Tasarım Yarışmaları yönerge-
leri tartışmaya açılmış; yönergelerin 
incelenerek genel kurula sunulması 
önerilmiştir. Aynı zamanda, Mimar-
lar Odası bünyesinde üretilen ve 
“24 Saatte Endüstri Ürünleri Tasa-
rımı Eğitimi Verilemez!” görüşüne 
ilişkin rapora Şube üyelerimiz ta-
rafından katkı sunulmuş ve yaygın-
laştırılması çalışmaları yapılmıştır.

Mimarlar Odası Ankara Şubesi’nin 
46. Dönem çalışmaları, ülkede eko-
nomik krizin baş gösterdiği bir dö-
nemin üzerine, pandemi koşulları-
nın eklenmesi ve iktidarın sermaye 
yanlısı ekonomi politikaları ile hal-
kı enflasyona ezdirdiği bir süreçte 
gerçekleşmiştir. Kamu kurumların-
da liyakatsizliğin had safhaya ulaş-
tığı, yolsuzluk ve kayırmaların dev-
let bürokrasisinin ana omurgasına 
yerleştiği bu dönemde, mimarların 
da bulunduğu konumlarda kamu 
yararını, etik kuralları ve ilkeleri 
savunmasının giderek zorlaştığı ve 
bedel ödemek durumunda kaldığı 
bir süreç yaşanmıştır. Tüm bunla-
rın sonucu olarak, geçtiğimiz yıl-
lara göre dahi giderek azalan ka-
muda istihdam edilen mimar sayısı 
sonucu “Atanamayan Mimarlar” 
örgütlenmesi başlamıştır. Mimarlar 
Odası Ankara Şubesi olarak, ka-
muda çalışmak için KPSS puanları 
yüksek olmasına rağmen ataması 
yapılmayan mimarlar ile toplantı-
lar yapılmış, ortak sosyal medya 
çalışmalarına destek verilmiştir. 
Bu çalışmalar sonucunda, Oda’ya 
üye olmayan meslektaşların mü-
cadelelerini Oda çatısı altında sür-
dürmelerinin örgütlülük açısından 
önemi anlatılmış ve Şubemize üye 
olan meslektaşlarımızın komisyon 
çalışmalarına katılımı ile birlikte 
“Ücretli Çalışan, İşsiz ve Atanama-
yan Mimarlar Komisyonu” yeni ya-
pısıyla çalışmalarını sürdürmüştür. 

MİMARLAR ODASI ANKARA ŞUBESİ 
43.DÖNEMDEN BU 

YANA BÜNYESİNDE BAŞLAYAN VE 
SONRASINDA GENEL 

MERKEZ DÜZEYİNDE DE TEMSİL 
EDİLEN ENDÜSTRİ ÜRÜNLERİ 

TASARIMCILARI MESLEK GRUBU 

İLE ORTAK ÇALIŞMALAR YAPMAYA 

46. DÖNEMDE DE DEVAM ETMİŞ, 
ODA OLMA SÜREÇLERİNDE 

BİLGİ VE FİKİR PAYLAŞIMINI 
SÜRDÜRMÜŞTÜR. 

MİMARLAR ODASI ANKARA ŞUBESİ, 
ÜLKEDE YOĞUN

 BASKI VE ZORBALIĞIN 

HÂKİM OLDUĞU, EKONOMİK

 KRİZİN CAN ALICI NOKTAYA

 GELDİĞİ BİR SÜREÇTE, ÜCRETLİ 

ÇALIŞAN VE İŞSİZ MİMARLARLA 

DAYANIŞMA VE BİR ARAYA GELME 

YÖNTEMLERİNİ YENİDEN ELE 

ALMIŞTIR. ÜCRETLİ ÇALIŞAN VE 
İŞSİZ MİMARLAR KOMİSYONU

ÇALIŞMALARI KAPSAMINDA 

MESLEKTAŞLARIMIZIN KAMUDA

 İSTİHDAM EDİLMEMESİ, KAMU

 ÇALIŞANLARININ BASKI VE

 ZORLU KOŞULLAR ALTINDA 
ÇALIŞTIRILMASI, ÖZEL SEKTÖRDE

 YAŞANAN HAK GASPLARI VE 
YAKICI İŞSİZLİK SORUNLARI 

MİMARLAR ODASI ANKARA ŞUBESİ 
TARAFINDAN YÜKSEK SESLE DİLE 

GETİRİLMİŞ VE HAK TALEPLERİ 
YİNELENMİŞTİR.

Mimarlar Odası’na mimarların yanı 
sıra üye kaydı yaptıran Endüstri 
Ürünleri Tasarımcılarının odalaşma 
faaliyetlerine, 46. Dönemde de des-
tek verilmiştir. 46. Dönem Yönetim 
Kurulu’nda Endüstri Ürünleri Tasa-
rımcılarını temsilen yedek yönetim 
kurulu üyesi olarak bir üye görev 
almış, meslek disiplininin sorunları, 
çalışmaları ve faaliyetleri hakkında 
Yönetim Kurulu’na bilgi aktarımını 
sağlamıştır. Buna ek olarak Genel 
Merkez düzeyinde sürdürülen ko-
mite çalışmalarında Ankara Şube 
üyeleri aktif rol almıştır. 45. Dönem-
de hazırlanan Etik Kılavuzun yaygın-
laştırılması çalışmaları sürdürülmüş, 
ETMK Başkanı ve Şube üyemiz Gü-
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Kamuda mimar alımı için merkezi düzeyde çalışma yapılması hakkında 
konu Genel Merkez Yönetim Kurulu ile yapılan toplantılarda dile getiril-
miş, Şube hinterlandımızda yer alan ruhsat veren tüm kurumlara mimar 
çalıştırmadan işlem yapılmaması gerektiği hakkında resmi yazı ile bildi-
rimde bulunulmuş, Kültür ve Turizm Bakanlığı’nda yapılan toplantılarda 
da bizzat Kültür ve Turizm Bakanı’na konunun önemi aktarılmıştır. Aynı 
zamanda Şube Başkanı Tezcan Karakuş Candan tarafından katılım sağla-
nan FOX TV Çalar Saat programında yine televizyon ekranlarından genç 
mimarların atama beklediği, onca yıl gece gündüz çalışarak emek harcamış 
binlerce mimarlık bölümü mezununun işsizlik sorunları dillendirilmiş, ikti-
darın bu konuda üzerine düşeni yapması gerektiği önemle vurgulanmıştır. 

Özel sektörde ise ağır ve uzun ça-
lışma saatleri, mesai ücreti öden-
meyen, TMMOB asgari ücretinin 
uygulanmadığı ve dahi gönüllü staj 
adı altında maaşsız ve güvencesiz 
çalışma koşulları ile karşı karşıya 
kalan ücretli çalışan mimarların katı-
lımıyla çevrim içi toplantılar düzen-
lenmiş, İş Kanunu ve çalışan hakları 
konusunda bilgilendirme yapılarak 
örgütlü şekilde hareket etmenin 
gerekliliğine dikkat çekilmiştir. Bu 
toplantılarda öne çıkan sıkıntılardan 
biri olarak, insan onurunu ve meslek 

hem üyelere yönelik iş yerlerinde-
ki problemleri anlamak üzere anket 
düzenlenmiş hem de konu hakkında 
uzmanlıkları ve çalışmaları bulunan 
akademisyenler Aslı Odman, Beyza 
Onur ve Emre Gürcanlı’nın katılı-
mıyla “Pandemide Çalışma Yaşamı 
ve Mekanı: İşçi Sağlığı ve İş Güven-
liği” başlıklı bir etkinlik gerçekleşti-
rilerek  sorunlar masaya yatırılmıştır.

etiğini zedeleyen, cinsiyetçi ve aşa-
ğılayıcı ifadelerin yer aldığı iş ilanla-
rının yoğunlaşması konusunda, ko-
misyon iş ilanlarını takip ederek bu 
ve benzeri ilanları Şube gündemine 
taşımış ve bu ilanların kaldırılması 
ve ilanı veren firmalar hakkında iş-
lem yapılması için basın açıklama-
ları yapılmış, Mimarlar Odası’nın 
diğer Şubeleri ile ortak çalışmalar 
yürütülmüştür. Bu kapsamda, Kari-
yer.net üzerinden verilen “mimar-
lık bölümü mezunu makam şoförü” 
ilanı kaldırtılmış ve özür dilenmesi 
sağlanmıştır. Benzer şekilde, cin-
siyetçi ifadelere yer veren bir ilan 
daha kaldırtılmış ve İstanbul’da fa-
aliyet gösteren bir firmanın meslek-
taşların haklarının açıkça gasp edi-
leceği yazılan bir iş ilanı hakkında 
Mimarlar Odası İstanbul Büyükkent 
Şubesi’ne, müellif hakkında disip-
lin işlemi yapılması için başvuruda 
bulunulmuştur. Pandemi ile birlik-
te çalışma yaşamında ortaya çıkan 
zorluklar ise yeniden ele alınarak 
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Kamuda ve özel sektörde çalışma 
yaşamının bir parçası haline gelen 
“Mobbing” hakkında 45. Dönemde 
yüz yüze gerçekleştirilen eğitimler, 
çevrim içi ortamda yeniden düzen-
lenmiş, üyelerimizin haklarını bil-
mesi ve karşılaştıkları zorluklarla baş 
etme stratejilerini geliştirebilmeleri 
için konunun uzmanları tarafından 
sistematik olarak karşılaşılan baskı 
ve zorbalıklarla mücadele yöntem-
leri hakkında bilgi paylaşılmıştır. Ka-
muda liyakatsizliğin artışı nedeniyle, 
kamu kurumlarında çalışan meslek-
taşlarımızın karşılaştıkları zorluklar 
bizzat yönetim kurulu üyelerimiz 
tarafından da yaşanmıştır. Şube 
Başkanı Tezcan Karakuş Candan 
hakkında TOGO İkiz Kuleleri mü-
cadelesi nedeniyle Sinan Aygün’ün 
şikayeti ve İçişleri Bakanlığı’nca açı-
lan soruşturma süreci ve Şube Yöne-
tim Kurulu Üyesi Ali Atakan’ın İller 
Bankası’nın işçi sağlığı ve iş güven-
liği açısından uygun olmayan bina 
koşullarını belgelediği için Diyarba-
kır’a sürgün edilmesi gibi uygulama-
lar kamu kurumlarının geldiği nok-
tayı göstermiştir. Tüm bunlara karşı 
mücadele edilirken, aynı zamanda 
kamu kurumlarında çalışan meslek-
taşlarımıza da kamu yararını öncele-
meyen hiçbir projeye, düzenlemeye 
veya belgeye imza atmak zorunda 
olmadıkları, Mimarlar Odası’nın 
kamu görevlisi sorumluluğunu ye-
rine getiren her üyesinin yanında 
olduğu önemle vurgulanmıştır. Aynı 
zamanda Mimarlar Odası Ankara 

Şubesi hukuk bürosu da iş yaşa-
mında karşılaşılan sorunlarla ilgili 
ücretsiz danışmanlık hizmeti vere-
rek üyelerimize yardımcı olmuştur.

46. Dönemde genç işsizliğinin res-
mi rakamlara göre dahi %30’u aştığı 
bir süreç yaşanırken, Şube web si-
temizin insan kaynakları bölümün-
de başvuru ve özgeçmiş bırakma 
sayısı geçmiş yıllara göre çok ciddi 
oranda artış göstermiştir. Bu kap-
samda, yeni mezun mimarlara yö-
nelik ücretsiz ve çevrim içi olarak 
“Özgeçmiş Hazırlama ve Verimli İş 
Görüşmesi Eğitimi” düzenlenmiştir. 
İktidarın plansız eğitim politikaları-
nın bir sonucu olarak her yıl 8000’i 
aşkın mimarın mezun olduğu ülke-
mizde, ekonomik krizin de etkisiyle 
bedelini işsizlikle ödeyen üyeleri-
mizle yapılan toplantılarda, biriken 
öfkelerini durumun esas sorumlu-

larına karşı nasıl örgütleyerek kaza-
nımlar elde edebileceklerine dair 
fikir alışverişinde bulunulmuştur. İk-
tidarın “Tamamlayıcı Emeklilik Sis-
temi” ya da “Kıdem Tazminatı Re-
formu” adı altında emeklilik hayali 
dahi kuramayan genç çalışanların, 
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Mimarlar Odası Ankara Şubesi, kent mücadelesinin yereli ile ilgisini kur-
manın öneminin farkındalığıyla, mahallelerde yürütülen örgütlenmelere 
bilimsel açıdan destek vermiş, hukuk yollarının denenmesi için izlenecek 
adımlar konusunda bilgi paylaşmış, halkın gözünde güvenilir bir odak ola-
rak kentle ilişkili her problemde bir danışma merkezi olarak çalışmalarını 
sürdürmüştür. Karataş Mahallesi’nde kentsel dönüşüm nedeniyle devam 
eden yargı süreçleri ve plansız kalan alan hakkında yapılabileceklere ilişkin 
Şehir Plancıları Odası Ankara Şubesi ve Şube avukatlarının katılımıyla ma-
halle sakinleri ile görüşülerek bilgi verilmiş, Cebeci Stadyumu’nun yıkımı-
na ilişkin civar mahallelerin muhtarları ve semt sakinleri ile ortak toplantılar 
ve basın açıklamaları gerçekleştirilmiştir. Cumhurbaşkanlığı Muhafız Alay 
Komutanlığı  karşısında yer alan MİT Mensupları  Kooperatifi’ne yönelik 
kentsel dönüşüm sürecinin kamuoyu gündemine taşınması için Şubemize 
başvuran kooperatif sakinlerinin katılımı ile online basın toplantısı yapıla-
rak alandaki 10 bloktan sadece Hasan Tanık Cami’nin arkasındaki 3 blo-
ğun riskli ilan edilmesine dikkat çekilmiştir. Hürriyet İlköğretim Okulu’nun 
yan parselinin ticaret alanına dönüştürme kararının söz konusu olmasının 
ardından Anıttepe Mahallesi sakinleri ile toplantılar yapılmış, mahallelinin 
kaygılarına yönelik bilimsel açıdan veriler paylaşılmış, itiraz süreçleri ör-
gütlenerek birlikte hareket edilmiştir. Kıbrıs Vadisi köylüleri ile vadide de-
ğerlendirme yapılmış, Haymana, Pursaklar, Dikmen halkı, Ulus esnafı es-
nafı başta olmak üzere sorun yaşayan herkes. 46.Dönemde Mimarlar Odası 
Ankara Şubesi’nin kapısını çalmış, görüş almış , derdini anlatmış, çözüm 
üretmeye çalışmıştır.   Benzer şekilde Anıtkabir’de yapılan her türlü müda-
hale, muhtarlar tarafından Şubemize bildirilmiş ve Mimarlar Odası Ankara 
Şubesi olarak  hem kamuoyu önünde hem de hukuksal alanda Anıtkabir’in 
saygı mekânı olarak hak ettiği değeri görmesi için yoğun çaba sarf edilmiştir.

MİMARLAR ODASI ANKARA ŞUBESİ, 

KENTE DAİR MÜCADELE

 VERİRKEN KENTİN ÖZNELERİNİ, 

YAŞAYANLARINI VE MAHALLELİLERİ 

DE BU MÜCADELENİN BİR PARÇASI 

YAPMANIN ÖNEMİNİ

 BİLEREK MAHALLELERDE İLİŞKİDE 

OLDUĞU YEREL İNİSİYATİFLERLE, 

MUHTARLARLA VE KÖYLÜLERLE 

ÖRGÜTLÜ BAĞLARINI 

GÜÇLENDİRMİŞTİR. KENTSEL

 SORUNLARA, YERELDEN YÜKSELEN 

ŞİKÂYETLERE KULAK VEREREK

 BİLİMSEL AÇIDAN YAKLAŞIMLARLA 

ÇÖZÜM YOLU ÜRETMEK, DENEYİM 

PAYLAŞMAK VE GEREKTİĞİNDE 

YASAL YOLLARA BAŞVURMAK

 ÜZERE SEMT SAKİNLERİ İLE 

BULUŞMALAR GERÇEKLEŞTİRMİŞ, 

KURTULUŞ PARKI’NDA, 

KEÇİÖREN’DE, YENİMAHALLE’DE

 KIBRIS KÖYÜ VADİSİ’NDE TOPLUM 

HİZMETİNDE MİMARLIĞIN 

TEMSİLCİSİ OLMUŞTUR. 

sayısı her geçen gün katmerlenen 
işsizlerin, kamuda sözleşmeli, işçi 
statüsünde çalıştırılan kamu emek-
çilerinin, beyaz yakalı, mavi yakalı 
demeden herkesin geleceğini ipotek 
altına alarak bir fona aktarma planı-
na yönelik basın açıklaması yapıl-
mış ve bu zorlu süreçleri birlikte aş-
mak üzere Mimarlar Odası Ankara 
Şubesi’nin mekânları üyelerimizle 
paylaşılarak, sosyal buluşma, da-
yanışma ve rekreasyon aktiviteleri 
alanı olarak daima kullanıma açık 
bir zemin olarak örgütlenmiştir. 

Kıbrıs Köyü Vadisi Toplantısı, 2021

Karataş Mahallesi Sakinleri ile Toplantı, Mart 2021
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Özellikle kentsel dönüşüm süreçle-
rinde TMMOB Ankara İl Koordinas-
yon Kurulu ile birlikte Keçiören’de 
ve Dikmen Vadisi’nde mahalle top-
lantıları gerçekleştirilerek halk bilgi-
lendirilmiştir. Şubemiz Şehir Plancı-
ları Odası Ankara Şubesi ile birlikte 
Kıbrıs Köyü Vadisi sakinlerinin taş 
ocaklarına karşı mücadelesinde 
önce Şubemizde yapılan toplantı 
ve sunumlarla sorunları dinlemiş, 
daha sonra ise vadiye gezi düzen-
leyerek köylülerle birlikte alanda 
incelemelerde bulunmuştur. Yeni-
mahalle’de ise Adnan Kahveci Parkı 
Dayanışması’nın başvurusu sonucu 
mahalleliler ile toplantılar yapılmış, 

Keçiören Mahalle Toplantısı, Haziran 2021  

parkların yap-işlet-devret modeli ile 
ticarete açılmasına neden olan uy-
gulamalar gündeme taşınmış, Adnan 
Kahveci ve Kıvırcık Ali Parklarında 
yapılması planlanan düğün salonu, 
kafe, market vb. yapılarla parkların 
ticari kullanıma açılmasına ilişkin 
plan değişiklikleri yargıya taşınmış-
tır. Benzer şekilde Kurtuluş Parkı’nın 
TED Üniversitesi’nin kullanımına 
özgü düzenlenmesi için Ankara 
Büyükşehir Belediyesi tarafından 
imzalanan protokol de mahalle sa-
kinlerinin ve muhtarların katılımıyla 
basın toplantıları ve forumlarda tar-
tışılmış, kamusal alan kavramı kent-
liler açısından bilince çıkartılmıştır.

Mimarlar Odası Ankara Şubesi, soh-
bet, tanışma ve kent hakkında söy-
leşmek üzere arka bahçesini mahal-
leliler ve kent sakinleri için buluşma 
ortamına çevirerek tüm Ankaralıları 
davet etmiştir. “Kentlilerle Buluş-
ma: Açık Açık” etkinliği ile Şube 
faaliyetlerinin kentlilere yansımala-
rı ve Oda hakkında merak edilen-
ler açık açık konuşulmuştur. Kent 
mücadelesinin toplumda nasıl tak-
dir gördüğünü ve Oda’ya duyulan 
güveni gösteren buluşma pandemi 
önlemleri sonrası kentin sakinleriy-
le özlem gidermeyi de sağlamıştır.

Mimarlar Odası Ankara Şube-
si, pandemi nedeniyle dünyada 
uzaktan eğitime geçilmesinin ar-
dından, bu durumun mimarlık 
eğitimine yansımalarını ve mi-
marlık öğrencilerinin yaşayacağı 
zorlukları önemli bir başlık olarak 
değerlendirmiştir. Bu kapsamda 
pandeminin ilk günlerinden itiba-
ren öğrenci üyelere yönelik dü-

MİMARLAR ODASI ANKARA ŞUBESİ 46. DÖNEMDE PANDEMİ NEDENİYLE

 BÜTÜNÜYLE SARSILAN EĞİTİM SÜRECİNİN MİMARLIK EĞİTİMİNE VE 

ÖĞRENCİLERE YANSIMASINI DİKKATLE ELE ALMIŞ, ÖĞRENCİLERİN 

YALNIZ EĞİTİM AÇISINDAN DEĞİL SOSYAL VE PSİKOLOJİK AÇIDAN 

DA ZORLUKLAR YAŞADIĞI BU DÖNEMDE ODA’YI BİR DAYANIŞMA VE 

BİR ARADA ÜRETME ORTAMI OLARAK 

GÖRMELERİ İÇİN OLANAKLAR YARATMIŞTIR.

zenlediği anketlerle, üniversiteler-
de gönüllülük esasıyla belirlenmiş 
öğrenci temsilcileriyle ve çevrim 
içi ortamlardaki buluşmalarla ileti-
şimi daima canlı tutmuş, tüm zor-
lukların örgütlülük ve dayanışma 
ile aşılabileceği fikrini mimarlık 
öğrencileri arasında yaygınlaştır-
mıştır. Eğitim-öğretime ara verilen 
ve öğrencilerin üniversiteden ve 

arkadaşlarından uzak kaldığı dö-
nemde ilan edilen 7/24 AnKaran-
tina Yarışmaları aracılığıyla mimar-
lık öğrencileri ile temas edilmiş, 
mimarlık eğitiminin yaratıcı ve 
üretici yanlarının karantina koşul-
larında ortaya çıkarılacağı şekilde 
fotoğrafçılık, dijital tasarım ve kari-
katür vb. yöntemlerle öğrencilerin  
sanatsal üretimleri desteklenmiştir.
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Uzaktan eğitimin başladığı ve eğitimde fırsat eşitsizliklerinin yoğun şekilde 
ortaya çıktığı süreçte mimarlık ve endüstri ürünleri tasarımı öğrencilerine 
yönelik olarak Öğrenci Forumu düzenlenmiş ve bir uzman psikolog eşli-
ğinde hem eğitime hem de gündelik yaşama dair yaşanan problemler or-
taklaştırılarak yalnız olunmadığı hissi ve yaşanan sürecin geçici bir durum 
olduğu kanısı güçlendirilmiştir. Buna ek olarak 2020 yılı Dünya Mimarlık 
Günü etkinlikleri kapsamında çevrim içi olarak düzenlenen Ankara’nın 
Nefes Alanları, Ankara’da Pandemiyi Haritalama: ZoomIn/Out, Yürüne-
bilir Kent Senaryoları ve Kamusal Alan ve Pandemi: AVM’lerin Geleceği 
başlıklı atölyelerde akademisyenler ve meslektaşlarla bir arada enformel 
eğitimin iyi örneklerini içeren üretimler gerçekleştirilmiştir. Atölye sonuç-
larının hep bir arada sunulduğu etkinlik ile birlikte ülkenin dört bir yanın-
dan farklı üniversite ve sınıflardan mimarlık öğrencileri hem kolektif üretim 
sürecini yaşama hem de çok sayıda deneyimi paylaşma fırsatı bulmuştur.

Aynı zamanda üniversite ve kon-
tenjan sayısı artışlarının üstüne sal-
gın koşullarının eklenmesiyle staj 
yeri bulmakta zorlanan mimarlık 
öğrencilerine yönelik Mimarlar 
Odası Ankara Şubesi ve Türk Ser-
best Mimarlar Derneği iş birliğinde 
yaz stajı programı düzenlenmiştir. 
Mimarlık öğrencilerinin büro staj-
larını yapması sağlanan bu prog-
ramda, akademisyenler, ofis sahibi 
serbest mimarlar ve kamuda görev 
yapan meslektaşlarımızın eğitimler 
verdiği ve yürütücülük üstlendiği 
önemli bir öğrenme süreci dene-
yimleyen öğrencilerin staj üretim-
leri daha sonra sergiye dönüştürüle-
rek kamuoyuyla buluşturulmuştur.

Pandemi koşullarına rağmen üni-
versitelerde öğrenci temsilcileri 
seçimleri çevrim içi ortamda yapıl-
maya devam etmiş ve Genel Mer-
kez öğrenci temsilcileri kurulunda 
Mimarlar Odası Ankara Şubesi tem-
sil edilmiştir. XI. Mimarlık Eğitim 
Kurultayı hazırlıkları kapsamında 
İzmir’de gerçekleştirilen Öğrenci 
Forumu’na ve Eskişehir’de geçek-
leştirilen kurultaya Şubemizin öğ-
renci temsilcileri katılarak fikirlerini 
paylaşmıştır. Daha sonra öğrenci 
temsilcilerinin deneyimlerini aktar-
ması amacıyla öğrenci komisyonu 
ile toplantılar yapılmış ve süreç ve 
kurultay sonuçları tüm öğrencilerle 
paylaşılmıştır. Mimarlık öğrencile-
ri aynı zamanda Şubemizin önemli 
etkinlikleri olan Meslek Yılına Saygı 
Ödül Töreni, Mesleğe Hoş Geldiniz 
Rozet Takma Töreni, 5. Ulusal Yapı 
Kongresi gibi büyük organizasyonla-
rın da parçası olarak bu süreçleri de-
neyimleme, Oda ortamını tanıma ve 
tecrübeli mimarlarla bir arada olma 
ve tanışma fırsatlarını yakalamıştır.
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MİMARLAR ODASI ANKARA ŞUBESİ, 

ÜNİVERSİTELERİN MİMARLIK VE 

ENDÜSTRİ ÜRÜNLERİ TASARIMI 

BÖLÜMLERİNDEN MEZUN 

OLAN GENÇ MESLEKTAŞLARI İLE 

MEZUNİYET TÖRENLERİNDE 

BİR ARAYA GELEREK MESLEĞE 

İLK ADIMLARINI BİRLİKTE 

KUTLAMIŞTIR.

Mimarlar Odası Ankara Şubesi 
46.Dönemde, pandemi nedeniyle 
2020 yılında yapılamayan ancak 
2021 yılında kısıtlı da olsa bazı üni-
versitelerde gerçekleştirilen mezu-
niyet törenlerine katılarak Oda ve 
meslek yaşamı hakkında bilgilendir-
meler yapmış, yeni mezun mimar-
ları üye olmak üzere Oda’ya davet 
ederek yeni meslektaşlar ile ilk gün-
den yan yana gelip Oda desteğini 
hissetmelerini sağlamıştır . Törenler-
de dereceye giren öğrencilere Oda 
yayınları ve kalem hediye edilmiştir.

Atılım Üniversitesi Öğrencileri, “Deneyim Tasarım” dersi kapsamında Şube’de Ermeni Gımes Usta ile buluşma.

Gazi Üniveristesi Mezuniyet Töreni, Haziran 2021 

Eskişehir Mimarlık Fakülteleri öğrencileri Şube’de Ankara kent gezisi  ve sunumu için bir araya geldiler. .ODTÜ Mimarlık öğrencileri ile ODTÜ Yolu Görüşmesi

Mimarlar Odası’nda Öğrenci Stajı 

Mimarlar Odası ve TSMD iş birliğindeki Öğrenci Yaz Stajı Bilkent Üniversitesi Safranbolu çalışması 
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MİMARLAR ODASI ANKARA ŞUBESİ,

 MESLEĞE YENİ ADIM 

ATAN VE ODA’YA ÜYELİĞİNİ 

YAPTIRAN GENÇ MESLEKTAŞLARI 

İLE BULUŞMAYI SAĞLAYAN 

GELENEKSELLEŞMİŞ “MESLEĞE 

HOŞ GELDİNİZ ROZET TAKMA 

TÖRENİ”Nİ 46. DÖNEMDE DE 

SÜRDÜRMÜŞTÜR. ROZET TAKMA 

TÖRENİ YENİ MEZUN OLMUŞ 

MİMARLARIN MESLEK ÖRGÜTÜ 

AİDİYETİNİ SAĞLAMAK VE 

ODA ÇALIŞMALARINA KATKI 

SUNMAK İÇİN GEREKLİLİKLERİ 

ANLAMAK ÜZERE BİR ZEMİN 

SUNMUŞ VE YOĞUN KATILIMLA 

GERÇEKLEŞTİRİLMİŞTİR. 

Mimarlar Odası Ankara Şubesi 46. Dönemin ilk yılı olan 2020’de Mesleğe 
Hoş Geldiniz Rozet Takma Töreni’ni yüksek vaka sayıları nedeniyle toplu 
katılımla gerçekleştirilen bir tören yerine, üyelerle birebir tanışma fırsatı sağ-
layacak şekilde pano önünde hatıra fotoğrafı çektirerek rozetlerini takdim 
ettiği bir organizasyon olarak düzenlemiştir. Megaron şeklinde rozetlerin 
takıldığı ve meslek yaşamına, ülke ve kent gündemine ve işsizlik sorunla-
rına değinilen konuşmaların gerçekleştiği bu görüşmelerde meslek örgütü-
nün faaliyetleri, Oda’da örgütlenmenin önemi ve çalışmalara katkı sunul-
ması talepleri yinelenmiştir. 2021 yılında ise pandemi önlemleri alınarak 
Oda binasında gerçekleştirilen törende Cumhuriyet’in 100. Yılına doğru 
giderken geleceğe yönelik perspektifler ve gençlerin umutlu sözleri törene 
damga vurmuştur. Ekonomik kriz, devalüasyon ve işsizlik sorunlarının çar-
pıcı şekilde hissedildiği etkinlikte, tüm sorunlara rağmen genç mimarların 
mücadele sözleri ve geleceğe ilişkin umutlu hisleri törene katılan herkes 
için önemli bir motivasyon kaynağı olmuş ve 100. Yılda ülkeyi yeniden 
Cumhuriyet değerlerine yakışır şekilde imar etme kararlılığı sergilenmiştir. 

Genç Mezunlara Rozet Takma Töreni, Aralık 2021
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Genç Mezunlara Rozet Takma Töreni, Aralık 2021

Genç Mezunlara Rozet Takma Töreni, Aralık 2021

Genç Mezunlara Rozet Takma Töreni, Aralık 2021
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MİMARLAR ODASI ANKARA ŞUBESİ, 

MİMARLIK EĞİTİMİNİN YÜZ YÜZE 

SÜRDÜRÜLEMEDİĞİ, ÜNİVERSİTE 

ORTAMININ YALNIZLAŞTIĞI VE 

UZAKTAN EĞİTİME GEÇİLDİĞİ 

DÖNEMİ TÜM ZORLUKLARA 

RAĞMEN ÜNİVERSİTELER İLE İÇ 

İÇE GEÇİRMEYİ BAŞARMIŞTIR. 

ODA ORTAMINI ÖĞRENME VE 

PAYLAŞMA PLATFORMU OLARAK 

ÇALIŞTIRMIŞ, İKİNCİ BİR OKUL 

OLMA ÖZELLİĞİNİ 46. DÖNEMDE 

DE SÜRDÜRMÜŞTÜR.

46. Dönemde Mimarlar Odası Ankara Şubesi uzaktan eğitime geçilmesi 
ile birlikte yeni sürece alışmaya çalışan üniversitelerin mimarlık bölümleri 
ile iletişim halinde olmuş, hem Başkent’te hem de hinterlandında bulunan 
üniversitelerde yer alan akademisyenlerin üretimlerini ve çalışmalarını hem 
Oda ortamı ile hem de yerel yönetimlerle buluşturmalarını ve pratiğe geçi-
rilmelerini sağlamıştır. Farklı disiplinlerden alanında uzman akademisyen-
lerin bilgisine başvurmuş, aynı zamanda Yönetim Kurulu üyeleri de Oda’nın 
bilgi birikimi ve deneyimlerini jüri üyesi olarak, üniversitelerde düzenlenen 
panellerde konuşmacı olarak ya da kent içi geziler yoluyla üniversiteler ile 
paylaşmıştır. Buna ek olarak arşivini lisans, yüksek lisans ve doktora öğren-
cilerinin, araştırmacıların ve akademisyenlerin kolaylıkla kullanabileceği şe-
kilde erişime açık hale getirerek akademik bir kaynak olarak hizmet vermiştir.

Şubemize bağlı Karabük Temsilciliği-
mizle Safranbolu Belediyesi arasında 
imzalanan iş birliği protokolü kapsa-
mında sağlıklı kentlerin üretimine kat-
kı sunmak ve Oda, üniversite ve yerel 
yönetim birlikteliğini kentsel yaşama 
yansıtmak üzere, Bilkent Üniversitesi 
Kentsel Tasarım ve Peyzaj Mimarlığı 
Bölümü stüdyo dersinde Safranbolu 
Belediyesi’nin proje üretmek istediği 
bir alan ele alınarak öğrenciler tarafın-
dan çeşitli projeler üretilmiş, jüriler-
de Şubemizin yönetim kurulu üyeleri 
yer almış, birlikte değerlendirmeler 
yapılmış ve sonuçlar Safranbolu’da 
halkın katılımıyla sergilenmiştir. Be-
ğeni kazanan ve uygulamaya uygun 
koşullarda olan proje Safranbolu Bele-
diyesi tarafından hayata geçirilecektir. 
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Fındıklı Belediyesi ile Şubemiz arasın-
daki iş birliği ve dayanışma protokolü 
kapsamında, Mimarlar Odası’nın 13 
Şubesi ile gerçekleştirilen Aydın Boysan 
anısına “Sınırları Kaldırmak: Kavuşma” 
başlıklı Proje Fikir Yarışması çok sayıda 
akademisyenin katkısı ile teori ve prati-
ğin buluştuğu etkinliklerden olmuştur.

Mimarlık eğitiminin pandemi koşul-
larında gitgide zorlaştığı ve staj bul-
ma oranının azaldığı dönemde mi-
marlık öğrencilerine yönelik olarak 
staj programı gerçekleştirmek üzere 
üniversiteler ile iletişime geçilmiş, 
Ankara’daki tüm üniversitelerin staj 
koordinasyonundan sorumlu akade-
misyenler ile yapılan ortak toplantılar 
sonucu içerik oluşturulmuş ve Şube-
miz bünyesinde düzenlenen yaz sta-
jının geçerli sayılması sağlanmıştır. 
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İktidarın üniversitelere müdahale-
lerinin arttığı, özerk ve demokra-
tik ortamın kararnamelerle, rektör 
atamaları ile aşındırıldığı bir süreç-
te Mimarlar Odası Ankara Şubesi, 
akademik üretimi Oda ortamında 
çok sayıda iş birliği ile sergilemiş-
tir. Geleneksel olarak düzenlenen 
5. Ulusal Yapı Kongresi Orta Doğu 
Teknik Üniversitesi’nin düzenleyici 
kuruluş olarak katkı verdiği şekilde 
gerçekleştirilmiş, kongrenin Bilim 
Kurulu’nda ODTÜ, Gazi Üniver-
sitesi, Başkent Üniversitesi, Mimar 
Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi, 
Çankaya Üniversitesi, Kadir Has 
Üniversitesi, İzmir Yüksek Tekno-

Mimarlar Odası Ankara Şubesi’nin 
akademik dergisi Dosya’nın “Mima-
ri Tasarım Stüdyolarında Ankara’nın 
Geleceğini Kavramak” başlıklı 49. 
sayısında ise Ankara’daki üniversite-
lerin mimarlık bölümü stüdyo ders-
lerinde Ankara’ya ilişkin üretilen 
projeler gelecek teması kapsamında 
bir araya getirilerek yayınlanmış ve 
stüdyo üretimleri üniversitenin dı-
şına çıkarılarak tüm üyelerimiz ve 
kamuoyu ile buluşma fırsatı yaka-
lanmıştır. Kongrelerde, yayınlarda, 
mimarlık pratiğinin hayata geçiril-
mesi süreçlerinde üniversitelerle 
yan yana olan Mimarlar Odası An-
kara Şubesi aynı zamanda mimarlık 
bölümlerinin derslerine de ev sahip-
liği yapmış, hem Oda mekânlarını 
hem de çevrim içi olanaklarını pay-
laşarak “Çocuk ve Mimarlık”, “Yerel 
Yönetimler”, “Deneyim ve Tasarım” 
gibi dersleri Oda’da ağırlamıştır.  

KHK’lı akademisyenlerin görevle-
rine henüz geri dönememiş olması 
nedeniyle üretim ortamlarında, ad-
liye koridorlarında, Mimarlar Oda-
sı’nda ve TMMOB’da sürdürülen 
dayanışma 46. Dönemde de devam 
etmiş, Mimarlar Odası Ankara Şu-
besi bütün Oda imkânları ile aka-
demisyenlerin bilimsel üretimini 
desteklemiştir. Kent İzleme Merkezi 
Danışma Kurulu’nda, kent hafızası 
yürüyüş rotalarında, söyleşi, sem-
pozyum ve yayın üretim süreçlerin-
de KHK’lı akademisyenler ile omuz 
omuza çalışılmış ve mimarlık disip-
linin yanı sıra çok sayıda disiplin-
den akademisyenle multi-disipliner 
çalışmalar yapılmıştır. Aynı zaman-
da, yürüttüğü kamu görevi sırasın-
da kamu yararını savunduğu için 

MİMARLAR ODASI ANKARA ŞUBESİ, KHK İLE İHRAÇ EDİLEN 

AKADEMİSYENLERİN İKTİDAR ZULMÜ İLE ÜNİVERSİTE ORTAMINDAN 

UZAKLAŞTIRILMASINA KARŞI DAYANIŞMAYI 46. DÖNEMDE DE 

SÜRDÜRMÜŞTÜR.

loji Enstitüsü, Akdeniz Üniversitesi, 
İstanbul Teknik Üniversitesi, Yaşar 
Üniversitesi, TED Üniversitesi, Sel-
çuk Üniversitesi, TOBB ETÜ, Es-
kişehir Teknik Üniversitesi, Atılım 
Üniversitesi, Bilkent Üniversitesi, 
Yıldız Teknik Üniversitesi, Özye-
ğin Üniversitesi gibi ülkenin dört 
bir yanından çok sayıda disiplinden 
alanında uzman akademisyenler bir 
araya gelerek bildiri değerlendirme 
sürecine katkıda bulunmuştur. Aynı 
zamanda kongreye çok sayıda lisan-
süstü öğrenci tarafından bildiri gön-
derilmiş ve seçilen bildiriler hem 
kongrede sunulmuş hem de Yapı 
Kongresi e-kitabında yayınlanmıştır.

KHK ile işten atılan, “işimi istiyorum” diyerek verdiği hak arama mücade-
lesinde gözaltına alınarak tutuklanan mimar meslektaşımız Alev Şahin’in 
serbest bırakılması için açıklama yapılmış, sürecin takipçisi olunmuştur. 
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Mimarlar Odası Ankara Şubesi, 46. Dönemde pandemide “Evde Kal” çağ-
rıları ile yeni bir boyut kazanan kadınların hem ev içi emek süreçlerinde 
yaşadıkları zorluklar hem de kadın cinayetleri ve şiddet vakalarındaki ar-
tışta her zaman en yüksek sesle tepki vermiş, erkek egemen anlayışa ve 
iktidar politikalarına karşı kadın mücadelesini örgütlemiştir. Bizzat 7 kişilik 
yönetim kurulunun 5’ini kadınların oluşturması, seçilmiş tüm kurullarda 
kadın sayısının çoğunlukta olması ve gerek teorik gerekse pratik üretim-
lerin birçoğunda en ön sırada kadınların yer alması Oda çalışmalarındaki 
toplumsal cinsiyet eşitliği anlayışını 46. Dönemde de göstermiştir. İktida-
rın kadın düşmanı politikalarından 46. Dönemde en öne çıkan İstanbul 
Sözleşmesi’nden vazgeçilmesi girişimine karşı eylemlere katılım sağlanmış, 
Mimarlar Odası Şubeleri, demokratik kitle örgütlerinin temsilcileri örgüt-
lenerek sosyal medya ve video çalışmaları yapılmış, basın açıklamaları ve 
etkinliklerle “İstanbul Sözleşmesi Yaşatır” sloganı yere göğe yazılmıştır. 

ÜLKEMİZDE GİDEREK ARTAN VE 

İKTİDARIN POLİTİKALARIYLA 

CESARET BULAN KADIN 

CİNAYETLERİ VE KADINA 

ŞİDDET MİMARLAR ODASI 

ANKARA ŞUBESİ’NİN 46. DÖNEM 

ÇALIŞMALARINDA CİDDİYETLE 

ELE ALINMIŞ, YÜKSELEN 

KADIN MÜCADELESİNİN 

YANSIMALARI HEM SEÇİLMİŞ 

KURULLARDAKİ YÜKSEK KADIN 

TEMSİLİYETİ İLE HEM DE KADIN 

ÇALIŞMALARI VE TOPLUMSAL 

CİNSİYET KOMİSYONU’NUN 

ÇALIŞMALARINDA ORTAYA 

ÇIKARILMIŞTIR.  

“8 Mart Dünya Kadınlar Günü” ve “25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı 
Uluslararası Mücadele Günü” mücadele günleri olarak Şubemizin Anka-
ra’daki kadın eylemlerine katılımı ile gerçekleştirilmiştir. Aynı zamanda, 
2020 yılında “Direniş, Dayanışma, Devinim, Umut” teması altında çeşitli 
etkinlikler düzenlenmiştir. “Kadın Direniş Tarihi ve 21. Yüzyılda Yükselen 
Şiddet ve Mobbing” başlığıyla Birten Çelik, Asuman Tokgöz ve Vedat Bu-
lut’un konuşmacı olduğu bir panel ve ardından üyemiz Esmahan Devran 
İnci’nin “Suyun Şarkısı” kitabının imza günü ve söyleşisi ile birlikte yine 
Şube üyemiz Dilara Erkaya’nın “Kaçış” isimli sergisinin açılışı gerçekleş-
tirilmiştir. 2021 yılında ise kadın çalışmalarında aktif rol alan akademis-
yenler Didem Kılıçkıran, Selda Tuncer ve Ceren Lordoğlu ile “Kadının 
Yeri: Gündelik Yaşam, Mekân ve Ev” başlıklı etkinlik gerçekleştirilerek 
hem evin içinde hem de özel ve kamusal alanda kadınların mekânsal de-
neyimleri masaya yatırılmıştır. Toplumsal cinsiyet eşitliği farkındalığının 
artırılmasını ve kadın cinayetlerine yönelik sanatsal bir tavır alışla, kentsel 
mekânda kültür ve sanatın toplumla buluşmasını sağlamak amacıyla Fın-
dıklı Belediyesi ve Fındıklı Kent Konseyi Kadın Meclisi ile iş birliği içe-
risinde “Fındıklı Kadın Yaşam Ahşap Heykel Yarışması” düzenlenmiştir. 
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KADININ ADI VAR

HER ZAMAN HER YERDE 

Ülkede sürmekte olan kadın düş-
manı politikaların mimar mes-
lektaşlarımıza yönelik saldırıları 
ciddiyetle takip edilmiş, iş ilanla-
rındaki cinsiyetçi ifadeler ve ay-
rımcı söylemlerin kaldırılması için 
girişimlerde bulunularak özür di-
lenmesi sağlanmıştır. CSO Konser 
Salonu’nun açılış törenine davet 
edilmeyen mimari proje müellifle-
rinden Semra Uygur’a yönelik Kül-
tür ve Turizm Bakanlığı yetkilileri-
nin ifadesi hakkında “CSO Konser 
Salonu Açılıyor, Kadın Mimarın 
Adı ‘Değerli Eşleri’” başlıklı açık-
lama yapılarak kamuoyu gündemi 
yaratılmıştır. İstanbul Teknik Üni-
versitesi Mimarlık Bölümü Araştır-
ma Görevlisi meslektaşımıza yapı-
lan nefret suçu niteliğindeki saldırı 
kınanarak sürecin takipçisi olun-
muştur. TMMOB 7. Kadın Kurulta-
yı ve TMMOB 4. Kadın Sempozyu-
mu’na katkı ve katılım sağlanmış, 
yaşanan kadın cinayetlerinin po-
litik olduğu ve bu toplumsal çü-
rümenin, cinayet faillerinin biz-
zat iktidarca korunduğu hakkında 
açıklamalar yinelenerek kadın 
düşmanı düzen lanetlenmiştir. 

CSO KONSER SALONU AÇILIYOR, KADIN MİMARIN ADI “Değerli Eşleri”

1992 yılında mimari proje yarışması ile elde edilen Atatürk Kültür Mer-
kezi Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası Konser Salonu ve Koro Çalış-
maları binaları bugün açılıyor. Ankara’nın kültürel olarak çok önemli bir 
mekâna kavuşuyor olması mutluluk verici. Ancak Anıtkabir ile Ankara 
Kalesi’ni birbirine bağlayan aksın tam orta yerinde konumlanan tasarım-
ları ile birincilik ödülüne layık görülen meslektaşlarımız Semra Uygur 
ve Özcan Uygur’un 28 yıllık emekleri ve birikimleri ile şekillenen Cum-
hurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası Konser Salonu’nun açılışına davet edil-
memeleri sosyal medya ortamına yansımıştır. Mimarlar Odası Ankara 
Şubesi olarak Kültür ve Turizm Bakanlığı Özel Kalemi ile yapılan görüş-
mede bir yanlışlık olduğu ifade edilerek, mimar meslektaşlarımızın daha 
sonra davet edildiği tekrar sosyal medya üzerinden yayınlanmıştır.

Kültür ve Turizm Bakanlığı yetkilileri tarafından bu yanlış anlaşılmaya dair 
yine sosyal medyada yapılan paylaşımların dili ise ülkemizde yoğunlukla 
karşılaştığımız “Kadının Adı Yok” dedirten yaklaşıma bir yenisini eklemiş-
tir. Yapının müellifi olarak yaklaşık 30 yıldır CSO binalarına emek ver-
miş kadın meslektaşımızın Bakanlık yetkilileri tarafından müellif olarak 
değil de, “değerli eşleri” şeklinde tanımlanması kabul edilebilir değildir.

Türkiye’nin ve Ankaralıların uzun yıllardır beklediği ve kültürel bir 
mekân olarak çok önemli işlev görecek bu yapının, her yanıyla çağdaş 
Türkiye’nin yüzü olarak yola çıkması gereklidir. Bu kapsamda, öncelik-
li davetliler arasında, mimar müellifleri, yarışma jürisinde görev alan-
lar ve bu süreçte büyük katkıları olan Mimarlar Odası Ankara Şubesi ve 
mimarlık örgütlerinin davet edilmesi ve toplumsal cinsiyet eşitliğine 
önem verilmesi kültüre ve nezaket kurallarına göre yapılması gerekendi.

Anıtlar ve anıtsal yapılar eser sahipleri ile birlikte hatırlanır, uygulamada-
ki nezaketsizlik ise yönetenlerle birlikte hatırlanacaktır. Bir kez daha bu 
anıtsal eserin ülkemize kazandırılmasında emeği geçen mimarlar Semra 
Uygur ve Özcan Uygur’a teşekkür ederken, Türkiye’nin çağdaş uygarlık 
düzeyine ilerleyebilmesi için kadının adını her yerde öne çıkartarak daha 
çok mücadele etmemiz gerekliliğini kamuoyuna bir kez daha ilan ediyoruz.

TMMOB Mimarlar Odası Ankara Şubesi Yönetim Kurulu
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 ŞUBESİ 46. DÖNEMDE MİMARLIK

 ÖRGÜTLERİ İLE MESLEK ALANINA 
VE KENT MÜCADELESİNE İLİŞKİN 

BİRLİKTELİĞİ ÖNEMSEMİŞ, ORTAK 
YAPILAN PEK ÇOK ÇALIŞMA VE 

BASIN AÇIKLAMASI YOLUYLA 

MİMARLIK ORTAMINDA 
DAYANIŞMAYI ÖRGÜTLEMİŞTİR.

Mimarlar Odası Ankara Şubesi, kent gündemine ve mimarlık alanına dair 
kolektif çalışma üretmeyi, çok aktörlü ve katılımcı süreçleri işletmeyi daima 
önemsemiş ve meslek alanına dair çalışmaları olan diğer mimarlık örgütleri 
ile ortak çalışmalar yapmaya önem vermiştir. Bu kapsamda, Başkent olma 
özelliği ile Ankara’da yoğunlukta bulunan mimarlık örgütlerinden Mimar-
lar Derneği 1927, Türk Serbest Mimarlar Derneği (TSMD), Koruma ve Res-
torasyon Uzmanları Derneği (KORDER), ÇEKÜL Vakfı Ankara Temsilciliği, 
DOCOMOMO Türkiye Ulusal Çalışma Grubu, ICOMOS Türkiye Milli Ko-
mitesi gibi çok sayıda örgütle yan yana gelerek ortak çalışmalar üretmiştir. 

Kent gündemine ilişkin, 46. Dönem-
de en yakıcı başlıklardan biri olarak 
Saraçoğlu Mahallesi hakkında Oda 
bünyesinde, KORDER, docomo-
mo_TR  ve ICOMOS Türkiye Milli 
Komitesi temsilcilerinin yer aldığı 
Saraçoğlu Mahallesi Müdahale İz-
leme Komitesi kurularak mahalle-
de “Restorasyon ve Yenileme” adı 
altında sürdürülen çalışmalar adım 
adım izlenmiş, kamuoyuna bilgilen-
dirmeler yapılarak bilimsel açıdan 
tespit edilen tüm sakınca ve prob-
lemler hukuki süreçlerde de titizlikle 
belgelenerek dava dosyalarına su-
nulmuştur. Bu kapsamda KORDER 
ve docomomo_TR’nin düzenlediği 
“Türkiye’nin Modern Miras Gün-
demi” başlıklı çevrim içi sempoz-
yumda Şube Başkanı Tezcan Ka-
rakuş Candan Saraçoğlu Mahallesi 
hakkında sunum gerçekleştirmiştir.
Ankara Büyükşehir Belediyesi tara-
fından yıkım ihalesine çıkılan Ulus 
100. Yıl Çarşısı hakkında öncelikle 
Mimarlar Odası Ankara Şubesi’nin 
önderliğinde tüm mimarlık örgütleri 
ile yıkımın yanlış bir karar olduğu ve 
alana ilişkin 100. Yıl Çarşısı yapısı-
nın korunacağı şekilde bir mimari 
proje yarışması açılmasının gereklili-
ği  belirtilerek/ifade edilerek şartna-
me çalışmaları yapılmış, sonrasında 
konu yapılan sunumlarla Ankara 
Büyükşehir Belediyesi Genel Sekre-
teri’ne ve Kültür Varlıkları Daire Baş-
kanlığı’na aktarılmıştır. Belediye’nin 
ısrarla yıkım yönündeki kararına kar-
şılık ise yine tüm mimarlık örgütle-
rinin imzacısı olduğu şekilde “Ulus 
100. Yıl Çarşısı Yıkılmasın!” başlıklı 
açıklama kamuoyu ile paylaşılmıştır.

Her yıl 9 Nisan’da yapılan Mimar Sinan Anma Törenleri her dönem oldu-
ğu gibi mimarlık örgütleri ile birlikte düzenlenmiştir. Dil, Tarih ve Coğraf-
ya Fakültesi’nde bulunan Sinan Anıtı’na çiçek bırakma etkinliği ve basın 
açıklamaları Mimarlar Derneği 1927 ve TSMD temsilcilerinin katılımıyla 
gerçekleştirilmiştir. 46. Dönemde, mimarlık öğrencilerinin staj sorunları-
na yönelik olarak TSMD ile iş birliği içinde “Güncel İhtiyaçlar Çerçeve-
sinde Mekânsal Adaptasyon” başlıklı yaz stajı programı hayata geçirilmiş 
ve sonuçlar hem Mimarlar Odası Ankara Şubesi hem de TSMD binasın-
da yapılan açılışlarla sergilenmiştir. TSMD ile aynı zamanda, İçmimarlar 
Odası tarafından yapılan yönetmelik taslağı çalışmaları ve Planlı Alanlar 
İmar Yönetmeliği’nde gerçekleştirilmesi önerilen değişikliğe dair ortak top-
lantılar yapılmış ve konu hakkında yapılacak çalışmalar ortaklaştırılmıştır.
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46. DÖNEMDE MİMARLAR

 ODASI’NIN DİĞER ŞUBELERİ İLE

 ORTAK ÇALIŞMALAR YÜRÜTMÜŞ,   

MESLEK ALANINA DAİR HEM

 BAŞKENT’İN GÜNDEMİNİ

 DİĞER İLLERE TAŞIMIŞ, HEM 

DE YERELLERDEKİ GÜNDEME 

DAİR GÖRÜŞ VE ÖNERİLERİNİ 

PAYLAŞMIŞTIR. HER DÖNEM 

ŞUBELERİN ORTAKLIĞIYLA

GERÇEKLEŞTİRİLEN YAZ 

KAMPLARI PANDEMİ NEDENİYLE 

GERÇEKLEŞTİRİLEMESE DE FİKİR 

PROJE YARIŞMALARI ARACILIĞIYLA 

YİNE ODA, YEREL YÖNETİM,

 AKADEMİ, HALK VE MİMARLIK 

ÖĞRENCİLERİ BİRLİKTELİĞİ 

SAĞLANMIŞTIR.

Mimarlar Odası Ankara Şubesi, 46. Dönemde Mimarlar Odası Şubeleri ile 
ortak çalışmaları sürdürmüş, yerel yönetimlerle kurduğu ilişkileri ve bağlan-
tıları paylaşarak, yerellerdeki kentsel sorunlara ortak akılla çözüm üretmek 
üzere iş birliklerini örgütlemiştir. Fındıklı Belediyesi ile Şubemiz arasındaki 
iş birliği protokolü kapsamında mimar, yazar ve gazeteci Aydın Boysan’ın 
anısını ve savunduğu değerleri yaşatmak üzere, Rize Fındıklı Belediyesi ve 
TMMOB Mimarlar Odası’nın 13 Şubesi iş birliğiyle, Karadeniz Sahil Yo-
lu’nun oluşturduğu sınırları kaldırarak kentlilerin denizle kavuşmasını sağ-
layacak yaya ağırlıklı fikir projelerinin elde edilmesi amacıyla “Sınırları Kal-
dırmak: Kavuşma” temalı Aydın Boysan Proje Fikir Yarışması düzenlemiştir. 
Şubemizin öncülük ettiği yarışma sürecinde TMMOB Mimarlar Odası Ada-
na Şubesi, Antalya Şubesi, Bursa Şubesi, Denizli Şubesi, Eskişehir Şubesi, 
Gaziantep Şubesi, Giresun Şubesi, Hatay Şubesi, Kayseri Şubesi, Kocaeli 
Şubesi, Mersin Şubesi ve Van Şubesi olmak üzere 13 şube iş birliği içeri-
sinde çalışmış, yarışmanın yer görme ve kolokyum aşamalarında yan yana 
gelinerek Oda örgütlülüğünün yerel yönetimlerle, akademisyenlerle, Fın-
dıklı halkıyla ve öğrencilerle ortak üretim ortamını yaratması sağlanmıştır 

Türkiye’de 2020 yılında yaşanan 
depremler ve sel felaketlerini, risk-
leri ve afet yönetimlerini tartışmak 
üzere Yer Bilimci, Deprem Uzmanı 
Prof. Dr. Naci Görür, Mimar, Öğ-
retim Üyesi Doç. Dr. Ali Tolga Öz-
den ve afetlerle karşılaşan kentlerin 
Şube başkanlarından Mimarlar Oda-
sı Bursa Şube Başkanı Şirin Rodoplu 
Şimşek, Mimarlar Odası İzmir Şube 
Başkanı İlker Kahraman, Mimarlar 
Odası Van Şube Başkanı Barış Kar-
tal ve Mimarlar Odası Elazığ Şube 
Başkanı Kazım Sanaç’ın katılımı ile 
“AFET: Depremler, Seller, Riskler” 
başlıklı çevrim içi söyleşi gerçekleş-
tirilmiştir. Ülke gündeminde büyük 
yer edinen orman yangınları ve sel 
felaketlerinde yine Mimarlar Odası 
Şubeleri ile organize şekilde hareket 
edilerek ihtiyaç listeleri ve yardım 
kampanyaları dayanışma içinde ör-
gütlenmiştir. 
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26 ŞUBENİN “MAKAM ŞOFÖRLÜĞÜ YAPABİLECEK MİMAR/
İNŞAAT MÜHENDİSİ ARANIYOR” İŞ İLANINA YÖNELİK 

YAPTIĞI ORTAK AÇIKLAMA SONUCUNDA, KELEŞOĞLU 
HOLDİNG İLANI GERİ ÇEKİP KAMUOYUNDAN VE 

MİMARLARDAN ÖZÜR DİLEDİ.

Atatürk’ün halkına emaneti çiftlik-
ler gündemi ise Başkent’in yanında 
diğer illerde de bulunan çiftlikler 
ile ortaklaştırılarak Atatürk’ün 11 
Haziran 1937 yılında mal varlığını 
şartlı olarak halka emanet edişinin 
ardından, 83. yılında “Atatürk’ün 
Halkına Emaneti: Çiftlikler” baş-
lığıyla düzenlenen etkinlikte Mi-
marlar Odası Şubelerini yan yana 
getirmiştir. Prof. Dr. Ruşen Keleş’in 
moderatörlüğünde, Yüksek Ziraat 
Mühendisi Mehmet Emin Ergün, 
Mimarlar Odası Ankara Şube Baş-
kanı Tezcan Karakuş Candan, Mi-
marlar Odası Mersin Şube Başkanı 
Ünal Şahin, Mimarlar Odası Hatay 
Şube Başkanı Mustafa Özçelik ile 
birlikte Atatürk’ün Çiftlikleri olan 
Atatürk Orman Çiftliği, Yalova Mil-
let ve Baltacı Çiftliği, Silifke Tekir 
ve Şövalye Çiftlikleri, Tarsus Piloğ-
lu Çiftliği, Hatay Dörtyol Karabasa-
mak Çiftlikleri’nin son durumları ve 
gelecekleri masaya yatırılmıştır.

Davet üzerine Mimarlar Odası Bursa Şubesi tarafından düzenlenen çev-
rim içi söyleşiye katılan Şube Başkanı Tezcan Karakuş Candan Başkent’in 
kent gündemine ilişkin Saraçoğlu Mahallesi hakkındaki sunumunu pay-
laşmış, Mimarlar Odası Mersin Şubesi tarafından düzenlenen “Mimarlık, 
Mühendislik, Planlama Konuşmaları”nda ise Şubemizin ilişkili olduğu 
Türk Tabipler Birliği’nin Genel Sekreteri Vedat Bulut ile birlikte “Yapılı 
Çevre Tasarımı ve Halk Sağlığı” başlıklı sunumunu gerçekleştirmiştir.

Mimarlar Odası’nın 26 Şubesi Kariyer.net adresinde yayın-
lanan “makam şoförlüğü yapabilecek mimar aranıyor” şek-
lindeki iş ilanına karşı kamuoyuna ortak açıklama yapmıştır. 
Açıklamada “Mimar ve mühendislere yönelik iş ilanlarında, 
meslek itibarımızı zedeleyen ve cinsiyetçi yaklaşımların ol-
duğu görülmektedir. TMMOB tarafından gerekli girişimler-
de bulunulmuş olmasına rağmen ilanlar devam etmektedir. 
Mesleğimizin itibarını zedelemeye çalışanlar, karşılarında 
Mimarlar Odası örgütlülüğünü bulacaktır.” vurgusu yapılmış, 
sosyal medyada kampanya yürütülerek konunun gündem 
olması sağlanmıştır. İlanı veren Keleşoğlu Holding sosyal 
medya hesaplarından yaptığı açıklamayla ilanı geri çektiğini 
duyurarak kamuoyundan ve mimarlardan özür dilemiştir.
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MİMARLAR ODASI’NIN 47. DÖNEM 

OLAĞAN GENEL KURUL VE

 SEÇİMLERİ SÜRECİNDE 

MİMARLAR ODASI ANKARA 

ŞUBESİ ADAYLARI, MİMARLIĞIN VE 

ÜLKENİN SORUNLARINA DAİR 

MÜCADELE İÇİN ADAY OLMUŞ, 

YERİNDE DURAN DEĞİL İLERİYE 

GİDEN BİR MERKEZ YÖNETİMİNİ 

OLUŞTURMAK ÜZERE ELİNİ TAŞIN 

ALTINA KOYMUŞTUR. 

Mimarlar Odası Ankara Şubesi, 
pandemi gölgesinde geçen 47. Dö-
nem Mimarlar Odası Genel Kurul 
ve Seçimleri döneminde ülkenin 
ve meslek alanının sorunlarının gi-
derek yükseldiği ve çözülemez bir 
noktaya doğru gittiği süreci okumuş 
ve Şube sathında sürdürülen aktif 
mücadelenin örgütün merkezine 
sirayet etmesinin önemini görerek 
delegasyonunun kararıyla Mimar-
lar Odası yönetimine Şube Başka-
nı Tezcan Karakuş Candan, Şube 
Sekreteri Nihal Evirgen ve Prof. Dr. 
Nuray Bayraktar’ı “Gelecek düşleri 
kurmaya, o düşü büyütmeye, mes-
lek odalarımızı kapatmak ve yetki-
sizleştirmek isteyenlere karşı proak-
tif mücadeleye” şiarıyla aday olarak 
göndermiştir.

47.Dönemde Mimarlar Odası tara-
fından çevrim içi ve yüz yüze olarak 
gerçekleştirilen MYK toplantıları-
na ve iki danışma kuruluna katılım 
sağlanmış ve Ankara Şube üyeleri-
nin de aktif katılımı ile oluşturulan, 
Türkiye Mimarlık Politikaları, Tür-
kiye Mimarlık Eğitimi Politikaları, 
Mimarlık Hizmetleri Yönetmeliği, 
Fikri Haklar, Bilirkişilik, Yapı Dene-
timi, Mesleki Denetim, Yarışmalar 
ve Örgütlenme gibi pek çok başlıkta 
Şube görüşlerini bildirerek örgütle 
beraber tartışmaya açmıştır. Millet 
Bahçeleri tasarımı için açılan yarış-
malara jüri üyesi gönderilmesi ya da 
SMGM Yürütme Kurulu’nda  Ankara 
Şube isimlerine yer verilmemesi gibi 
konular hem örgüt düzeyinde hem 
de üyeler nezdinde tartışılmıştır.
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ÜYELERİ GENEL MERKEZ KOMİTE 
VE KOMİSYONLARINDA GÖREV 
ALARAK MESLEKİ UYGULAMAVE 

DENETİM, ÖRGÜTLENME, 
KÜLTÜREL MİRAS, BİLİRKİŞİLİK, 

MİMARLIK EĞİTİMİ, YAYIN KURULU 
GİBİ PEK ÇOK ÇALIŞMADA ŞUBE 

GÖRÜŞLERİNİ MERKEZİ DÜZEYDE 
İFADE ETMİŞ, ULUSLARARASI 

MİMARLAR BİRLİĞİ’NDE ÇEŞİTLİ 
ÇALIŞMA GRUPLARINDA, 
TMMOB’DA ÇALIŞTAY VE 

SEMPOZYUMLARDA MİMARLAR 
ODASI’NI TEMSİL ETMİŞTİR.

Mimarlar Odası Ankara Şubesi 46. 
Dönem çalışmaları ve bakış açıla-
rının merkez çalışmalarında ifade 
edilmesi çerçevesinde Ankara Şube 
üyelerinin birçoğu Ankara Şube 
önerisiyle, bir kısmı ise Merkez’in 
doğrudan davet ettikleri üyeler ola-
rak komite, komisyon ve çalışma 
gruplarında yer almış, verimli katkı-

larda bulunmuştur. Şubemizden önerilen birçok  isim komite ve kurullarda 
yer bulamasa da, UIA Komisyonları ve çalışma gruplarında  Şube temsili-
yetimiz 3 kişiye çıkmıştır.TŞube Başkanı Tezcan Candan Karakuş’un UIA 
Çocuk ve Mimarlık Çalışma Grubu’ndaki temsiliyetinden sonra, Şube Üye-
lerimiz Tonguç Akış ve Bülent Batuman UIA Çalışma Grupları’nda Mimarlar 
Odası’nı temsilen görev almış, Tonguç Akış aynı zamanda UIA delegasyo-
nu olmuştur.  Songül Üzgün ve Hazeli Akgöl Mesleki Uygulama ve De-
netim Komitesi ve Ekolojik Mimarlık ve Enerji Etkin Yapılar Komitesi’nde; 
Tezcan Karakuş Candan, Bülent Batuman ve Tonguç Akış Uluslararası İliş-
kiler Komitesi’nde; Güven Arif Sargın ve Elvan Altan Yayın Komitesi’nde; 
10.07.2021 tarihine kadar Ali Hakkan Yarışmalar Komitesi’nde; Faruk Soy-
demir, Cansen Kılıççöte, Aydan Balamir Kültürel Mirasın Korunması ve Ge-
liştirilmesi Komitesi’nde; Muteber Osmanpaşaoğlu, Ali Hakkan ve Leman 
Ardoğan Bilirkişilik ve Gayrimenkul Değerleme Komitesi’nde; Elvan Altan 
Anma Programı Komisyonu’nda; Tonguç Akış ve Selda Bancı Mimarlık Araş-
tırmaları Çalışma Grubu’nda; Ali Tolga Özden Kentleşme, Mimarlık ve ÇED 
Danışma Kurulu’nda; Yavuz Önen, Tezcan Karakuş Candan, Ali Atakan, Ali 
Hakkan ve İmran Karaman Örgütlenme Komitesi’nde; Tezcan Karakuş Can-
dan ve Özlem Dengiz Uğur Çocuk ve Mimarlık Çalışma Grubu’nda; Nihal 
Evirgen Ücretli Çalışan Mimarlar Çalışma Grubu’nda; Ali Ulusoy ve Bülent 
Batuman Mim.Ar Bilim Danışma Kurulu’nda; Faruk Soydemir Mevzuat Ça-
lışmaları Komisyonu’nda; Özgür Bayramoğlu ve İlayda Karabulut Bilişim 
Komitesi’nde; Ece Yoltay ve Zeynep Diken Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Çalış-
ma Grubu’nda ve Hazeli Akgöl 47. Dönem Merkez Denetleme Kurulu’nda 
sorumluluk üstlenmişlerdir. Çalışmaların Şube eylem programı çerçevesin-
de eşgüdüm içerisinde yürütülmesi, çalışmalara katılan meslektaşlarımızın 
Şubemiz ile iletişimde olması önemsenmiş, bu kapsamda bütünlüklü bir 
bilgilendirme için Genel Merkez komite, komisyon ve çalışma gruplarının 
çalışmaları, görev alan üyelerimizin katılımıyla Yönetim Kurulu Toplantı-
sı’nda  değerlendirilmiş bilgi paylaşımı gerçekleştirilmiştir.
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MİMARLAR ODASI ANKARA ŞUBESİ 

46. DÖNEMDE ÜST ÖRGÜTÜMÜZ 

TMMOB İLE ORTAK HAREKET ETMİŞ, 
ANKARA İL KOORDİNASYON 

KURULU ÇALIŞMALARINDA 

AKTİF ROL ALMIŞ, ANKARA KENT 
GÜNDEMİNİN YANINDA, 1 

MAYIS’TA, 8 MART’TA ALANLARDA, 

EKONOMİK KRİZE KARŞI AÇIKLAMA 
VE EYLEMLERDE, MİMAR, 

MÜHENDİS VE ŞEHİR PLANCILARIN 

HAKLARINI SAVUNMAK ÜZERE 
MÜCADELEDE YERİNİ ALMIŞTIR.

Mimarlar Odası Ankara Şubesi, 46. 
Dönemde Ankara’da yerel yönetim-
lerin değişmesinin ardından kente 
ilişkin yapılacak çalışmalar, mesleki 
denetim ve sağlıklı kentlerin oluştu-
rulması kapsamında Ankara İl Koor-
dinasyon Kurulu ile Ankara Büyük-
şehir Belediyesi Daire Başkanları ve 
Genel Sekreteri ile gerçekleştirilen 
görüşmelere katılım sağlamıştır. 
Ankara İl Koordinasyon Kurulu’nda 
Şubemizi temsilen Yönetim Kuru-
lu üyelerimiz Ünal Kara ve Songül 
Üzgün görev almış olup kent gün-
demine ilişkin Şehir Plancıları Oda-
sı Ankara Şubesi, Harita ve Kadastro 
Mühendisleri Ankara Şubesi ve di-
ğer odalarla Cebeci Stadyumu, Ke-
çiören Kentsel Dönüşüm Alanları, 
Ankara 2038 Çevre Düzeni Planı’n-
da yargıdan alınan iptal kararı, Gü-
venpark ve Ankara Kent Konseyi’ne 
katılım gibi başlıklarda ortak hareket 
edilmiş, konular TMMOB Ankara İl 
Koordinasyon Kurulu’nun günde-
mine taşınarak basın açıklamaları, 
mahalle ziyaretleri ve toplantılar 
gerçekleştirilmiştir. 

TMMOB’un ülke genelinde en önemli gündem halini alan ekonomik kriz 
başlığında başlatmış olduğu “Emeğimiz, Mesleğimize, Haklarımıza Sahip 
Çıkıyoruz” ve “Geçinemiyoruz” kampanyalarına sosyal medyada ve alan-
larda destek verilerek, mimar, mühendis ve şehir plancılarının kamuda is-
tihdamı, diplomalı işsizlik durumu, SGK’nın fesh ettiği asgari ücret proto-
kolünün yeniden devreye sokulması, insanca yaşam ve çalışma koşulları, 
6400 ek gösterge, adil ücret politikası ve özlük hakları konusunda TMMOB 
çalışmalarının yaygınlaştırılması için çalışmalar yapılmış, Oda binasına ası-
lan pankartlarla da taleplerimiz dile getirilmiş, miting ve eylemlere katılım 
sağlanmıştır.
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Afetlerin yoğun olarak yaşandığı 46. 
Dönemde TMMOB üzerinden or-
man yangınları ve sel felaketlerine 
yardım ve tespit çalışmalarına des-
tek olunmuş, Şubemize bağlı tem-
silciliklerimiz alanlarda TMMOB’u 
temsil etmiş, irtibat noktası olarak 
sağlıklı iletişimi sağlamıştır. Şube 
Başkanı Tezcan Karakuş Candan 
afetler konusunda Bolu İl Koordinas-
yon Kurulu’nun “Bolu’da Deprem 
Gerçeği” başlıklı panelinde davetli 
konuşmacı olarak yer almıştır. Aynı 
zamanda Şubemize bağlı Temsilci-
liklerimizden Tunceli’de, Karadeniz 
Ereğli’de, Zonguldak’ta, Bolu’da İl 
Koordinasyon Kurullarında temsil-
cilik yöneticilerimiz aktif rol almış, 
tüm çalışmalara katkı sağlamıştır. 

Deprem 
bir doğa 
olayıdır. 

Önlem  
almayan 
iktidarlar

afetin 
sorumlusudur. 
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Mimarlar Odası Ankara Şubesi, pan-
deminin yüz yüze iletişimi, ülkeler 
arası seyahati uzun süre sınırladığı, 
mesafelerin fiziksel olarak aşılama-
dığı 46. Dönemde dijital olanakları 
aktif kullanmaya hızlı adaptasyonu 
sayesinde uluslararası ilişkilerini 
canlı tutmayı ve sürdürmeyi başar-
mıştır. Bu  kapsamda, Başkent Şube-
si olma özelliği ile çeşitli ülkelerin 
elçilikleri ile etkinlikler düzenlen-
miştir. Japonya Büyükelçiliği’nin ta-
lebi ile Doç. Dr. Fumihiko SETA ile 
“Japonya’da Şehir Planlaması ve 
Gelişimi: Geçmiş ve Bugün” başlık-

2020 yılında Alman Goethe Entsi-
tüsü aracılığıyla DAAD Alman Aka-
demik Değişim Servisi tarafından 
üyelerimize yönelik olarak “Alman-
ya’da Mimarlık Eğitimi ve Mimar 

MİMARLAR ODASI ANKARA 

ŞUBESİ’NİN MİMARLIK ALANINDA 

SAHİP OLDUĞU ULUSLARARASI 

İLİŞKİLER, 46. DÖNEMDE PANDEMİ

 KOŞULLARINA RAĞMEN AKTİF 

ŞEKİLDE DEVAM ETMİŞ, FARKLI 

ÜLKELERİN BÜYÜKELÇİLİKLERİ, 

KÜLTÜR VE SANAT ENSTİTÜLERİ 

VE ÜNİVERSİTELERİ İLE 

ORTAK ÇALIŞMALAR 
YÜRÜTÜLMÜŞTÜR.

lı çevrim içi sunum,Japonya kentlerinin teknolojiye uyumlu şekilde nasıl 
geliştiği, kentlerin nasıl çağa uyarlandığı hakkında üyemiz Prof. Dr. Mel-
tem Yılmaz’ın moderatörlüğünde yoğun katılımla gerçekleştirilmiştir. 2021 
yılında Japonya Büyükelçiliği tarafından düzenlenen Türk-Japon Festiva-
li kapsamında Mimarlar Odası Ankara Şubesi işbirliğinde dünyaca ünlü 
Kengo Kuma and Associations firması ile Eskişehir’de kurulan Odunpazarı 
Modern Müze hakkında çevrim içi söyleşi yoğun ilgi görmüştür. “Japonya 
veTürkiye Arasında Bir Köprü: Kengo Kuma and Associates” başlıklı etkin-
lik ile Kengo Kuma and Associates’in tasarım felsefesi ve eserleri hakkında 
Kengo Kuma’nın sunuşununardından Odunpazarı Modern Müze’ninyapılı-
şıileilgili Kengo Kuma and Associates’in kurucu ortaklarından Yuki Ikeguc-
hi ve proje müdürü Yasemin Şahiner sunum yaparak soruları cevaplamıştır. 
Mimarlar Odası Ankara Şubesi adına Şube BaşkanıTezcan Karakuş Candan 
ve Japonya Büyükelçisi Suzuki Kazuhiro’nun açılış konuşmalarında yer al-
dığı etkinlikteTürkçe-İngilizce simultane çeviri ile tüm dinleyicilerina ktif 
katılımı sağlanmıştır.

Olarak Çalışmak” konulu seminer düzenlenmiş ve konu hakkında katılım-
cıların soruları yanıtlanmıştır. Aynı zamanda pandemi önlemleri kapsamın-
da kısıtlamaların kaldırılmasının ardından Şubemizi ziyaret eden Goethe 
Enstitü’nün yeni dönem yürütücüleri ile yeni işbirlikleri ve ortak projeler 
hakkında fikir alışverişinde bulunulmuştur. Davet üzerine Şube Yönetim 
Kurulu üyelerimiz Alman Büyükelçiliği’nde açılan sergilere katılım sağla-
mış, salgın koşullarının izin vermesi halinde Ankara’yı imar eden Alman 
mimarlar ve bina kimlikleri çalışmalarımızın elçilik bahçesinde sergilenme-
si konusunda prensip olarak anlaşılmıştır.
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ŞUBESİ GENEL MERKEZ ADINA 

ULUSLARARASI ALANDA 

YÜRÜTTÜĞÜ UIA ÇOCUK VE 

MİMARLIK ÇALIŞMA GRUBU 

ÇALIŞMALARINI PANDEMİ 

KOŞULLARINDA DİJİTAL 

OLANAKLARLA SÜRDÜRMÜŞ 

VE 46. DÖNEMDE DE ÜYELERLE 

BULUŞMASINI SAĞLAMIŞTIR. 

Dünyada ve Türkiye’de pandemi 
koşulları sonrası çok daha can alıcı 
bir başlık halini alan konut krizi hak-
kında “Küresel Konut Krizi ve Türki-
ye’de Güncel Yansımaları” başlığıy-
la düzenlenen etkinlikte 2014-2020 
yılları arasında Birleşmiş Milletler 
Elverişli Konut Özel Raportörü göre-
vinde bulunan Leilani Farha çerçeve 
sunuş gerçekleştirmiştir. 

Uluslararası Mimarlar Birliği Çocuk ve Mimarlık Çalışma Grubu’nda Mi-
marlar Odası Genel Merkezi Şube Başkanı Tezcan Karakuş Candan tarafın-
dan temsil edilmiş, Mimarlar Odası Ankara Şubesi de bu çalışmaya uzun 
yıllardır sürdürdüğü Çocuk ve Mimarlık Çalışmaları Merkezi çalışmaları 
sonucu edindiği tecrübelerle önemli katkılar sağlamıştır. Bu kapsamda, ça-
lışma grubunun düzenlediği toplantılara katılımın yanı sıra UIA tarafından 
organize edilen “Dealing with Children in Corona Time” başlıklı webinar-
da Şube Başkanı Tezcan Karakuş Candan, pandemi sürecinde Şubemizin 
çocuk ve mimarlık çalışmaları kapsamında çocuklarla çevrim içi ortamda 
gerçekleştirdiği atölye deneyimlerini aktarmak üzere “Online Workshop in 
Pandemic: Storytelling and Visualization, Turkey” başlıklı sunum gerçekleş-
tirmiştir. Aynı zamanda Mimarlar Odası Ankara Şubesi Çocuk ve Mimarlık 
Çalışmaları Merkezi ve Uluslararası İlişkiler çalışmaları kapsamında, UIA 
Çocuk ve Mimarlık Çalışma Grubu’nun Kosta-Rika temsilcisi mimar Caro-
lina Pizarro Hernandez ile “Cezaevinden Çocuk Müzesine: Bir Mekansal 
Dönüşüm Hikayesi” başlığıyla Kosta Rika’da bir cezaevinin çocuk müzesi-
ne dönüşüm hikayesi hakkında çevrim içi söyleşi gerçekleştirilmiştir. Her-
nandez, İspanyolca-Türkçe simültane çeviri eşliğinde cezaevinin dönüşüm 
sürecini, mekansal kullanım değişikliklerini ve çocuklar için kent yaşamı ve 
mekan hakkındaki uluslararası deneyimlerini aktarmıştır.  “Bu süreç, bir ya-
pının korku, terör ve sıkıntılı günlerden sonra ışıltılı ve gülümsemeyle dolu 
bir yapıya dönüşmesinin öyküsüdür.” sözleriyle özetlenen süreci dinlemek 
için hem mimarlar hem de kamuoyu etkinliğe ilgi göstermiştir. 

Kent gündemi açısından ise Mimar-
lar Odası Ankara Şubesi’nin Atatürk 
Orman Çiftliği için yürüttüğü mü-
cadele süreci uluslararası alanda da 
karşılık bulmuş ve önemli bir örnek 
olarak ilgi görmüştür. Şube Başkanı 
Tezcan Karakuş Candan, Almanya 
Brandenburg Teknoloji Üniversi-
tesi’nde düzenlenen ve çok sayıda 
uluslararası örneğin tartışmaya açıl-
dığı “Universal Approaches in Local 
Circumstances: A Series of Discussi-
ons on Policy-Practice Gaps in Ur-
ban Conversation” başlıklı sempoz-
yumda Şube üyemiz Elvan Altan ile 
birlikte Atatürk Orman Çiftliği hak-
kında “Protection Issues of Moder-
nist Heritage - From Landscape to 
Building: The Case Study of Atatürk 
Forest Farm, Ankara” başlıklı sunu-
mu gerçekleştirmiştir.



300

MİMARLAR ODASI ANKARA 

ŞUBESİ, 2019 YILINDA 

GERÇEKLEŞEN YEREL YÖNETİM 

SEÇİMLERİNİN ARDINDAN 

YAŞANAN DEĞİŞİKLİKLERİ İZLEMİŞ, 

ANKARA’NIN YARALARININ 

SARILMASI, TAHRİBATLARIN 

GİDERİLMESİ İÇİN YAPILACAK 

ÇALIŞMALARA KATKI 

KOYMAK ÜZERE BAŞKENT’TE, 

HİNTERLANDINDA VE İŞBİRLİĞİ 

İÇİNDE OLDUĞU DİĞER İLLERDE 

YEREL YÖNETİMLERLE İLİŞKİLERİNİ

 GELİŞTİRMEYİ ÖNEMSEMİŞ, 

SİYASİ PARTİLER, DERNEK VE 

İNİSİYATİFLER İLE GÖRÜŞ VE 

DENEYİMLERİNİ PAYLAŞMAYI 

SÜRDÜRMÜŞTÜR.

Mimarlar Odası Ankara Şubesi Başkent’te Büyükşehir Belediye Başkanı’nın 
değişmesinin ardından 46. Dönemde bütün bilgi birikimini ve deneyimle-
rini Ankara’nın geleceği, yaralarının sarılması ve Başkent kimliğinin yeniden 
kazandırılması için yerel yönetimlerle paylaşmak için büyük çaba sarf etmiş-
tir. Kentin her noktasına dair özellikle Gökçek döneminde gerçekleştirilen 
tüm tahribatı belgelemiş bir örgüt olarak, ulaşımdan kültür varlıklarına, plan-
lamadan katılıma kadar çok sayıda konuda Ankara Büyükşehir Belediyesi ile 
iletişim kurma girişimleri gerçekleştirilmiştir. Bu girişimlere rağmen, Ankara 
Kent Konseyi Genel Kurulu’na TMMOB’a bağlı pek çok Oda’nın, Şubemizin 
ve birlikte mücadele yürüttüğümüz Ankara Tabip Odası, DİSK Ankara Bölge 
Temsilciliği gibi kurumların davet edilmemesi nedeniyle yargı yoluna baş-
vurulmuş ve Şubemizin kazandığı dava sonucu Ankara Kent Konseyi Genel 
Kurulu iptal edilmiştir. Mimarlar Odası’nın hukuksal mücadelesi sonucunda 
alınan karar göre yeniden toplanan Genel Kurul’da hukuksal süreçlerin dile 
getirilmiş olmasından hem Kent Konseyi Başkanı, hem Kent Konseyi Divan 
Başkanı, hem de Belediye Başkanı rahatsız olmuş, konuşmalarında tehditkar, 
ötekileştirici, ben bilirimci üslup kullanmışlardır. Ankara İKK’nın hukuki mu-
halefeti ile yenilenen Kent Konseyi Genel Kurulu’nda, TMMOB’a bağlı Oda-
ların kurullarda yer almamasına ilişkin karar alınmasına rağmen, bazı Odala-
rın TMMOB kararına uymayarak kurullarda yer aldığı görülmüştür. 
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Merhaba 
Kent bir karşılaşma ve uzlaşma alanıdır. Kentte ne yaparsanız yapın o kentte yaşayanların siyasi düşüncelerini, etnik 
yapılarını ve bakışını sorgulayamazsınız. Yani bu kentte altyapı yaparken bana oy vermedi diyemezsiniz. Aslında kent 
böyle bir organizma olarak kurulmuş durumdadır ama aynı zamanda da kent politik bir mecradır. Siyasetten, poli-
tikadan uzak bir bakış açısı deniliyor ama kent politik bir mecradır. Hangimiz bunun politik olmadığını düşünebi-
liriz. Örneğin Cebeci Stadyumu’nun yıkılmasını, Atatürk Orman Çiftliği’nin talan edilmesini, Saraçoğlu Mahallesi’nin 
kendi özgünlüğünden kopartılmasını ve Cumhuriyet değerlerini temsil eden bütün mekanların bir bir yıkılmasını 
hangimiz politikadan bağımsız olarak değerlendirebiliriz. Dolayısıyla kent aynı zamanda bir politika üretme aland-
ır. Çünkü yönetenlerin politik bakış açılarının mekânsal karşılığıdır. Tıpkı Cumhuriyet’in Başkenti Ankara gibi.
Ankara inşa edilirken Mustafa Kemal Atatürk, Cumhuriyet ideolojisinin ve bakışının her bir noktasını bu kentin 
sokaklarına nakış gibi işlemiştir. Ulus’tan Çankaya’ya kadar uzanan bu temsil aksının her bir noktasında Cum-
huriyet ideolojisini görürsünüz. Laikliği, toplumsal cinsiyet eşitliğini, halkçılığı, bilim ve sanatı görürsünüz. 
Bunu görürken bütün o binaların arasından çıkıp giderken Cumhuriyet aşkını yaşarsınız. Neden? Mekana 
politik baktığı için, Cumhuriyet ideolojisini ortaya koyduğu için. Dolayısıyla Başkent’te yapılan her şey, tıp-
kı Mustafa Kemal Atatürk’ün buraya gelip burada inşa ettiği şeyi Anadolu’ya yaydığı gibi örnek teşkil eder. 
Doğru, bu kent konseyi 2019 yılında toplandı. Normalde bu kent konseyi 8. Madde gereği herkese açıktır. Bugün 
hukukun gücüyle buradayız, özel bir davet almadığımızı bir kez daha söylemek isterim. Çünkü eleştiri ve öz eleştiri 
demokrasinin aslında en güzel ve en geliştirici yanıdır. Birbirimizi eleştirerek, öz eleştirilerimizi vererek aslında 
demokratik ortamı yaratacağız. 2019 yılında özel bir davet almadık, TMMOB’a bağlı pek çok oda, DİSK’e bağlı send-
ikalar, KESK’e bağlı sendikalar olarak. 25 yıl boyunca Gökçek döneminde Ankara Kent Konseyi bizim zerre kadar um-
urumuzda olmadı. Gökçek döneminde 3 kere Ankara Kent Konseyi ile karşılaştık. Birincisi, Kızılay’da TMMOB’un 
yürüttüğü mücadeleye karşı Ankara Kent Konseyi Başkanı’nın örgütlediği bir mitingle gündemimize girdi. İkincisi, 
Atatürk Orman Çiftliği’nde Ankara Bulvarı’nın iptalini sağladığımız için meslek odalarının kapılarına siyah çelenk 
bırakıldı. Mimarlar Odası’na yumurta atmak, Şehir Plancıları Odası’na çelenk koyma olayı ile karşılaştık. Üçüncüsü 
ise Mimarlar Odası Ankara Şubesi Başkanı bir kadın olarak, benim fotoğrafımı bastırarak, “Ankara Bulvarı’nın 
yapılmasını engelleyen Mimarlar Odası’nı lanetliyoruz” afişi yapıp her yere dağıtma organizasyonunun arkasında 
gördük. Biz bu yaklaşımla zaten bir arada olamayacağımızı bir kez daha ifade ettik. Ama geçen yıl yapılan Ankara 
Kent Konseyi Genel Kurulu’na Mimarlar Odası’nın davet edilmemesini, unutulmuş olarak ifade edilmesini, kenti 
sokakta savunan bütün örgütlerin davet edilmemesini anlayamadık. Kamu kurumlarında yangında ilk kurtarıla-
cak dolap vardır. TMMOB ve Mimarlar Odası,  katılım ve kent savunması dediğinizde unutulmayacak ilk örgütler-
dendir. Bu unutulma durumunu kabul etmiyoruz. Dolayısıyla biz bunu hemen yargıya taşımadık. İlgili kurumlara 
ilgili kişilere, ilgili partilere Ankara’da Kent Konseyi’nin uzlaşma üzerinden kurulabileceğini anlatmaya çalıştık ama 
olmadı. Yargıya taşıdık, sonuç itibariyle yargı kararını verdi. Büyükşehir Belediyesi Basın Daire Başkanlığı bize bir 
yazı yazdı. Açtığınız dava sonucunda “Ankara Kent Konseyi Genel Kurulu iptal edilmiştir. Şu gün şu saatte toplantı 
yapılacaktır, detay web sayfasındadır.” diye. Dolayısıyla ona istinaden buradayız. Demokratik bir Ankara deneyimi 
olacaksa aynı ortamda nefes almaya başlayacaksak herkes düşüncesini bir uzlaşma kültürüyle bir arada organize 
edip bütünleştirmeye çalışacaksa, TMMOB ve Odalarını, DİSK’e bağlı sendikaları ki, bu insanların her biri bu kent 
savunmasında 25 yıldır en ön saflardaydılar, saf dışı bırakmazsınız. Hiçbir zaman biz bu kenti savunurken bir kent 
konseyine ihtiyacımız olmadı ama muhalefet partilerinin Büyükşehir Belediyelerini almalarıyla birlikte kent kon-
seyinde demokrasiyi inşa edebilmeleri için bize ihtiyaçları var. Biz masada yerimizi hukuka uygun olarak aldık, öyle 
aldık böyle aldık ama bugün buradayız. TMMOB olarak herhangi bir yürütme kuruluna aday olmayacağız, lakin 
bütün çalışma kurullarında aktif olarak çalışacağız. Çünkü bu kentte demokratik Ankara deneyimi olacak ve Anado-
lu’ya yayılacaksa bu ortamın bize ihtiyacı var, onun için biz bugün buradayız. Onun için uluslararası ortamlarda 
ödülde almış olsanız lütfen bizim hukuk kararımızı da yanına koymanızı istiyoruz. Önemli olan burada demokratik 
ortamın yaratılması ve inşa edilmesi, Ankara’nın başkent kimliğinin yeniden kazandırılması için buradayız. Sayının 
bizim için önemi yok, bizim için ideal önemli. Sözlerimi gerçekten bu kentte çok çaba sarf etmiş ve mücadele etmiş 
bir toplumcu belediyecilik anlayışının önderliğini yaşatmış ve Mimarlar Odası Ankara Şube Başkanlığı yapmış Ve-
dat Dalokay’ın sözleri ile bitiriyorum: “İster üç ister üç bin kişi olalım, sayının ideal için bir değeri yoktur. Çünkü 
cesur bir insan, cesur bir örgüt tek başına çoğunluktur.” Biz TMMOB olarak bu kenti savunmaya devam edeceğiz.

Tezcan Karakuş Candan, Mimarlar Odası Ankara Şube Başkanı  (10.07.2021 tarihli Ankara Kent Konseyi Genel 
Kurulu konuşmasından)
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Soydemir Şubemizi temsilen 
Yürütme Kurulu’nda  yer alarak 
çalışmalara katkı sağlamıştır. 
Elmadağ Belediyesi ile Hasanoğlan 
Köy Enstitüsü’nün korunması 
ve restorasyonu hakkında diğer 
demokratik kitle örgütleri ile birlikte 
görüşmeler gerçekleştirilmiştir. 

Mimarlar Odası Ankara Şubesi, 
Ankara Büyükşehir Belediyesi’nin 
daire başkanlıkları ve müdürlükleri 
ile görüş ve deneyimlerini 
paylaşmaya devam etmiş, Kültür ve 
Tabiat Varlıkları Daire Başkanlığı’nın 
100. Yıl Çarşısı, Ulus Tarihi Kent 
Merkezi, Saraçoğlu Mahallesi, EGO 
Genel Müdürlüğü’nün Dikmen-
Kızılay Metro Hattı, Özel Projeler 
Daire Başkanlığı’nın Hıdırlıktepe 
Kentsel Dönüşüm, Zabıta Daire 
Başkanlığı’nın “Sokaktaki Ankara” 
yarışması süreci gibi gündemlerinde 
davetli toplantılara katılım 
sağlamıştır. Mesleki denetim ve 
iş birliği protokolü yapılması için 
Büyükşehir Belediyesi ile TMMOB 
Ankara İl Koordinasyon Kurulu 
arasında yapılan görüşmelerden 
ise sonuç  alınamamıştır. Bu  
toplantılarda ve kamuoyu önünde 
Mimarlar Odası Ankara Şubesi, 
her aşamada bütüncül ve planlı 
kentleşme politikalarını, tarihi, 
kültürel ve doğal varlıkların 
korunmasına yönelik adımları, 
mevzuat ve yönetmeliklere 
uygun hareket edilmesini ve kent 
sakinlerinin, meslek örgütlerinin, 
üniversitelerin karar verme 
süreçlerinde yer alabilmesine olanak 
sağlayacak katılımcı uygulamaları 
savunmuş ve yanlışa yanlış demeyi 
sürdürmüştür. Benzer şekilde, ilçe 
belediyeleri ile de bilimsel bilgisini 
paylaşmış, Etimesgut Belediyesi 
Başkan Yardımcısı, Emlak İstimlak 
Müdürü ve Plan Proje Müdürü’nün 
yer aldığı heyet Şubemizi ziyaret 
etmiş ve kentsel dönüşüm konusunda 
görüşlerimize başvurmuştur. 
Çankaya Belediyesi İmar Müdürlüğü 
yaz stajı programında Şubemize 
destek vermiş, aynı zamanda 
Oda binamızın bulunduğu Konur 
Sokak’ın geleceği hakkında 
Belediye Başkan Yardımcıları ile 
ortak toplantılar gerçekleştirilmiştir. 
Çankaya Kent Konseyi’nin Olağan 
Genel Kurulu’na davet üzerine 
katılım sağlanmış, üyemiz Faruk 
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MİMARLAR ODASI ANKARA ŞUBESİ 

BAŞKENT’İN YANI SIRA 

ANADOLU’DAKİ GENİŞ 

HİNTERLANDINDA YER ALAN YEREL 

YÖNETİMLERLE,SİVİL TOPLUM 

ÖRGÜTLERİ  İLEDE  İLİŞKİLİ OLMAYI

 SÜRDÜRMÜŞ, ETKİNLİKLER

 DÜZENLEMİŞT, BİLGİ BİRKİMİNİ

ANADOLU’NUN HER KÖŞESİNE 

ULAŞTIRMAYA ÇALIŞMIŞTIR. 

Mimarlar Odası Ankara Şubesi Başkent’in yanı sıra Anadolu’daki geniş 
hinterlandında yer alan yerel yönetimlerle de ilişkili olmayı sürdürmüştür. 
Zonguldak’ta Çaycuma Belediyesi’ni ziyaret etmiş, ilçede gerçekleştirilen 
yeni uygulamaları yerinde görmüştür. Temsilciliklerimizle mesleki 
denetim ve iş birliği protokolü imzalanan Tunceli, Bolu, Kırşehir illerinde, 
belediyeler ile ortak çalışmalar yürütülmüş ve kentin gelişimine dair 
gerçekleştirilen toplantı davetlerine temsilcilerimiz tarafından katılım 
sağlanmıştır. Şubemizin iş birliği protokolünün bulunduğu bir diğer 
belediye olarak Fındıklı Belediyesi ile de 46. Dönemde çok sayıda ortak 
çalışma gerçekleştirilmiştir. Mimarlar Odası’nın 13 Şubesinin katkısıyla 
“Taş Mektep’ten Yerel Yönetimlere Deneyimler” başlıklı çevrim içi etkinlik 
Fındıklı Belediye Başkanı Ercüment Şahin Çervatoğlu ve Fındıklı halkının 
katılımıyla gerçekleştirilmiştir. Aydın Boysan anısına “Sınırları Kaldırmak: 
Kavuşma” başlığıyla düzenlenen Proje Fikir Yarışması’nın  Fındıklı 
Belediyesi’nin ev sahipliğinde gerçekleştirilen üç günlük festival kapsamına 
dahil edilen kolokyumunda, söyleşiler, sergiler, müzik dinletileri eşliğinde 
mimarlar, mimarlık öğrencileri, yerel yönetimler, akademisyenler, aydınlar 
ve halk hep bir arada üretimin bir parçası olmuştur.
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MİMARLAR ODASI ANKARA 

ŞUBESİ 46. DÖNEMDE KENT VE 

MİMARLIK ALANINDAKİ BİLGİ 

VE TECRÜBELERİNİ PANDEMİ 

KOŞULLARINA RAĞMEN ÇOK 

SAYIDA KURUMA AKTARMAYI 

BAŞARMIŞ, ARŞİVİNİ, MİMARLIK 

GÜNDEMİNİ VE PROJELERİNİ 

PAYLAŞIMA AÇMIŞTIR.

Mimarlar Odası Ankara Şubesi, biriktirmiş olduğu Şube deneyimlerini, 
teori ve pratiğin bir arada olduğu çalışmalarını çok sayıda kurumun daveti 
ile toplumun pek çok kesimi ile buluşturmayı başarmıştır. Mimarlık ve 
kent kültürünün yaygınlaşması ve diğer disiplinlerle ilişkisini göstermek 
üzere sunumlar gerçekleştirilmiştir. Bu kapsamda, Şube Başkanı Tezcan 
Karakuş Candan, kent hakkı kavramının temelleri hakkında Bilkent 
Üniversitesi Öğrenci Topluluklarının düzenlediği “Haklar Zirvesi” başlıklı 
sempozyumda “Kent Hakkı ve İnsan Temelli Kentleşme” konulu sunum 
gerçekleştirmiş, Kızılırmak Yerel Dernekler Federasyonu’nda “Sağlık 
Politikaları ve Ankara” başlıklı panelde konuşmacı olarak yer almış, 
Çocuk İstismarını ve İhmalini Önleme Derneği’nde “Çocuk, Mimarlık 
ve Kent Hakkı”, Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği’nde ‘”Atatürk’ün 
Ankarası”, Gazeteciler Cemiyeti’nde “Kent Mücadelesinde Basının Rolü 
”, Ankara Üniveritesi Peyzaj Mimarlığı bölümünde “Kültürel Peyzaj ve 
Kent Mücadelesi” başlıklı sunumlar gerçekleştirmiştir. Şube Sekreteri Nihal 
Evirgen ise pandemi sürecinde salgın, kent ve mimarlık ilişkisi hakkında 
D Sosyal discord kanalına konuk olmuş, “manifold” isimli dijital yayın 
adresinde “Pandeminin Sınıfsallığı: Sınıfın Mimarlığı” ve Arredamento 
Mimarlık dergisinde “Değişen Çalışma Mekânına İlişkin Sorular: Uzaktan 
Çalışanın İşi Eve Getirmeme İhtimali” başlıklı yazıları ile yer almıştır. 
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MİMARLAR ODASI ANKARA ŞUBESİ, 
46. DÖNEMDE EKONOMİK KRİZİN 

VE DÖVİZ KURLARINDAKİ ARTIŞIN 
ETKİSİYLE MESLEKTAŞLARIN 

SORUNLARININ KATLANARAK 
ARTMASI KARŞISINDA,BU 
SORUNLARIN HER HAFTA 
DOĞRUDAN ÜYELERİMİZ 

TARAFINDAN DİLE GETİRİLMESİ 
İÇİN KÜRSÜ KURMUŞ, SÖZ 
SIRASINI ÜYELERE VEREREK 

FARKLI ÇALIŞMA ALANLARININ 
PROBLEMLERİNİ GÜNDEME 

TAŞIMIŞTIR.

Hak ihlallerinin yoğun şekilde ya-
şandığı bu dönemde diğer kurum-
ların Şubemizin bilgisine başvur-
duğu konuların da çoğunlukla kent 
ve sağlıklı çevrelerde yaşama hakkı 
üzerine olduğu gözlenmiştir. Bu 
çerçevede İnsan Hakları Vakfı ile 
Mimarlar Odası’nın ve TMMOB’un 
uzun yıllar Başkanlığını yapmış üye-
miz Yavuz Önen’in yaşam öyküsü-
nü anlatan kitabı “Hayatı Sevdim” 
üzerinden bir proje çalışması ya-
pılmıştır. Bu proje ile insan hakları 
savunucusu Yavuz Önen’in yaşam 
öyküsü üzerinden başta Türkiye ol-
mak üzere dünyadaki pek çok ülke-
de pandemi ile birlikte her alanda 
gün yüzüne çıkan hak ihlallerinin 
tarihsel arka planını ortaya koymak 
ve insan hakları mücadelesinin geç-
mişi ile geleceği arasındaki bağlan-
tıları kurmak amaçlanmıştır. Yurt içi 
ve yurt dışında arşiv taraması, insan 
hakları mücadelesi yürüten kişi ve 
kurumlarla röportajlar ve çekimler 
yapılarak bir dijital arşiv ve belge-
sel film elde edilmesi düşünülen 
projede belgeselin yapım sürecinde 
kurulacak ilişkiler ve ortaya çıkacak 
bağlantılar sonucunda ulusal ve ulus-
lararası alanda insan haklarına iliş-
kin toplumun tüm kesimlerinde far-
kındalığın artırılması, dayanışmanın 
güçlendirilmesi ve hak kavramının 
kapsamının genişletilmesi beklen-
miştir. Belgesel, gösterimler ve söy-
leşiler aracılığıyla hak kavramının 
dünya genelinde yaygınlaştırılması, 
genişletilmesi, dijital arşivin de kat-
kılarıyla insan hakları alanında ko-
lektif bir hafızanın belgelenmesi ve 
geçmiş ile gelecek arasında bağlantı 
kurulması amaç edinilmiştir. Yavuz 
Önen’in çok yönlü yaşam öyküsü, 
insan hakları savunuculuğu, mes-
lek örgütündeki mücadelesi, siyasi 
yaşamı ve öne çıkan kimliği ile hak 
mücadelesinin bütünlüklü olarak ele 
alınmasına imkân sağlamış ve proje 
önerisini, geliştirilerek önümüzdeki 
dönemlerde hayata geçirilmesi için 
ortak çalışmalar sürdürülmüştür. 

Mimarlık üretim süreci alanında, kamuda, üniversitelerde, özel sektörde ve ser-
best mimarlık hizmetlerinde yaşadığımız sorunların, mimarların yaşadığı işsizlik 
ve ekonomik sıkıntıların, ihale süreçlerinde yaşanan adrese teslim ihalelerin, ka-
muya atanmadaki ve mimarlık eğitimindeki problemlerin ve güvencesiz çalışma 
sorunlarının gündeme taşınması için Mimarlar Odası’nda her hafta Çarşamba 
günü kürsü kurulmuştur. Mimarlar Odası Ankara Şubesi olarak üyelerimizin tüm 
sorunlarını görünür kılmak için başlatılan“Söz Sırası Sende Kürsü Sende” etkin-
liğinde mimarların ve mimarlık öğrencilerinin kürsüyü aktif olarak kullanması 
amaçlanmıştır. Kürsüden engelli mimar meslektaşlarımız kamuda istihdam edil-
meme, 2021 yılında yalnızca 1 engelli atamasının yapılması, özel sektörde ça-
lışma olanağı bulamama sorunları ; yeni mezun mimarlar işsizlik ve çok sayıda 
fakülte açılması sonucu niteliksiz eğitim sorunları; serbest mimarlar ihale süreçle-
rindeki usulsüzlükler, kamuda adrese teslim ihaleler ve artan ofis maliyetleri; yapı 
denetçiler ise yapı denetim sistemindeki baştan sona sorunlu olan denetim politi-
kaları hakkında görüş bildirmişlerdir. Bu görüşler her hafta haber yapılarak basına 
iletilmiş, üyelerle ve kamuoyu ile paylaşılarak gündeme getirilmesi sağlanmış ve 
Mimarlar Odası Ankara Şubesi sorunların takipçisi olmaya devam etmiştir.
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29 Haziran 2021  Gazetecilerin Nefes Alamıyoruz Eylemi 

• EYLEMLER-AÇIKLAMALAR 

• ÖDÜLLER 

• ZİYARETLER 

BASKILAR & DAYANIŞMA
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MİMARLAR ODASI ANKARA 

ŞUBESİ 46. DÖNEMDE, TEK 

ADAM REJİMİNİN TOPLUMSAL 

MUHALEFET ÜZERİNDE TÜM BASKI 

ARAÇLARINI KULLANDIĞI, 

DEMOKRASİNİN VE HUKUKUN

 AYAKLAR ALTINA ALINDIĞI,

 ÖZGÜRLÜKLERİN KISITLANDIĞI, 

BASIN ÖZGÜRLÜĞÜNÜN VE 

LİYAKATİN YERLE BİR EDİLDİĞİ, 

YOLSUZLUĞUN CEZASIZ KALDIĞI, 

EĞİTİMİN ÇÖKTÜĞÜ, MUHALİF 

HER SESİN TERÖRİST OLARAK 

YAFTALANDIĞI, PANDEMİ 

SÜRECİNİN YÖNETİLEMEDİĞİ, 

SAĞLIK POLİTİKALARININ İFLAS

 ETTİĞİ, YOKSULLUĞUN ARTTIĞI 

TÜRKİYE’DE TÜM BASKILARA KARŞI 

DAYANIŞMAYI BÜYÜTMEYE DEVAM

 ETMİŞTİR. 

Mimarlar Odası Ankara Şubesi Yönetim Kurulu 46.Dönemde ikti-
darın barolara yönelik saldırıları karşısında barolarla dayanışma içe-
risinde olmuş, Ankara yürüyüşlerinde avukatları kentin girişinde 
karşılayarak “Savunma Yürüyor” eylemlerini destekleyen açıklamalar ya-
pılmıştır. Ayrıca, Ankara’daki adliye yapılarının mekansal dağınıklığı üze-
rine de açıklamalar yapılarak “mekanda adalet” çağrısında bulunmuştur.. 

Ekonomistlerin ve gazetecilerin yanındayız.

Mimarlar Odası Ankara Şubesi, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Ku-
rumu’nun sosyal medyadaki ekonomi yorumlarıyla manipülasyon yaptık-
ları iddiasıyla, aralarında Merkez Bankası’nın eski başkanlarından iki isim 
ile ekonomistler ve gazetecilerin olduğu 26 kişi ve hesap hakkında suç du-
yurusunda bulunmasını yaptığı yönetim kurulu açıklamasıyla kınamıştır. 
Açıklamada, “Toplumsal muhalefeti susturma operasyonuna izin verme-
yeceğiz. Mimarlar Odası Ankara Şubesi olarak, halka karşı sorumlulukları-
nı yerine getiren ekonomistlerin ve gazetecilerin yanındayız” denilmiştir.



309

Atatürkçü Düşünce Derneği’nin  
çağrısıyla, birçok sivil toplum kuruluşu 
ile birlikte Lozan Antlaşması’nın 
97. yıldönümü nedeniyle Anıtkabir 
ziyareti etkinliğine destek vermiştir. 
Ziyaret saatinden yarım saat önce 
dezenfekte edildiği gerekçesiyle 
Anıtkabir ziyarete kapatılmıştır. 
Mimarlar Odası Ankara Şubesi 
yöneticilerinin de katıldığı ziyarette, 
Anıtkabir açılıp ziyaretçiler içeriye 
alınana kadar oturma eylemi 
yapılmıştır. Anıtkabir Komutanlığı ile 
uzun süren görüşmelerin ardından, 
iki saatin sonunda Anıtkabir 
ziyarete açılmış ve heyet içeri 
alınmıştır. Aynı gün Ayasofya’nın 
ibadete açılması serbestken, Lozan 
Antlaşmasının yıldönümünde 
Anıtkabir ziyaretinin yasak olması 
rövanşist bakış açısının ürünüdür.  

TMMOB MİMARLAR ODASI ANKARA ŞUBESİ YÖNETİM KURULU BAŞKANI  TEZCAN KARAKUŞ CANDAN’IN 
DAVALAR RAPORU AŞAĞIDAKİ ŞEKİLDEDİR. 

LOZAN ANTLAŞMASI’NIN  

YILDÖNÜMÜNDE  

AYASOFYA SERBEST, ANITKABİR

 YASAK. 
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MİMARLAR ODASI ANKARA

 ŞUBESİ PANDEMİ DÖNEMİNDE 

HAYATLARINI TEHLİKEYE 

ATARAK BÜYÜK EMEK VEREN 

TABİPLERLE DE DAYANIŞMAYI 

SÜRDÜRMÜŞTÜR.

Mimarlar Odası Ankara Şubesi, pandemi 
sürecinde “Yönetemiyorsunuz, ölüyor, 
tükeniyoruz” açıklaması yapan Türk 
Tabipler Birliği’ni hedef gösteren ve 
sağlıkçılara şiddeti meşrulaştıran Bahçeli 
açıklamasına karşı, sağlık emekçileriyle 
dayanışma içinde olmuştur. Mimarlar 
Odası Ankara Şubesi yönetim kurulu 
açıklaması yaparak, “Ülkemizde 
bilimin, tekniğin ve yalnızca gerçeğin 
savunucusu bir meslek odası olarak 
“Suçu vatandaşa, yükü hekimlere ve 
sağlık çalışanlarına yıkanlara karşı 
mücadele eden ve toplumu en doğru 
verilerle bilgilendirmeye çalışan TTB’nin 
yanındayız.” demiştir. Mimarlar Odası 
Ankara Şubesi yine pandemi sürecinde 
bilimsel bilgiyi toplumla buluşturan, Türk 
Tabipleri Birliği (TTB) Covid-19 İzleme 
Grubu Üyesi Halk Sağlığı Uzmanı Prof. 
Dr. Kayıhan Pala hakkında Uludağ 
Üniversitesi tarafından, Bursa Valiliği’nin 
ihbarının ardından soruşturma açılmasını 
da yaptığı açıklamayla kınamıştır. 
Mimarlar Odası Ankara Şubesi, An-
kara Tabip Odası’nın pandemi ko-
şulları nedeniyle ertelenen Olağan 
Seçimli Genel Kurulu’na katılarak 
desteğini göstermiştir. Genel Kurul 
Salonu’ndaki koltuklara Covid-19 ne-
deniyle yaşamını yitiren sağlık emekçile-
rinin fotoğraflarının asıldığı görülmüştür.



311

MİMARLAR ODASI ANKARA

 ŞUBESİ, İKTİDARIN MUHALİF

 SESLERİ SUSTURMAK İÇİN RTÜK 

VASITASIYLA YAPTIĞI EKRAN 

KARARTMALARINA VE İLAN 

KESME CEZALARINA 

TEPKİ GÖSTEREREK BASIN 

AÇIKLAMALARINDA 

BULUNMUŞTUR

Mimarlar Odası Ankara Şubesi Yönetim Kurulu Üyeleri, gazetecile-
rin karşılaştıkları polis şiddetine ilişkin düzenledikleri “Nefes Alamıyo-
ruz” eylemine katılarak basınla dayanışma içinde olmuş, yaptığı açıkla-
malarla Mimarlar Odası Ankara Şubesi, tarafsız haberciliğin yanında yer 
aldığını ve halkın haber alma özgürlüğünün engellenemeyeceğini dile getirmiştir.  



312

Mimarlar Odası Ankara Şubesi, de-
mokratik kitle örgütlerinin gerçek-
leştirdiği Sivas Katliamı anma etkin-
liğine ve hukuka aykırı bir şekilde 
TCDD’den sürgün edilen Birleşik 
Taşımacılık Sendikası yöneticileri-
ne ilişkin açıklamaların yanı sıra pek 
çok etkinliğe ev sahipliği yapmıştır.
Mimarlar Odası Ankara Şubesi, 2020 ve 
2021 yılı 1 Mayıs mitinglerinin pande-
mi nedeniyle yasaklanmasının ardından 
yayınladığı yönetim kurulu açıklamala-
rı ve dayanışma mesajlarıyla 1 Mayıs 
İşçi Bayramı’nı kutlamış, bu kapsamda 
çevrim içi etkinlikler gerçekleştirmiştir.
Mimarlar Odası Ankara Şubesi, 46. 
Dönemde Cumhuriyet değerleri, 
kültür varlıkları ve kentte yok edilmeye 
çalışılan kültür sanat etkinliklerine 
ilişkin mücadeleyi sürdürmüş, 
perdelerini kapatmak zorunda kalan 
Ankara Sanat Tiyatrosu’na da desteğini 
esirgememiştir. Taşıdığı kültür varlığı 
niteliği ile kent için çok önemli bir anı 
ve bellek değerine sahip Ankara Sanat 

MİMARLAR ODASI ANKARA ŞUBESİ 

46. DÖNEMDE, DEMOKRATİK KİTLE

 ÖRGÜTLERİ İLE DAYANIŞMA 

GÖSTERMİŞ , 

TOPLUMSAL MUHALEFETE MEKAN 

DESTEĞİNİ SÜRDÜREREK SANAT 

MEKANLARININ YAŞAMLARINI 

SÜRDÜRMESİ İÇİN AÇIKLAMALAR 

YAPMIŞTIR. Tiyatrosu’nun perdelerini yeniden 
açması için yönetim kurulu açıklaması 
yaparak Kültür Bakanlığı, Ankara 
Büyükşehir Belediyesi, Çankaya 
Belediyesi’ni göreve davet etmiştir. 
Mimarlar Odası Ankara Şubesi, 
“Bizler kentin belleği ve Cumhuriyet 
modernitesinin kültürel sürekliliğinin bir 
parçası olan Ankara Sanat Tiyatrosu’nu 
her zaman desteklemiş, üyelerimizle 
birlikte ‘Tiyatroya Gidiyoruz‘ 
etkinlikleri düzenlenmiş, çeşitli gala, 
panel ve toplantılarımızı bu önemli 
mekanda gerçekleştirerek dayanışma 
içerisinde olmayı önemsemişizdir. 
Bugün pandemi koşullarının sarstığı 
2020 yılında ise yine dayanışmayı 
yükseltmek ve kültür sanat dünyasının 
artan sorunlarını bütüncül olarak 
çözmek hepimizin sorumluluğundadır. 
Yoksa 58 yıllık bir kültür sanat kurumu 
perdelerini kapatırsa, bu kent eksilir, 
Başkent eksilir, ülke eksilir, hepimiz 
eksiliriz.” açıklamasını yapmıştır.
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MİMARLAR ODASI ANKARA

 ŞUBESİ, İŞ BİRLİĞİ İÇERİSİNDE 

ÇALIŞMALAR YÜRÜTTÜĞÜ 

FINDIKLI BELEDİYE BAŞKANI 

ERCÜMENT ÇERVATOĞLU’NA  

YÖNELİK YAŞANAN BASKI 

SÜREÇLERİNDE, MİMARLAR ODASI 

ŞUBELERİ İLE BİRLİKTE  TEPKİSİNİ 

DİLE GETİRMİŞTİR. 

İKTİDARIN İSTANBUL

 BÜYÜKŞEHİR 

BELEDİYESİ BAŞTA OLMAK ÜZERE 

YEREL YÖNETİMLER 

ÜZERİNDEKİ

 BASKILARINI KINIYORUZ.

CHP’nin Rize yerel seçimlerinde kazandığı 
tek ilçe olan Fındıklı’da belediyeye kayyum 
atanacağı iddiası nedeniyle Fındıklı halkı 
sokaklara dökülmüştür. Mimarlar Odası 
Ankara Şubesi öncülüğünde, Mimarlar 
Odası Şubeleri Fındıklı Belediye Başkanı 
Ercüment Çervatoğlu için dayanışma 
mesajı yayınlamıştır. Açıklamada, “Fındıklı 
Belediye Başkanı Ercüment Çervatoğlu 
önderliğinde büyüyen katılımcı yerel 
yönetim anlayışına ve büyüyen umuda 
yönelik karalama, iftira, kumpas 
senaryoları ile seçimle alamadığına el 
koyma yaklaşımlarını reddediyoruz. Eğitim 

için gösterdiği özverili çalışmayla Fındıklı 
Belediye Başkanı Ercüment Çervatoğlu 
ile Fındıklıya uzanan birlikteliğimizin 
her daim süreceği inancıyla, Fındıklı 
halkına dayanışma duygularımızı 
iletiyoruz. Fındıklı’yı ve büyüyen Taş 
Mektep kararlılığını selamlıyor, kayyum 
kumpaslarının bizim taş üstüne taş 
koyduğumuz mücadelenin karşısında 
zerre şansı olmadığını bir kez daha ilan 
ediyoruz.” ifadelerine yer verilmiştir. 

İktidarın İstanbul Belediyesi başta olmak üzere yerel yönetimler üzerindeki baskılarını kınıyoruz

Muhtarlarla yaptığı konuşmada ‘Siz binayı yıkın, hukuk kararı arkadan gelir.’ diyerek hukuksuzluğu teşvik eden İçiş-
leri Bakanı Süleyman Soylu’nun, TBMM‘de bütçe görüşmelerinde İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne terör örgütleriyle 
iltisaklı 557 kişinin işe alındığını iddia etmesinin ardından, İstanbul Büyükşehir Belediyesi ve bağlı kuruluşlarında 
çalışanlar arasında terör örgütleriyle irtibatlı kişiler bulunduğu iddiasıyla başlatılan özel teftiş, olayın siyasi olduğunu 

göstermektedir.

İktidar kendisi gibi düşünmeyen yerel yönetimleri, meslek örgütlerini ve yöneticilerini haksız ithamlarda bulunarak 
susturmaya, cezalandırmaya çalışmakta, böylece toplumsal muhalefete mesaj göndermektedir.  

Kamu kurum ve kuruluşlarında çalışabilmek için adli sicil kaydı olmazsa olmaz belgeler arasındadır. Eğer ortada so-
ruşturulacak bir durum var ise, hukuksuzluğu hukuk haline getiren, kendi sorumluluklarını yerine getirmeden kimi 

zaman yetki aşımı kimi zaman hukuksuzlukla iltisaklı olan İçişleri Bakanlığı yetkililerinden başlanmalıdır. 

2019 yerel yönetim seçimlerinde kaybettiği birçok ilde yerel yönetimler üzerindeki baskıyı artıran, kayyım atayan ikti-
dar, 16 milyonluk İstanbul’da soruşturma adı altında toplumsal muhalefete ve yerel yönetimlere sopa göstermektedir. 
Kamu hizmeti gören İstanbul Belediyesi emekçilerine yönelik kuşkuyla bakılmasına neden olacak siyasi söylemler ve  
bu özel teftiş incelemesi, aynı zamanda  İstanbul halkının iradesiyle iki kez seçilmiş İstanbul Belediye Başkanı Ekrem 

İmamoğlu nezdinde halkın iradesine yönelik bir hamledir.  
İktidarın İstanbul Belediyesi başta olmak üzere yerel yönetimler üzerindeki baskılarını kınıyoruz. 

TMMOB Mimarlar Odası Ankara Şubesi Yönetim Kurulu
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TMMOB MİMARLAR ODASI 

ANKARA ŞUBESİ 46. DÖNEMDE 

İKİ ÖDÜL ALMIŞTIR. KURUMSAL 

OLARAK ŞUBEMİZ ULUSLARARASI

 ŞEFFAFLIK DERNEĞİ TARAFINDAN

 VERİLEN “ŞEFFALIK ÖDÜLÜ”NE

, ŞUBE BAŞKANI TEZCAN KARAKUŞ 

CANDAN İSE ÜNİVERSİTELİ 

KADINLAR DERNEĞİ TARAFINDAN

 VERİLEN “YÖRESİNE DEĞER KATAN 

ÖNDER KADIN ÖDÜLÜ”NE LAYIK 

GÖRÜLMÜŞTÜR.

Mimarlar Odası Ankara Şubesi’nin 
verdiği kent mücadelesi, Mimar-
lar Odası Ankara Şubesi’ne ödüller 
kazandırmaya bu dönemde devam 
etmiş, bilim ve tekniğin izinde tüm 
baskı ve yıldırma politikalarına karşı 
cesurca yürütülen mücadelenin karar-
lılığı toplumun değişik kesimleri tara-
fından takdir toplamayı sürdürmüştür.

TMMOB Mimarlar Odası Ankara Şu-
besi, Uluslararası Şeffaflık Derneği ta-
rafından kurum kategorisinde Şeffaflık 
Ödülü’ne layık görülmüştür.  Mimar-
lar Odası Ankara Şubesi’nin ödüle 
layık görülme gerekçesi, “Kamu ve 
toplum yararına yapılan kentsel mü-
cadelede önemli bir rol üstlenen Mi-
marlar Odası Ankara Şubesi; mesleğin 
ve meslektaşlarının sorunlarının yanı 

sıra ülkemizin, kentlerimizin imar 
süreci, kentleşme sorunlarını dikkatli 
biçimde izliyor ve gerektiğinde mü-
dahale ediyor. Yürütmekte oldukları 
bu mücadelelerinden dolayı Mimar-
lar Odası Ankara Şubesi’ne kurumsal 
kategoride 2021 Şeffaflık Ödülü’nü 
sunuyor ve bu vesileyle sürdürülebi-
lir kentleşme ve demokratik bir kent 
yaşamı talebini bir kez daha yineli-
yoruz.” olarak açıklanmıştır. Dünya 
Yolsuzlukla Mücadele Günü’nde ger-
çekleştirilen ödül törenine Mimarlar 
Odası Ankara Şubesi  adına Mimarlar 
Odası Ankara Şube Başkanı Tezcan 
Karakuş Candan ve Mimarlar Odası 
Ankara Şube Yönetim Kurulu Üyesi 
Muteber Osmanpaşaoğlu katılmıştır. 
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Ödülü, Mimarlar Odası Ankara Şube 
Başkanı Tezcan Karakuş Candan’a ve 
Mimarlar Odası Ankara Şube Yöne-
tim Kurulu Üyesi Muteber Osmanpa-
şaoğlu’na Uluslararası Şeffaflık Der-
neği’nin Kurucusu ve önceki dönem 
başkanı Oya Özarslan takdim etmiştir.

Mimarlar Odası Ankara Şube Başka-
nı Tezcan Karakuş Candan, 46. Dö-
nemde  Üniversiteli Kadınlar Derneği 
(TÜKD) Ümitköy Şubesi tarafından,  
topluma verdiği cesaret ve umut, 
Başkent’e ve Cumhuriyet değerlerine 
sahip çıkmak için verdiği mücadele-
de vicdanın sesi olması dolayısıyla 
“Yöresine Değer Katan Önder Kadın 
Ödülü”ne layık görülmüştür. Pande-
mi koşulları nedeniyle alternatif bir 
yolla gerçekleştirilen ödül töreninde, 
Türk Üniversiteli Kadınlar Derneği 
Ümitköy Şube Başkanı Şenay Ertem 
ve yönetim kurulu üyeleri Emel Uslu 
Atik, Zehra Hazer, Candan’ı maka-
mında ziyaret ederek ödülünü takdim 
etmişlerdir. Ödül törenine, Mimarlar 
Odası Ankara Şube Başkanı Tezcan 
Karakuş Candan, Mimarlar Odası 
Ankara Şube Sekreteri Nihal Evirgen, 
Mimarlar Odası Ankara Şube Yöne-
tim Kurulu Üyeleri Muteber Osman-
paşaoğlu ve Ali Atakan katılmıştır. 
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2014 yılından bu yana Mimarlar Odası Ankara Şube  Başkanlığı’nı yürü-
ten Tezcan Karakuş Candan her dönem yürütülen mücadele nedeniyle de-
ğişik kesimler tarafından ödüle layık görülmüştür. Tezcan Karakuş Can-
dan, önceki dönemlerde de, Ankara Kulübü Derneği tarafından Başkent’e 
Hizmet Ödülü’ne, Çağdaş Gazeteciler Derneği Eskişehir Şubesi tarafından 
Uğur Mumcu Mücadele Ödülü’ne, Erdal Eren Anısına Ankara’nın Sahi-
bi Var Ödülü’ne, Koru Rotary tarafından Mesleğe Hizmet Ödülü’ne, Sanat 
Kurumu tarafından Seçici Kurul Özel Ödülü’ne layık görülmüştür. Mimar-
lar Odası Ankara Şube Başkanı Şiddetsiz Toplum Derneği tarafından ve-
rilen “Şiddetsiz Yaşam Ödülü” ve Halkevleri tarafından verilen “Mücade-
lede Yaratıcılık” ödülü ile birlikte 2014 yılından bu yana 10 ödül almıştır. 

MİMARLAR ODASI ANKARA

 ŞUBESİ’ NE 46.DÖNEMDE BİR 

TAKDİR ÖDÜLÜ DE ULUSLARARASI 

MİMARLAR BİRLİĞİ’NDEN GELDİ.

ŞUBE BAŞKANI 

TEZCAN KARAKUŞ CANDAN’A

UIA ÇOCUK VE MİMARLIK 

ÇALIŞMALARINDA ÜSTLENDİĞİ

SORUMLULUK VE 

ÇALIŞMALARINDAN KAYNAKLI

 TAKDİR BELGESİ VERİLDİ.   

MİMARLAR ODASI ANKARA ŞUBESİ’ 2014 YILINDAN BU YANA  
YÜRÜTTÜĞÜ MÜCADELE NEDENİYLEKURUMLAR TARAFINDAN  TOPLAM 

10 ÖDÜLE LAYIK GÖRÜLDÜ 

Uluslararası Mimarlar Birliği 
tarafından, Mimarlar Odası adına 
Çocuk ve Mimarlık çalışmalarında 
sorumluluk üstlenen Mimarlar Odası 
Ankara Şube Başkanı Tezcan Karakuş 
Candan’a verdiği katkılardan dolayı 
46.Dönemde takdir belgesi verilmiştir.
Uluslararası Mimarlar Birliği’ne ve 
mimarlık camiasına paha biçilmez 
katkılarının devamı dilekleri ile sunulan 
takdir belgesi, Candan’a 2017-2021 
yılları arasında çocuklara yönelik yapılı 
çevre farkındalığının yaygınlaşması 
amacıyla yürütülen  Çocuk ve Mimarlık 
çalışmalarındaki katkıları nedeniyle 
takdir belgesine değer görülmüştür. 
Tezcan Karakuş Candan, kurucu 
süreçlerinden itibaren, Mimarlar 
Odası Ankara Şubesi’nde çocukların 
yaratıcılığı ile mimarlığın yaratıcılığını 
buluşturarak çocuklara yapılı çevre 
farkındalığı kazandırmak üzere 
başlatılan ve 2002 yılından bu yana 
devam eden “Çocuk ve Mimarlık” 
çalışmalarında görev almıştır.
Müfredat dâhilinde okullarda ve okul 
dışında olmak üzere, binlerce çocukla, 
yüzlerce atölye çalışması yürütmüş, 
kent ve mimarlık kültürünün 
çocuklarla birlikte yaygınlaşması 
için ulusal, uluslararası ve akademik 
ortamlarda sunumlar gerçekleştirmiştir.
Mimarlar Odası adına Uluslararası 
Mimarlar Birliği Çocuk ve Mimarlık 
Çalışma Grubu’nda görev alan 
Candan, 2014 yılından bu yana 
Mimarlar Odası Ankara Şube 
Başkanlığı’nı yürütmekte, Mimarlar 
Odası Ankara Şubesi’nde sürdürdükleri 
çalışmalar nedeniyle birçok kesim 
tarafından ödüle layık görülmektedir.
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Mimarlar Odası Ankara Şubesi’ne 
yapılan ziyaretler bir meslek örgütü 
olmanın yanı sıra, Mimarlar Odası 
Ankara Şubesi’nin toplumsal muha-
lefeti birleştirici gücünü bir kez daha 
ortaya koymuştur. Destek ve daya-
nışma ziyaretleri, Mimarlar Odası 
Ankara Şubesi’nin mimarlık ve kent 
mücadelesinde, mimarlığın toplumla 
buluşmasına; kent sorunlarının ise bi-
lince çıkmasına olanak sağlamıştır..

Ankara Büyükşehir Belediyesi önce-
ki dönem başkanlarından Murat Ka-
rayalçın ve dönemin genel sekreteri 
Timur Erkman Mimarlar Odası An-
kara Şubesi’ni ziyaret etmiştir.  Mu-
rat Karayalçın ve beraberindekileri 
Mimarlar Odası Ankara Şube Başka-
nı Tezcan Karakuş Candan, Başkan 
Yardımcısı Ünal Kara ve Sekreter 
Üye Nihal Evirgen karşılamıştır.  Ka-
rayalçın, görüşmede Mimarlar Odası 
Ankara Şubesi’nin Başkent’te verdiği 
mücadelenin çok ender rastlanan ve 
nefes aldıran bir mücadele olduğunu, 
bunun devamlılığının sağlanmasının 
çok kıymetli olduğunu ifade etmiştir.

Mimarlar Odası Ankara Şubesi, kent ve mimarlık alanında örgütlenme-
nin geliştirilmesi ve mücadelenin genişletilmesi için ziyaretlerde buluna-
rak sorunların birinci elden dile getirilmesini sağlamıştır. Mimarlar Oda-
sı Ankara Şubesi, 46. Dönemde CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu 
ve yerel yönetimlerden sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun‘un 
katılımıyla CHP Genel Merkezi’nde bir araya gelmiştir. Görüşmeye Mi-
marlar Odası Ankara Şube Başkanı Tezcan Karakuş Candan,  Mimar-
lar Odası Ankara Şube Sekreteri Nihal Evirgen, Mimarlar Odası Ankara 
Şube Yönetim Kurulu Üyeleri Ali Atakan ve Songül Üzgün katılmıştır.  
Mimarlar, Kılıçdaroğlu ile AOÇ, yerel yönetimler ve Ankara kent gün-
demini değerlendirmiştir. Görüşmede Atatürk Orman Çiftliği’nde Kaçak 
Saray inşa edilmesine ilişkin verilen hukuk mücadelesi, 1700 sayılı ilke 
kararıyla Kaçak Saray’ı yasallaştırma hamleleri, Başkent’teki kent suç-
ları, TOGO İkiz Kuleleri ve Demir Kafes masaya yatırılmıştır. Yerel yö-
netimlerden sorumlu Seyit Torun ile yerel yönetimlerde mesleki dene-
tim protokolünün yaygınlaştırılması için görüşmeler gerçekleştirilmiştir.

MİMARLAR ODASI ANKARA

 ŞUBESİ’NİN ÇALIŞMALARI, 

ETKİNLİKLERİ VE TÜM BASKILARA

 KARŞI ÖRDÜĞÜ MÜCADELE 

HATTI TOPLUMUN PEK ÇOK

 KESİMİ TARAFINDAN TAKDİR 

EDİLMİŞTİR. MİMARLAR ODASI

 ANKARA ŞUBESİ’NİN KENT 

MÜCADELESİNİ VE KARARLILIĞINI 

TAKDİR EDEN SİYASİ PARTİLER,

 MİLLETVEKİLLERİ, SİVİL TOPLUM 

KURULUŞLARI, SANAT KURUMLARI, 

DEMOKRATİK KİTLE ÖRGÜTLERİ 

VE VATANDAŞLAR MİMARLAR 

ODASI ANKARA ŞUBESİ’Nİ ZİYARET 

EDEREK DESTEKLERİNİ İFADE 

ETMİŞLERDİR. 

ANKARA BÜYÜKŞEHİR 

BELEDİYESİ ÖNCEKİ DÖNEM

 BAŞKANLARINDAN, DIŞİŞLERİ 

BAKANLIĞI VE CHP GENEL 

BAŞKANLIĞI YAPAN 

MURAT KARAYALÇIN’DAN

 MİMARLAR ODASI ANKARA 

ŞUBESİ’NE DAYANIŞMA ZİYARETİ.



318

CHP Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Akın ile Ali Mert Taşçıer, Mimar-
lar Odası Ankara Şubesi’ni ziyaret etmiştir. Akın’ı, Mimarlar Odası Anka-
ra Şube Başkanı Tezcan Karakuş Candan, Mimarlar Odası Ankara Şube 
Sekreteri Nihal Evirgen, Mimarlar Odası Ankara Şube Yönetim Kurulu 
Üyeleri Ali Atakan ve Songül Üzgün karşılamıştır. Mimarlar Odası Anka-
ra Şubesi Kent İzleme Merkezi Sekretaryası ve hukuk biriminin de hazır 
bulunduğu toplantıda, CHP’nin kentsel dönüşüme yönelik rehber oluş-
turmak için neler yapabileceğine dair görüş alışverişinde bulunulmuştur.  

CHP Ankara İl Örgütü de Mimarlar Odası Ankara Şubesi’ne dayanışma ve kent 
mücadelesine destek ziyaretinde bulunmuştur.  CHP Ankara İl Başkanı Av. Ali 
Hikmet Akıllı, CHP Halkla İlişkilerden Sorumlu İl Başkan Yardımcısı Gökhan 
Ürün, CHP Sivil Toplum ve Meslek Örgütlerinden Sorumlu İl Başkan Yardımcısı 
Atila Ilıman Mimarlar Odası Ankara Şubesi’ni ziyaret etmiştir. CHP heyeti ziya-
rette dayanışma dileklerini ve kent mücadelesine verdikleri desteği ifade etmiş-
tir. Heyeti Mimarlar Odası Ankara Şube Başkanı Tezcan Karakuş Candan, Şube 
Sekreteri Nihal Evirgen ve Şube Saymanı Muteber Osmanpaşaoğlu karşılamıştır.  
Kentte öne çıkan gündemlerle birlikte odalara yönelik yasa tasarısının değerlen-
dirildiği ziyarette, CHP heyeti, Mimarlar Odası Ankara Şubesi ile dayanışma 
içinde olacaklarını ve kent mücadelesine destek vereceklerini dile getirmiştir. 

CHP Genel  BAşkan  Yardımcısı Ahmet Akın ziyareti 

46.DÖNEMDE CUMHURİYET HALK 

PARTİSİ, KENTSEL DÖNÜŞÜMÜN 

GELECEĞİ VE NE YAPILMALI 

KONUSUNDA 

ŞUBEMİZLE FİKİR 

ALIŞVERİŞİNDE BULUNDU..

CHP ANKARA İL ÖRGÜTÜ’NDEN  

ANKARA’DAKİ 

DAVALAR SÜREÇLERİ İLE İLGİLİ

 KENT MÜCADELESİNE

 DESTEK 

ZİYARETİ 
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Deva Partisi Ankara İl Yönetimi, Mimarlar Odası Ankara Şubesi’ne iş birliği zi-
yaretinde bulunmuştur. Ali Güven, Furkan Güneri, Bekir Er, Serpil Çağdaş Ak-
bezmez, Orhan Sarıtaş, Yusuf Göçtü, Selman Çetin, Ali Yağız Baltacı ve İsmet 
Tosun’dan oluşan heyeti, Mimarlar Odası Ankara Şube Başkanı Tezcan Kara-
kuş Candan ve Mimarlar Odası Ankara Şube Sekreteri Nihal Evirgen kabul et-
miştir. Ankara’daki kentleşme ve yerel yönetim politikalarının masaya yatırıl-
dığı ziyarette, heyet Mimarlar Odası’nın bu alanda verdiği mücadeleyi takdir 
ettiklerini ve meslek odalarının birikimlerine önem verdiklerini dile getirmiştir.

İyi Parti Ankara İl Başkanlığı STK’lardan Sorumlu Başkan ve Başkan Yardımcıla-
rı,  Mimarlar Odası Ankara Şubesi’ni ziyaret ederek, restorasyon adı altında yürütü-
len inşai çalışmalarla telafisi imkansız zararlar verilen Saraçoğlu Mahallesi hakkında 
bilgi almış ve konuyla ilgili iş birliği mesajı vermişlerdir. İyi Parti heyeti, ziyarette Sa-
raçoğlu Mahallesi’nin  gelecek nesillere özgün değerleri korunarak  bırakılması ve 
kamusal yaşama kazandırılması için  Mimarlar Odası Ankara Şubesi’yle dayanışma 
içinde olacaklarını belirtmiştir. Heyet, siyaseti Saraçoğlu Mahallesi’nin özgün de-
ğerinin korunması için parti olarak harekete geçireceklerini, Saraçoğlu Mahal-
lesi başta olmak üzere, Ulus Tarihi Kent Merkezi de dahil, kente dair her konu-
da Mimarlar Odası Ankara Şubesi ile  birlikte çalışmak istediklerini vurgulamıştır. 

DEVA PARTİSİ’NDEN 

MİMARLAR ODASI 

ANKARA ŞUBESİ‘NE

 İŞ BİRLİĞİ ZİYARETİ 

İYİ PARTİ’DEN 

SARAÇOĞLU 

MAHALLESİ VE 

KENT MÜCADELESİ

 İÇİN İŞ BİRLİĞİ

 ZİYARETİ 
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CUMHURİYET HALK PARTİLİ 
FINDIKLI BELEDİYE BAŞKANI

ERCÜMENT ŞAHİN 
ÇERVATOĞLU‘NDAN

DAYANIŞMA İÇİN TEŞEKKÜR 
ZİYARETİ

MİMARLAR ODASI ANKARA ŞUBESİ 

46. DÖNEMDE ANKARA BAROSU 

YÖNETİM KURULUNU ZİYARET 

EDEREK TÜRKİYE BAROLAR BİRLİĞİ 

BAŞKANLIĞI’NA ADAY OLAN ERİNÇ 

SAĞKAN’A BAŞARILAR DİLEDİ. 

MİMARLAR ODASI ANKARA ŞUBESİ 
46. DÖNEMDE, ÇİN TRENİYLE 

İLGİLİ KAMU YARARINI ORTAYA 
ÇIKARTTIĞI İÇİN SÜRGÜN EDİLEN 

İSMAİL ÖZDEMİR’E DAYANIŞMA 
ZİYARETİNDE BULUNDU. 

Mimarlar Odası Şubelerinin iktidarın Fındıklı Belediye Başkanı Ercüment 
Çervatoğlu’na saldırılarına yönelik destek açıklamasından sonra Fındıklı 
Belediye Başkanı Mimarlar Odası Ankara Şubesi’ne dayanışma ziyaretinde 
bulunmuştur. Göreve geldikten sonra, millet bahçesinin adını Atatürk 100.
Yıl Parkı ve millet kıraathanesinin adını Kazım Koyuncu Kültür Merkezi ola-
rak değiştiren Ercüment Çervatoğlu’nu, Mimarlar Odası Ankara Şube Baş-
kanı Tezcan Karakuş Candan, Mimarlar Odası Ankara Şube Sekreteri Nihal 
Evirgen ve Kent İzleme Merkezi sekreteryası Redife Kolçak karşılamıştır. 

Mimarlar Odası Ankara Şubesi, Ankara Barosu’na iş birliği ve dayanış-
ma ziyaretinde bulunmuştur. Mimarlar Odası Ankara Şube Başkanı Tez-
can Karakuş Candan’ı ve Mimarlar Odası Ankara Şube Yönetim Kurulu 
Üyesi Muteber Osmanpaşaoğlu’nu, Ankara Barosu Başkanı Erinç Sağkan 
ile Ankara Barosu Yönetim Kurulu Üyesi ve Mimarlar Odası Ankara 
Şube Avukatı Revşan Deniz Çobanoğlu karşılamıştır.  Ankara Barosu İn-
san Hakları Merkezi Başkanı Rıza Türmen’in de bulunduğu ziyarette, in-
san hakları, seçim ve kent güvenliği konularında iş birliği yapılmasının 
ve bilgi alışverişinde bulunulmasının önemine değinilmiş, Türkiye Ba-
rolar Birliği Başkanlığı’na aday olan Erinç Sağkan’a başarılar dilenmiştir.  

Mimarlar Odası Ankara Şubesi, Çin 
treniyle ilgili kamu zararını ve ya-
lanları ortaya çıkardığı için yöne-
ticileri sürgün edilen ve baskılara 
maruz kalan Birleşik Taşımacılık 
Sendikası’na dayanışma ziyaretinde 
bulunmuştur. Mimarlar Odası An-
kara Şube Başkanı Tezcan Karakuş 
Candan ve Mimarlar Odası Ankara 
Şube Sekreteri Nihal Evirgen’i, BTS 
Genel Başkanı Murat Oral, BTS Ge-
nel Sekreteri İsmail Özdemir, BTS 
Mali Sekreteri Mustafa Erdoğan ve 
BTS Basın Yayın Sekreteri Mahmut 
Faik Kaltuk karşılamıştır.  Mimarlar 
Odası Ankara Şube Başkanı Tez-
can Karakuş Candan ve Mimarlar 
Odası Ankara Şube Sekreteri Nihal 
Evirgen, baskı ve sindirme politi-
kası ile Sivas’a sürgün edilen BTS 
Genel Sekreteri İsmail Özdemir’e 
geçmiş olsun dileklerini iletmiştir. 
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ANKARA’DA ALKOLLÜ ŞOFÖRÜN 
ARACIYLA ÇARPMASI SONUCU 

VEFAT EDEN BİSİKLET SPORTMENİ 
UMUT GÜNDÜZ’ÜN(19) ANNESİ 

ASUMAN GÜNDÜZ VE BABASI 
MENDERES GÜNDÜZ, MİMARLAR 
ODASI ANKARA ŞUBESİ BAŞKANI 

TEZCAN KARAKUŞ CANDAN’I 
ZİYARET EDEREK DESTEK 

İSTEMİŞLERDİR.

ÇEŞİTLİ DERNEKLER VE KİŞİLER, 

46.DÖNEMDE DE MİMARLAR 

ODASI ANKARA ŞUBESİ’Nİ ZİYARET 

EDEREK DESTEK MESAJLARINDA 

BULUNMUŞLARDIR.

Yürüttüğü kent mücadelesi ile mimarlığın toplumla buluşarak gö-
rünür olmasında ve kent sorunlarına yönelik farkındalık yaratıl-
masında başarılı bir örnek olan TMMOB Mimarlar Odası Ankara 
Şubesi’ni, Türk Serbest Mimarlar Derneği, Kızılırmak Dernekler Federas-
yonu, 67’liler Derneği, Asbest Söküm Uzmanları Derneği, Alman Kül-
tür Merkezi gibi pek çok kurum ve kuruluşun temsilcileri / yöneticile-
ri ziyaret etmiş, dayanışma ve iş birliği taleplerini dile getirmişlerdir. 

Mimarlar Odası Ankara Şube Başkanı Tezcan Karakuş Candan, ailenin Ada-
let Bakanlığı önünde başlattığı eyleme destek vermiştir. Candan, eylemde, 
“Katlı kavşaklara ve yollara (Atatürk Orman Çiftliği’nde bile yol yapıldı.) 
bütçe ayrılacağına, bütüncül olarak ulaşım ana politikası hayata geçiril-
melidir. Bisikletli Ankara projesinin hayata geçirildiği, insanların pandemi 
süreçlerinde bir yerden bir yere sağlıklı ulaşmasını sağlayacak bir ulaşım 
politikasına ihtiyaç var. Adaletin yerini bulması için Umut Gündüz’ün 
ailesinin yanındayız.” diyerek yerel yönetimlere çağrıda bulunmuştur. 

Kızılırmak Köy Dernekleri Federasyonu Ziyareti

CHP Haymana İlçe Başkanlığı Ziyareti.  

Asbest Uzmanları Derneği Ziyareti

 67’liler Federasyonu Başkanı Cenk Kaplancan Ziyareti Alman film yapımcısı, 12 Eylül’ü anlatan belgesel filminde Mimarlar Odası Ankara Şube Başkanı’na yer verme isteğini dile getirmiştir.
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Meslek odaları, İller Bankası çalışa-
nı Ali Atakan’ın, devlet memurlu-
ğundan çıkarılmasına tepki gösterdi

Sürgünler, soruşturmalar, işten 
çıkarmalar bizi yıldıramaz, siz 
gideceksiniz, biz kalacağız.

TMMOB’a bağlı meslek odaları 
ve Mimarlar Odası Ankara Şube-
si, İller Bankası mücadelesi ne-
deniyle hiçbir gerekçe sunulma-
dan Diyarbakır’a sürgün edilen 
Mimarlar Odası Ankara Şubesi Yö-
netim Kurulu Üyesi Ali Atakan’ın 
657 sayılı devlet memurluğun-
dan çıkartılmasına tepki gösterdi.

Mimarlar Odası Ankara Şubesi’nde 
düzenlenen basın toplantısına Mi-
marlar Odası Ankara Şube Başkanı 
Tezcan Karakuş Candan, Mimarlar 
Odası Ankara Şube Başkan Yardım-
cısı Ünal Kara, Mimarlar Odası An-
kara Şube Sekreteri Nihal Evirgen,  
Mimarlar Odası Ankara Şube Yö-
netim Kurulu Üyeleri Muteber Os-
manpaşaşaoğlu ve Songül Üzgün, 
25, 33, 34, 35. Dönem TMMOB 
Başkanı, Mimarlar Odası 22, 23, 24, 
25, 32. Dönem Başkanı ve  insan 
hakları savunucusu Yavuz Önen, 
Yapı Yol Sen Sendikası Ankara Şube 
Başkanı Hasan Akbaba,  Ankara Ta-
bip Odası Genel Sekreteri Dr. Mu-
harrem Baytemür, Şehir Plancıları 
Odası Ankara Şube Sekreteri Ömer 
Dursunüstün,  İnşaat Mühendisleri 
Odası Ankara Şube Başkanı Bülent  
Tatlı, Makine Mühendisleri Odası 

Genel Başkanı Yunus Yener, Ma-
kine Mühendisleri Odası Ankara 
Şube Sekreteri Seyit Ali Korkmaz,  
Harita ve Kadastro Mühendisle-
ri Odası Ankara Şubesi’nden Di-
lan Kırmızı ve mimarlar katıldı.

Olay siyasidir, hedef Mimarlar 
odası ve kamu çalışanlarına gözda-
ğı vermektir.

Mimarlar Odası Ankara Şube Baş-
kanı Tezcan Karakuş Candan, “İller 
Bankası’ndaki hukuksuz durumu 
belgeleyen arkadaşımız önce Di-
yarbakır’a sürgün edildi. Şimdi de 
işsiz bırakıldı. Bu kabul edilemez, 
konunun sonuna kadar takipçisi 
olacağız. Sürgünler, soruşturmalar, 
işten çıkarmalar bizi yıldıramaz. 
Siz gideceksiniz, biz kalacağız. 
Hukuku savunan arkadaşımızı ce-
zalandırmaya çalışıyorsunuz. Ar-
kadaşımız İller Bankası’nın bitme-
miş binaya taşındığını belgeledi, 
memurluktan çıkarıldı. Ali Atakan 
İller Bankası’ndaki tehlikeli çalış-
ma koşullarını belgeledikten sonra 
Diyarbakır’a sürgün edildi.” dedi.

Candan,  İller Bankası yönetimine 
seslenerek, “Atakan’a ‘Neden bu 
bilgileri CHP Milletvekili Murat 
Emir’e verdin?’ diyen İller Bankası 
yönetimine sesleniyorum. Bu bil-
gileri Ankara Şube Başkanı olarak 
ben verdim ve Yönetim Kurulu ola-
rak basın açıklaması yaptık, eğer 
bir yargılama süreci yapacaksanız 

biz buradayız. Bu olayın bütün-
cül ve siyasi bir karar olduğu çok 
açıktır. İktidar artık şimdi çözülme 
aşamasına girdiğinde her alana sal-
dırarak bir baskı yaklaşımıyla top-
lumu sindirmeye çalışıyor. Bunun 
üstüne bir de ana muhalefet partisi 
başkanının kamuya ve bürokratlara 
çağrı yaptığını da hatırlatayım. Do-
laysıyla bir taraftan Mimarlar Odası 
Ankara Şubesi üzerinden topluma 
mesaj veriliyor. İktidara, karşı çıktı-
ğınız andan ve hakkınızı aradığınız 
andan itibaren neler yapılacağını 
görün diyerek Mimarlar Odası’na 
ve kamu çalışanlarına gözdağı veri-
liyor. Yargıya taşıyacağız, iktidarın 
memurları değiliz. Devlet memur-
larının görevi bu devletin malını 
mülkünü liyakatsiz kişilerden koru-
maktır. Ali Atakan da kamu görevi-
ni yerine getirmiştir.” diye konuştu.

Kamuda Odaların örgütlülüğü ze-
delenmek isteniyor.

Candan, sözlerine şöyle devam etti:

“Hukuksuzluğun hukukunu oluş-
turacakları görülüyor. Kamu çalışa-
nı meslektaşlarımız üzerinde çok 
ciddi baskılar yapılıyor. Özellikle 
meslek örgütlerinde yönetici olan 
arkadaşlarımız her yerde baskıyla 
karşı karşıyalar. 12 Eylül’ün bile bir 
hukuku vardı. Şimdi hukuksuzlu-
ğun hukukunu oluşturdular.  Kamu 
çalışanı olup Odalarda yönetici 
olanların anayasal sorumlulukları 
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ve yükümlülükleri var. Kamu yara-
rını öncelemeyen liyakatsiz yöneti-
ciler, ‘Siz benim belirlediğim alan 
dışında nefes alamazsınız’ diyorlar. 
Bu kararın yargıdan döneceğine 
inanıyoruz. Bu yargıdan dönmez-
se başka bir kıyıma neden olur, bu 
kıyım da döner kendilerini bulur.”

Cumhuriyet tarihinde bu kadar hız-
lı bir devlet memurluğundan çıkart-
ma süreci görmedik.

Candan, Banka kararındaki gerekçe-
lere dikkat çekerek, şunları söyledi:

“Kararda, ‘Bankamız Diyarbakır 
Bölge Müdürlüğü’nün yürütmekte 
olduğu işler nedeniyle tecrübeli bir 
mimar talep etmesi üzerine Ban-
kamız İnsan Kaynakları Yönetme-
liği doğrultusunda, Ankara Bölge 
Müdürlüğü’nden Diyarbakır Bölge 
Müdürlüğü’ne ataması yapılan ilgili 
hükümleri ve halihazırda söz konu-
su Bölge Müdürlüğü’nde görevine 
başlamayan Teknik Uzman Ali Ata-
kan’ın sebebiyet verdiği menfi ha-
diselerden ötürü disiplin hükümleri 
çerçevesinde inceleme yapılması 
zarureti hasıl olması üzerine, yukarı-
da detaylarıyla yer verilen menfi ha-
diseler ve suç unsuru taşıyan eylem-
lerden ötürü ilgilinin yazılı ifadesi 
alındı. Bankamızın siyasi tartışma-
ların içerisine çekilmeye çalışıldığı 
görülmüştür. Bilahare yukarıda yer 
verilen süreci destekler ve dahi si-
yasi maksatlı olmasının da ötesinde 
Mimarlar Odası Ankara Şubesince 
düzenlenen ve Ali Atakan’ın Yöne-
tim Kurulu Üyesi sıfatıyla yer aldı-
ğı, 16.12.2021 tarihinde Mimarlar 
Odası’nın konferans salonunda ger-
çekleştirilen ve çeşitli sosyal medya 
platformlarından canlı olarak yayın-
lanan, halen de erişime açık olan 
basın açıklamasında ilgilinin yöne-
ticisi bulunduğu meslek odasının 
imkanlarını Bankanın iç isleyişine 
baskı yoluyla hukuksuz müdahale 
aracı olarak kendi arzu ve istekleri 
doğrultusunda kullanmaya çalıştı-
ğı görülmüş, Bankamızın itibarını 
zedeleyebilecek ve şöhretine zarar 
verebilecek beyan ve ithamlara yer 
verilmiş, kamu görevlisi olan Ban-
kamız yöneticileri aleyhine iftira ve 

hakaret suçları işlenmiştir. Atakan’ın  
ideolojik veya siyasi amaçlarla ban-
kanın huzur, sükun ve çalışma dü-
zenini bozmak hükmü gereğince, 
işten çıkarma cezası ile cezalandı-
rılmasına karar verildi.’ deniliyor ve  
İller Bankası’nda çalışan Yönetim 
Kurulu Üyemiz Ali Atakan’a, iskan-
sız ve hak edişi yapılmamış sağlıksız 
binada çalıştırılmanın hukuken yan-
lış olduğunu söylediği için 657 sayı-
lı devlet memurluğundan çıkartılma 
cezası veriliyor. Siz gideceksiniz. 
Biz susmayacağız. Cumhuriyet tarihi 
de bu kadar hızlı bir devlet memur-
luğundan çıkartma süreci görmedi.”

İller Bankası’nın şöhreti Cumhuri-
yet’ten gelir, ona zarar veren ikti-
dar ve yöneticilerdir.

Candan, “Bankanın itibarını zedele-
yecek dedikleri iddiaları asılsızdır. 
Basın açıklamasında söylenenleri  
Mimarlar Odası Ankara Şubesi  Baş-
kanı, Sekreteri ve Saymanı yapmış-
tır. İller Bankası’nın şanına ve şöhre-
tine zarar verecek birileri aranıyorsa, 
Cumhuriyet’in güzide kurumlarını 
tartışma odağı haline getiren şu anki 
yönetim ve iktidardır. İller Banka-
sı’nın şöhreti Cumhuriyet’ten gelir 
ona zarar veren şimdiki iktidar ve 
yöneticilerdir. Ali Atakan’a sağlık-
sız ve iskânsız bir binada çalıştırıl-
manın haksız ve hukuksuz olduğu-
nu ifade ettiği için 657 sayılı devlet 
memurluğundan çıkartılma cezası 
kararını veren İnsan Kaynakları Da-
ire Başkanı Turay Aksoy, Hukuk 
Müşaviri Yusuf Emrah Albayrak, 
Teftiş Kurulu Başkan Vekili Yılmaz 
Öztürk, Genel Müdür Yardımcısı 
Volkan Bektaş, bu işin organizatö-
rü, İller Bankası taşınmazlarını satan 
ve Cumhuriyet kurumunu kamuo-
yunda küçük düşüren İller Bankası  
Genel Müdürü Yusuf Büyük’tür.”

Atakan,  sadece sağlıksız ve iskânsız 
bir binada çalıştırılmanın haksız ve 
hukuksuz olduğunu ifade etmiştir.

Candan, bugüne gelen süreci şöyle 
ise anlattı:

“İller Bankası Cumhuriyet’in kentleş-
me politikalarını yaymak üzere ku-

rulan özel bir kurumdur. Değerleri 
tartışılacak insanlar tarafından işgal 
edilmiş bir yapıyla karşı karşıyayız. 
Mimarlar Odası Ankara Şubesi, son 
10 yılda İller Bankası’nın Cumhuri-
yet kurumu olarak talan edilmesine, 
yapıların yıkılmasına, taşınmazların 
satışına ilişkin, çok önemli bir mü-
cadele veriyor.  İller Bankası’nın 
tescilli kültür varlığı iken bir gecede 
yıkılması, sonrasında İller Banka-
sı’nın kiraya taşınması, Macunköy 
Tesisleri’ni ticaret ve konuta çevire-
cek plan değişikliği yaparak elden 
çıkarılması gibi birçok kamu yararı-
na aykırı olayda hukuksal sürecimiz 
devam ediyor. Mimarlar Odası An-
kara Şubesi ile İller Bankası arasın-
da yürüyen bir mücadele var. İller 
Bankası’nın değerini kamu yararını 
savunmak, oradaki yöneticiler ise, 
bunun gerçekten Cumhuriyet ku-
rumlarına çöreklenmiş yöneticiler 
buraları yok etme ve talan etme sü-
reci içindeler. İller Bankası yöneti-
mi bürokratlar aracığıyla Mimarlar 
Odası Ankara Şubesi yöneticilerine 
, ‘Bizimle uğraşmayın sonu kötü 
olur.’ diyerek haber göndermiştir.  
İller Bankası’nın özellikle Çevre ve 
Şehircilik Bakanı’na yapılan saray 
yavrusu sürecindeki usulsüzlükleri 
gündeme geldiğinde, bütün teknik 
elemanlara yönelik baskıları devam 
etti. Son gelinen noktada da İller 
Bankası Macunköy Tesisleri boşal-
tılıyor. Cumhuriyet’in köklü kurum-
larının olduğu yerleri boşaltıyorlar. 
Meslek odalarının dava açtığı, kamu 
zararına yol açan Merkez Ankara 
şimdi kamu kurumlarına satılıyor. İl-
ler Bankası da buradan yer aldı, ka-
munun parasıyla kamunun arazisin-
de bir inşaatı kalkındırıyorlar. Sonra 
da onlar satamadı diyerek kamunun 
parasıyla alıyorlar. İller Bankası da 
buradan bir blok aldı. İller Bankası 
300 personelini Merkez Ankara blo-
ğuna apar topar taşındırttı. Bu taşın-
ma sürecinde inşaatı tamamlanma-
mış, iskanı alınmamış geçici kabulü 
yapılmamış bir binada, çalışmak 
kanuna aykırılığı çok açıkken, İller 
Bankası çalışanı, Yönetim Kurulu 
Üyemiz Ali Atakan bu inşaatta çalış-
maya zorlanıyor. 14 Aralık itibariyle 
asansörlerin çalışmadığı, kablola-
rın yerlerde olduğu, can güvenliği 
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olmadığını üst idaresine bildirmek 
için fotoğraf çekiyor. Aynı gün özel 
güvenlikçilerin müdürleri de Ali Ata-
kan’ın fotoğrafını çekerek üst amirle-
rine iletiyor, saatler içinde Atakan’ın 
tayini Diyarbakır’a çıkıyor. Atakan 
hakkını arıyor ve biz de bu konuya 
ilişkin bir basın açıklaması yapıyo-
ruz. CHP Milletvekili Murat Emir de 
soru önergesi verdi, haber yapıldı, 
sonrasında da basın toplantısını yap-
tık. Bunun üzerine ‘Siz bankayı si-
yasi tartışmaların içine atıyorsunuz,  
şanını şöhretini yok ediyorsunuz’ 
diyerek Atakan’ın savunmasını iste-
diler. Dava  açtık  kurumun görüşü 
alınmasına ilişkin, 30 günlük süre 
devam ederken, Atakan ile Yüksek 
Disiplin Kurulu toplantıya çağrılı-
yor ve 657 sayılı Devlet Memurları 
Kanunu’na göre çalışan Atakan’ın 
iş akdinin feshedilmesi için hızlıca 
karar alıyorlar. İller Bankası müca-
delemiz devam edecek, bu haksız 
işten çıkartmayı yargıya taşıyoruz.”

Mimarlar Odası Ankara Şube Yö-
netim Kurulu Üyesi Muteber Os-
manpaşaoğlu da, “Ali Atakan 6331 
sayılı İş Sağlığı ve İş Güvenliği 
Kanunu’nun gereğini yerine getir-
miştir. O bir teknik elamandır ve 
mimardır. Çalıştığı işyerindeki ça-
lışma arkadaşlarının sağlığını ve 
güvenliğini düşünmek zorunda-
dır. Bundan suç çıkarmak ancak 
mevcut yapının işi olabilir.” dedi.

Meslek odaları: “Atakan’ın ve Mi-
marlar Odası’nın mücadelesinin ya-
nındayız.”

Ardından meslek odaları temsil-
cileri de tepkilerini dile getirdi.

Yapı Yol Sen Sendikası Ankara 
Şube Başkanı Hasan Akbaba: Çok 
fazla hukuksuzluk var, Ali Atakan’a 
sen siyasi ve ideolojik faaliyette bu-
lunarak bu kurumun itibarını ze-
deliyorsun ve burada huzursuzluk 
yaratıyorsun diyorlar. Bu açıklama-
ları Mimarlar Odası Ankara Şubesi  
ve Yapı Yol Sen Sendikası yapmış-
tır, bunu kişilere mal edemezsiniz. 
Ne suçu var  yolsuzluk mu yaptı? 
Bir Odada ve sendikada bulunmak 
suç, hakkını savunmayacaksın. Ben 

yaptım oldu dercesine hukuksuzluk 
yapıyorlar. Hukuk süreci başlatıldı, 
işine geri döneceğine inanıyoruz.

Ankara Tabip Odası Genel Sekreteri 
Dr. Muharrem Baytemür:  Devletin, 
memurları üzerinde işini ekmeğini 
bir tehdit unsuruna dönüştürülmesi 
kadar kötü bir durum olmaz. Sürgün 
ve devlet memurluğundan atmak 
başka bir şeydir, bir suç karşılığı ne-
deniyle yapılan bir işlemdir. Devlet 
memurluğundan atmak bu kadar ba-
sit ve kolay değildir. Halkın sağlığını 
ve tarihi yok eden uygulamalara kar-
şı verilen mücadele yok edilmeye 
çalışılıyor. Meslek örgütü yöneticili-
ği vazifesi önemlidir, her türlü bilgi-
yi kamu yararı adına açıklama hakkı 
vardır, devlet memurluğundan öte 
bir şeydir, bunun da suç oluştur-
ması mümkün değildir. Ankara Ta-
bip Odası olarak Mimarlar Odası 
ve arkadaşımızın yanında olacağız.

İnşaat Mühendisleri Odası Anka-
ra Şube Başkanı Bülent  Tatlı:  İl-
ler Bankası’nın işten çıkarma met-
ni kadar düzeysiz bir metinle daha 
önce karşılaşmadım. TMMOB bağlı 
Odaları yöneticileri ve üyeleriyle 
her daim kamu yararı ilkesi çerçe-
vesinde bu ülkenin kaynaklarını 
ve doğal varlıklarını korumak için 
mücadeleye devam edecektir. Yap-
tığınız uyduruk korkutma operasyo-
nudur, sürgün edilmesini tartışırken 
komple kurumdan çıkarılmasını tar-
tışmaya başladık. Neresinden tutsa-
nız değersiz bir durumdur. Odalar 
olarak konunun takipçisi olacağız.

Şehir Plancıları Odası Ankara Şube 
Sekreteri Ömer Dursunüstün: Mes-
lek odaları kendi meslektaşlarını ko-
rurken kamu alanındaki denetimleri 
sürdürür. Ali Atakan’a yapılan işlem 
kamu zararını ortaya koyanlara, 
tüm imkanlarıyla sopa göstermek-
ten ibarettir. Uzun zamandır kamu 
kurumlarında mesleğini hakkıyla 
yapmak isteyen meslektaşlarımız 
Oda üyeliklerine kadar araştırılıp 
hak ettikleri pozisyona getirilmiyor. 
Ali Atakan’ın ve Mimarlar Oda-
sı’nın mücadelesinin yanındayız.

Makine Mühendisleri Odası Ankara 
Şube Sekreteri Seyit Ali Korkmaz: 
Bilim ve tekniği emperyalistlerin 
değil halkın çıkarına kullanmak için 
mücadele ediyoruz. Ali Atakan’ın 
da bugün maruz kaldığı şey kamu 
kaynaklarının, kamu zararına neden 
olan Merkez Ankara projesi için 
kullanılmasına karşı çıkması sonucu 
ortaya çıkmıştır. Bu süreç AKP’nin 
yönetememe krizini faşist baskılarla 
aşmaya çalışmasından ibarettir. Ka-
muda meslektaşlarımız bu nedenle 
pek çok sıkıntı yaşamaktadırlar. Ali 
Atakan da bunun son örneğidir. Bu 
mücadelede Mimarlar Odası Ankara 
Şubesi’nin ve Atakan’ın yanındayız.

Harita ve Kadastro Mühendisleri 
Odası Ankara Şubesi’nden Dilan 
Kırmızı:  Toplumcu mühendislik 
anlayışımızla her zaman kamu zara-
rının karşısında durduk. Hiç kimse-
nin iskansız, iş güvenliğinden yok-
sun bir yerde çalışması beklenemez.  
Buna karşı çıkan insanın da haksız 
hukuksuz şekilde iş akdinin fesih 
edilmesi kabul edilemez. Bu süreçte 
her zaman Mimarlar Odası Ankara 
Şubesi’nin ve Atakan’ın yanındayız.

Makine Mühendisleri Odası Ge-
nel Başkanı Yunus Yener: 12 Eylül 
Anayasası’ndan bu güne başka bir 
hukuk oluşturuluyor. Hukukun ye-
rine getirtilmesi için değil adaletin 
sağlanması için mücadele ediyoruz. 
Adalet için mücadele dediğimizde 
Hrant Dink’i de anmak istiyorum.
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Mimarlar Odası Ankara Şubesi’nin  
46.Dönemde yürüttüğü kent müca-
delesi kapsamında, Yönetim Kurulu 
Başkanı Tezcan Karakuş Candan’ın 
TOGO İkiz Kuleleri mücadelesi ve 
Ali Atakan’ın İller Bankası müca-
delesinden kaynaklı soruşturma ve 
işten çıkartma süreçlerine ilişkin, 
kamuda yaşanacak bir kıyım süre-
cine dikkat çekmek amacı ile CHP 
Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu 
ile durumu değerlendirmek üze-
re CHP Genel Merkezi’nde CHP 
Ankara Milletvekili Murat Emir’in 
katılımıyla bir araya gelindi. Görüş-
mede, süreçlerin yakından takibi ve 
mücadele sürecinde dayanışma içe-
risinde olunması konusu ele alındı. 

MİMARLAR ODASI ANKARA ŞUBE 

YÖNETİM KURULU  

KAMUDA YAŞANAN BASKILAR, 

YÖNETİM KURULU ÜYELERİ 

HAKKINDA AÇILAN SORUŞTURMA 

VE İŞTEN ÇIKARTMALAR GÜNDEMLİ 

CHP GENEL BAŞKANI 

KEMAL KILIÇDAROĞLU

 İLE GÖRÜŞME GERÇEKLEŞTİRDİ. 

Ressam, Mimar Gür Dalkıran dayanışma ziyareti Fındıklı Belediye Başkanı Ercüment Çervatoğlu dayanışma ziyareti
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ANKARA
BAŞKENTİN YÜZÜ

ANKARA
BAŞKENT’İN YÜZÜ
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KALEMİZ
CUMHURİYET’İN 100’Ü

TMMOB Mimarlar Odası Ankara Şubesi Yönetim Kurulu 100 No’lu Toplantısı, Ankara Kalesi
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• Rapor

• 2020 Gelirleri

• 2021 Gelirleri

• 2020 Giderleri

• 2021 Giderleri

MALİ RAPOR
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TMMOB Mimarlar Odası Ankara Şubesi, 2020-2022 yıllarını kapsayan 46.Dönemini, pandeminin hayatlarımı-
za getirdiği kapanmalar, sokağa çıkma yasakları, kısıtlanan yaşam koşulları ve ülke çapındaki ekonomik sıkıntı-
lar ile geçirdi. Baskıları giderek artıran bir rejim ve yarattığı hukuksuzluk ortamında, mimarlık mesleğinin bilim-
sel, kültürel ve teknolojik altyapısının becerileri ve gücüyle “daima toplumun hizmetinde” mücadeleye devam ettik.

Pandemiyle birlikte giderek ağırlaşan ve 2021 yılı sonunda patlama noktasına gelen kriz, TL.nin değer kaybetmesi, hayat 
ahalılığı günlük yaşamı kentlerde ve kırsalda derinden etkilemiş ve beraberinde gelen sosyal kriz,  kadına yönelik şiddette, 
sağlıkçılara saldırılarda,  hakkını arayan öğrencilere güvenlik bahanesi ile üniversitelerde, sesini duyurmaya çalışan halka 
meydanlarda polis gücüyle kuvvet uygulanmasında kendisini göstermiştir.Krizde, inşaat sektörüçökmüş, meslektaşlarımız en 
fazla etkilenen kesim olmuştur.TMMOB Mimarlar Odası Ankara Şubesi çalışma düzenini pandemi koşullarına göre ayarlaya-
rak, üyelerini mağdur etmeden iş ve işlemlerini kesintisiz sürdürmüş,bu zorlu dönemi, çalışma disiplini,dikkatle uygulanan 
ilkeleri,ödünsüz politik tavrı ve üyelerinin desteği ile başarıyla yönetmiştir.

Genel Politika

İktidara geldiği 2002 yılından bugüne, odaları ekonomik yıkımla yok etmeye çalışan anlayışın sahibi ülke yönetimi,mesleki 
denetim sistemini devre dışı bırakarakmüelliflik haklarınatoplu ihale yöntemleriyle, haksız rekabete yol açan uygulamalarla 
zarar vermiştir. Mimarların piyasa koşullarında kendilerini var etme mücadelesinde her zaman destek olan, yol gösteren 
şubemizin bütçesi de bu dönemlerde etkilenmiş ve daralmış, ancak gelir-gider oranı dikkatle korunmuş, dönem içerisinde 
gerekli görüldüğünde bütçe revizyonları ile denge sağlanmıştır. Şube eylem planıuygulanırkensürdürülebilir bir bütçe için 
her türlü harcama özenle yapılmış, kaynakların verimli kullanılması ve  tasarruf önceliğimiz olmuştur. 46.Dönemde Mimar-
lar OdasıAnkara Şubesi’nin ve Şube Temsilciliklerinin bütçeleri,Eylem planımız doğrultusunda, katılımcı bütçe anlayışı ve 
oda politikaları ile uyumlu,bütüncül, şeffaf bir bakışla oluşturulmuştur.Mali gündemler, yalnız teknik bir konu değil ekono-
mi-politik bir yaklaşımla ele alınması gerekli bir örgütlenme başlığı olarak görülmüş,her türlü baskıya karşı birlikte üretme, 
dayanışma, direniş ve mücadeleye devam ilkeleriyleve çalışma akslarımız ile paralel düşünülmüştür.

Bütçe Uygulama İlkeleri

Gelir-gider hareketlerinin kolayca okunabildiğibir bütçeolması ve yorumlanabilmesi için; sayısal tablolar ve grafik anlatım-
lıbütçe kalemleri ile Şube’nin mali durumu, netlikle ifade edilmiş, Mimarlar Odası Ankara Şubesi ve bağlı temsilciliklerin 
tüm gelir ve gider işlemleri hem ayrı hem de birleşik düzen içerisinde sunulmuştur.Şubenin her türlü etkinliği, bütçesi dü-
şünülerek planlanmış, bu bütçe çerçevesinde davranılarak ekonomik sonuçlara ulaşılmıştır.46. Dönemde yeniden yapılan-
dırılan eylem planlı bütçemiz,temsilciliklerimizle birlikte  üretme, dayanışma ve ortak mücadele hedefleriyle Ocak 2022‘de 
detaylarıyla hayata geçirilmiştir.

2020-2022 Dönemi Bütçe Gerçekleşmeleri

TMMOB Mimarlar Odası Ankara Şubesi ve temsilcilikleri kapsayan Oda genel politika ve ilkeleri bütünü içeri-
sinde hazırlanan eylem planlı bütçenin 46.Dönem(2020-2022) uygulamalarında gerçekleşme oranları aşağıdaki 
tabloda verilmiştir.

Rakamlar, TMMOB’a bağlı meslek odalarına karşı yapılan idari ve mali baskılara, pandeminin ve Başkanlık siste-
minin yaşattığı ekonomik krize rağmen Mimarlar Odası Ankara Şubesi’nin üyelerinin de desteğiyle Oda gelirler 
ve giderlerinin dengeli bir görüntü çizdiğini göstermektedir.

Bütçenin Gerçekleşme Oranları 
(Tahmini Bütçeye Göre) 

Genel Gelirlerin Gerçekleşmesi Genel Giderlerin Gerçekleşmesi 
2020 yılı % 94,82 2020 yılı % 97,98 
2021 yılı  % 116,91 2021 yılı % 104,43 
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Oda Gelirleri 

46.Dönemde (2020-2022),Şube gelirlerinin farklı alanlara yönelerek artırılması, üyelerle bağların güçlendirilerek 
iletişimin geliştirilmesinin bütçeye yansıması hedeflenmiştir. 

Yönetmeliklerde tanımlı olan Oda gelirleri iki ana gruptan oluşmaktadır. 

Birinci Grup: Yeni Kayıt ve üye aidat ödentileri, Mesleki Denetim ve Bilirkişilik gelirleri, Üye Tanıtım Belgesi ve 
Serbest Mimarlık Hizmet Belgesi gelirleri, kurslar ve SMGM eğitim gelirleri gibi mesleki faaliyet ve eğitimlerden 
elde edilen gelirlerdir. 

İkinci Grup: Yayın, Reklam ve Sponsorluk vb. gibi hizmet gelirlerini içermektedir.

2020 Yl Toplam Gelirlerimiz-Toplam Gelire Oran 
(Ankara Şube ve Temsilcilikler Toplam) 

    %50.23 Üye Aidatlar 1.546.279,88 TL
    %15.54 Mesleki Denetim Hizmetleri 478.450,00 TL
    %26.90 Serbest Mimarlk Hizmet Belgeleri (Büro Tescil) 828.000,00 TL
     %3.79 Üye Tantm Belgeleri 116.900,00 TL
    %3.54 Diğer Kalemler 108.792,29 TL

Toplam Gelirler 3.078.422,17 TL
 

2021 Yl Toplam Gelirlerimiz-Toplam Gelire Oran 
(Ankara Şube ve Temsilcilikler Toplam) 

  % 49.59 Üye Aidatlar 2.316.739,05 TL
  % 17.39 Mesleki Denetim Hizmetleri 812.602,00 TL
  % 24.75 Serbest Mimarlk Hizmet Belgeleri (Büro Tescil) 1.156.350,00 TL
  % 2.68 Üye Tantm Belgeleri 125.300,00 TL
 % 1.21 Mahkeme-İcra 56.769,09 TL

   % 1.16 Mevduat Getirileri 54.583,01TL
   % 2.07 SMGM 95.400,00TL
   % 1.15 Diğer Kalemler 54.092,48 TL

Toplam Gelirler 4.671.835,63 TL
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2020 Yl Toplam Giderlerimiz-Toplam Gidere Oran 
(Ankara Şube ve Temsilcilikler Toplam) 

% 6.44 Genel Kurul giderleri 189.226,59 TL
% 3.79 Yönetici Ücretleri 111.486,90 TL
% 2.82 Temsil ve ikram giderleri 82.922,82 TL
% 3.89 Sempozyum, toplant etkinlikleri giderleri 114.239,94 TL

  %52.01 Personel ödemeleri 1.529.239,13 TL
%0.60 Personel Tazminatlar 20.392,68 TL

% 0,38 SMGM giderleri 11.204,63 TL
% 1,00 Hizmet almlar 29.295,26 TL
% 4.12 İletişim giderleri 118.831,81 TL
% 1,10 Krtasiye giderleri 32.278,53 TL

% 12.78 Bina işletme giderleri 375.782,51 TL
    % 6.42 Hukuk giderleri 188.649,67 TL

% 1.41 Yayn Giderleri 41.597,15 TL
% 1.82 Demirbaş alm giderleri 53.444,80 TL
% 1.42 Diğer kalemlere ait giderler 41.679,88 TL

Toplam Giderler        2.940.272,30 TL
 

Aidatların, genel gelirler içinde oranı 2020 yılı içinde %50.23 ve 2021 yılı içinde %49.59 olmuştur. Ülkemizin içinde 
olduğu toplumsal gerilim, sosyal ve ekonomik krizlerin meslek alanlarımızı daralttığı bilinciyle aidatlar konusunda üyele-
re hatırlatma yazıları gönderilmiş ve ödemelerde taksitlendirme seçeneği sunulmuştur. Ayrıca “Bazı Alacakların Yeniden 
Yapılandırılması İle Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun” uyarınca aidat borçları yapılandırılarak ödeme 
kolaylığından faydalanmak isteyen üyelerin birikmiş aidat borçları yapılandırılmış ve çok sayıda üyemiz bu olanaktan yarar-
lanmıştır.
Genel gelirler içinde 2020 yılı içinde %15.54 ve 2021 yılı içinde %24.75 oranında payı olan mesleki denetim gelirlerinin 
artırılması için ruhsat denetimleri yapılarak, mesleki denetim yaptırmayan üyelere yazılar gönderilmiştir. 
2020-2022 Döneminde de pandemiye rağmen kararlı bir tutumla izlediğimiz kent suçlarıyla ilgili dava ve takip süreçlerimiz-
den,üyelerin sorunlarına ve meslek haklarına, gelecek kuşaklara bırakacağımız kültürel mirasın korunması mücadelemizden 
rahatsız olan rant çevrelerinin odaları engellemek için yaptıkları baskılara rağmen, mesleğimiz, kentlerimiz, doğal ve yapılı 
çevre için öz kaynağımız olan aidat ödemelerinin ve proje denetiminin devam etmesi, üyelerimizin Oda örgütlülüğüne olan 
inancını ve güçlü aidiyet duygusunu yansıtmaktadır.

Oda Giderleri 

46.Dönemin (2020-2022) genel hedefi giderler bütününde tasarrufa gidilmesi olmuştur. Bu dönemde harcamalarımız pan-
demi dönemi kısıtlamaları nedeniyle bazı kalemlerde azalmışken yeni koşullara uygun ve gelecek yıllara yönelik teknik ve 
digital altyapımızı yenileyip geliştirecek harcamalara öncelik verilmiştir.

Kent Çalışmaları, Mimarlık ve Kültür, Meslek Pratikleri, Projeler, Arşiv, Basın-Yayın, Uluslararası Organizasyonlar, Örgüt-
lenme alanlarındaki çalışmalarımız 46. Dönemin başlangıcından itibaren çevrim içi ortamlarda gerçekleştirilmiş, ancak 
Temmuz 2021 ‘den sonra sınırlı bütçelerle yeniden yüz yüze etkinliklere geçilmiştir.
Görsel ve yazılı basının, sosyal medya platformlarının yaygın ve en ekonomik koşullarla kullanılması, hem hukuksal alanda 
hem de eylemliliklerle sürdürülen kentsel mücadelemizin görünürlüğü ve bilinirliği 46. Dönemde büyük ivme kazanmıştır. 
Eylem programını hayata geçirirken önceliklerimiz, daha geniş kesimlere ulaşmak, mimarlık kültürünü yaygınlaştırmak için 
Oda etkinliklerinin canlı olarak yayınlandığı Kentin Sesi TV’yi aktifleştirmek olmuştur.  İletişim (PTT), ulaşım, konaklama, 
kırtasiye, temsil vb. Oda giderleri “en az”a indirgenmiş, piyasa araştırmaları ve toptan peşin alımlar yapılarak borç birikme-
sinden kaçınılmıştır.
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Mimarlar Odası Ankara Şubesi 45.Dönemde, hareketli bir bütçe dönemi geçirmiş, eylem planlı bütçe uygulamalarında gelir-
lerin azalması ve ekonomik kriz etkisiyle %20 Genel Merkez ödemeleri düzenli olarak yapılamamışsa da borcun artmaması 
için imkan olduğunda aktarım gerçekleştirilmiştir. Ayrıca Mimarlar Derneği 1927’den kiralanarak kullanılan ve 45. Dönem-
de tadilatını yaptırdığımız Oda binamız giriş katı ve konferans salonunun kira miktarı konusunda Genel Merkez’le birlikte 
Dernek ile görüşmeler yapılarak kira miktarı makul bir düzeye çekilmiştir. Yine imkanlar ölçüsünde %20 Merkez borcumuza 
sayılmak üzere kiraya %50 oranında katkı verilmektedir.

Temsilcilikler 

Oda politikalarına, çalışma akslarına, işleyiş ve yönetmeliklere uymayan bazı temsilciliklerimiz, MYK kararıyla 45.Dönem 
içerisinde kapatılmış, potansiyeli olan yerlere temsilci atanmıştı. Kapatılan Kastamonu,  Karabük Temsilcilikleri 46.Dönemde 
üyelerin çabası ve girişimleri ile yeniden örgütlenerek açılmıştır. Ayrıca daha önceki yıllarda kapatılmış olan Bartın Temsil-
ciliği de Şube hinterlantında yerini almış, uzun yıllardır Oda Temsilciliği olan Tunceli, atanan kurucu Yönetimin  çalışması 
sonucu Genel Kurulunu yaparak temsilcilik olmuştur. Belediyelerle protokol yapan temsilciliklerimizin mesleki denetim 
oranları belirgin şekilde artmış ve yörelerinde karşılığını bulan değerli çalışmalar yapmışlardır.

Ankara Şubesi Mimarlar Odası bünyesinde, en geniş hinterlandı olan ve en fazla temsilciliği bulunan şubedir. Hali hazırda 
Bartın, Bolu, Çorum, Karabük, Kastamonu, Karadeniz Ereğli, Kırşehir, Kırıkkale, Tunceli ve Zonguldak Temsilcilikleri ile 
Nevşehir,  Düzce, Yozgat ve  Sivas  Oda Temsilcileri bulunmaktadır.

Bütçe olanakları çerçevesinde ihtiyaç duyulduğunda Şube ve temsilcilikler arasında nakdi aktarımlar gerçekleştirilirken, eko-
nomik krizden etkilenen temsilciliklere mali destek verilmekte, gerektiğinde kira, personel, demirbaş, SGK  ödemeleri vb. 
gibi giderleri Ankara Şube tarafından karşılanmaktadır.

Şube Mekanları

Ankara Şubesi 46.Dönem çalışmalarını Konur Sokak’ta giderek azalan en eski kurumsal yapı olan Mimarlar Odası binasın-
da sürdürmüş olup, Mithatpaşa Caddesi’nde kiralanan apartman dairesi arşiv-depo olarak kullanılmaya devam etmiştir. 45. 
Dönem içinde Şube yönetiminin denetiminde öğrenci üyelerin desteği ve çalışmalarıyla düzenlenen daire, Oda çalışmaları 
ve etkinlikler için uygun bir mekan olarak kullanılabilir durumdadır.

2021 Yl Toplam Giderlerimiz-Toplam Gidere Oran 
(Ankara Şube ve Temsilcilikler Toplam) 

% 3,35 Yönetici Ücretleri 126.935,89 TL
% 4,08 Temsil ve ikram giderleri 154.237,01 TL
% 6,77 Konferans, toplant etkinlikleri giderleri 256.382,00 TL

% 49,50 Personel ödemeleri 1.876.164,33 TL
   % 4,74 Personel tazminat ödemeleri 179.570,35 TL

% 1,26 SMGM giderleri 47.863,15 TL
% 0,88 Hizmet almlar 33.429,16 TL
% 4,08 İletişim giderleri 154.417,07 TL
% 1,12 Krtasiye giderleri 42.313,67 TL
% 9,24 Bina işletme giderleri 350.241,93 TL
% 8,97 Hukuk giderleri 340.044,98 TL
% 1,97 Yayn giderleri 74.291,96 TL

    % 1,90  Demirbaş 71.959,44 TL
    % 2,14  Diğer kalemlere ait giderler 81.080,56 TL

 Toplam Giderler 3.788.931,50 TL
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Personel Politikası

TMMOB Mimarlar Odası, daima izlediği politikalar, teamül ve ilkeleri çerçevesinde kurumsal Oda işleyişinin, verimli, 
katılımcı, süreklilik içinde bir üretim anlayışıyla yürütülmesi için çalışanlarının niteliğini önemseyen ve oda işlerine uygun 
eleman istihdam edilmesini benimseyen bir personel politikası izlemiştir. Tam zamanlı personel ya da ihtiyaca göre yarı 
zamanlı personel çalıştırmanın yanısıra, etkinlik yoğunluğu ve özelliğine göre zaman zaman hizmet alımına ve ya da proje 
bazlı süreli personel istihdamına gidilmiştir.

Mimarlar Odası Ankara Şubesi 46.Dönem Yönetim Kurulu, eylem programı doğrultusunda Oda birimlerini ve yürütülen 
işleri tanımlamış, personelin pozisyonlarını belirleyerek görev dağılımı yapmıştır. 46. Dönem çalışma programı ana aksları 
çerçevesinde kentsel mücadele, meslek kültürü ve pratikleri, projeler, davalar, basın-yayın, örgütlenme ve alan eylemlikleri 
vb. başlıklarında yoğunlaşan Şube çalışmalarını her zaman Mimarlar Odası ile aidiyet bağı olan, ülke gündemini takip eden, 
kent mücadelesindeki rolünü bilen Oda çalışanları ile dayanışma içinde yürütmüştür.

Pandeminin yarattığı kriz döneminde Oda’da çalışan personel sayısının azaltılmasına ya da uzaktan çalışma koşullarına göre 
tanımlanan “İşyerindeki çalışma sürelerinin geçici olarak azaltılması veya durdurulması hallerinde, üç ayı aşmamak üzere 
sigortalılara çalışamadıkları dönem için gelir desteği sağlayan bir uygulama” ya göre düzenlenen, bir kaç kere uzatılan ve 
kaynağı çalışanların kendi işsizlik sigortası fonu olan “kısa çalışma ödeneği”ni kullanmayı çalışanların özlük haklarına zarar 
vereceği yaklaşımı ile tercih etmemiştir. İşten çıkarma da 46.Dönem Yönetim Kurulu anlayışında ve gündeminde yer alma-
mıştır. 

46.Dönem çalışma programının gerçekleştirilmesi için Şube birimlerinde istihdam edilen tam ve yarı zamanlı personel sayısı 
ve nitelikleri aşağıdaki tabloda verilmiştir.

Birim  Toplam 
Yönetim Kur. Sekreter Üye 1 Mimar 1 
Sekreter Yardmclğ  3 Mimar 3 
Mesleki Denetim Birimi 1 Mimar 1 
Yayn Birimi 1 Mimar 

1 Basn ve Halkla İlişkiler Uzman 
2 

KİM+Hukuk Bürosu Birimi 2 Avukat 2 
Muhasebe Birimi 2 Muhasebe Eleman 2 
Ön Büro Birimi 5 Büro Eleman 5 
Bilgi İşlem Birimi 1 Bilgi İşlem Uzman 1 
Destek Hizmetler 1 Eleman 1 

Toplam: 18 
 

Ankara Şubesi bünyesinde çalışan toplam 18 personelle 46.Dönem çalışmalarını tamamlamıştır. Ankara Şube ve temsilci-
likler örgütlülüğünde; Ankara Şube’de 18, temsilciliklerde 6 ve oda temsilciliğinde 2 olmak üzere farklı niteliklere sahip 
toplam 26 personel istihdam edilmektedir.
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Genel Değerlendirme ve 2022 Tah-
mini Bütçesi

Kapitalizm siyasetiyle, hukukuyla, 
kirli ilişkileriyle, rant hırsıyla insan-
lığı ve doğayı sömürürken tüm dün-
yada olduğu gibi ülkemizde de taşe-
ronlarını kullanmıştır. Bunlar bazen 
siyasi yapılar, bazen sermaye grup-
ları, bazen bürokrasi olmuştur. Neo-
lberalizmin Türkiye’ye 12 Eylül  reji-
mi sayesinde girişiyle de kamusallık, 
merkezi planlama reddedilmiş, 
Cumhuriyetin birikimleri üretime 
dayalı kurum ve işletmeler özelleşti-
rilerek tesisleri ve arazileriyle serma-
yeye peşkeş çekilmişlerdir. Çevre 
katili projeler, binlerce maden ruh-
satları, HES’ler, otoyol ve köprüler, 
şehir hastaneleri, havaalanları gibi 
yanlış yatırımlarla ülkenin kaynakla-
rı yurtdışı kökenli yatırımcılara ve iş-
birlikçi yerli ortaklarına akıtılmış, aç 
gözlü kentleşme politikaları, kentsel 
dönüşüm ve riskli alan uygulamala-
rı ile kentlerimiz insafsızca yağma-
lanmıştır. TMMOB Mimarlar Odası 
Ankara Şubesi, bilim ve tekniğin 
verdiği güçle muhalif duruşunu asla 
değiştirmediği gibi savaşı daha da 
yükseltirken Tabipler Odası, KESK, 
DİSK ve Baroların verdiği mücade-
lenin önemli bir parçası olmuştur.

Şubemizin Başkent’te ve temsilcik-
leriyle birlikte var olduğu coğrafya-
da verdiği mücadele ülke çapında  
ilgi  görmüş, yurdun her yanından 
gönderilen mektuplar, mesajlar ve 
sosyal medya paylaşımları ile takdir 
edilmiştir.

TMMOB Mimarlar Odası Ankara 
Şubesi 2020-2022 döneminde, ikti-
darın 2002’den günümüze gelince-
ye kadar uyguladığı baskı ve aldığı 
kararları nedeniyle darbe alan Oda 
Bütçesi’ni izlenecek politikaların 
okunacağı bir belge olarak görmüş, 
ülke ekonomisi pandemi ortamında 
döviz krizleriyle savrulurken denge-
de tutmayı hedeflemiştir. 2022 yılı 
tahmini Oda Bütçesinde de açıklık 
ve katılımcılık, eylem odaklı,sürdü-
rülebilirlik anlayışı hakim olmuştur. 
Mimarlar Odası’nın güçlenip etkin-
liğinin artması için mali konularda 
merkeze öneriler sunulmaya devam 

edilecek, mesleki denetim, örgütlenme ve mali yapı ilişkilerine dair çalış-
malar yürütülecektir.

2022 yılı başında eylem planlı 2022 Yılı Şube Bütçesini hayata geçiren 
Mimarlar Odası Ankara Şubesi, geçmişte olduğu gibi bugün de toplum-
cu, kamucu anlayışla  ve örgütlülük bilinciyle, mimarlığın yaratıcılığının 
verdiği gücü çağın bilim ve tekniğiyle birleştirerek, mimarlık mesleğinin 
değersizleştirilmesine, kent ve çevre  talanına, üzerinde yaşadığımız top-
raklarda yaşamış insanlığın kültürel mirasına saldırılara karşı duracak, 
hukuk kazanıncaya, barış ve özgürlük gelene kadar mücadele edecektir.

Ankara Şubesi Üye Profili Ankara Şubesi Üye  Dağlm

Aktif Üye Says 10002 ANKARA ŞUBE 9578

Aidattan Muaf Üye Says 410 BARTIN TEMSİLCİLİĞİ 49

Yurtdş Üye Says 268 BOLU TEMSİLCİLİĞİ 188

Toplam: 10680 ÇORUM TEMSİLCİLİĞİ 228

Üye Vefat Durumu KARABÜK TEMSİLCİLİĞİ 131

2020 Yl Vefat Says 29 KASTAMONU TEMSİLCİLİĞİ 105

2021 Yl Vefat Says 38 KIRIKKALE TEMSİLCİLİĞİ 84

Toplam: 67 KIRŞEHİR TEMSİLCİLİĞİ 105

Üye İstifa Durumu TUNCELİ TEMSİLCİLİĞİ 17

2020 Yl İstifa Says 14 KDZ. EREĞLİ TEMSİLCİLİĞİ 87

2021 Yl İstifa Says 29 ZONGULDAK TEMSİLCİLİĞİ 108

Toplam: 43 Toplam: 10680

2020 Yl Aktif Büro Dağlm Ankara Şube 2 Yllk  Üye Kayt Says

ANKARA ŞUBE 827 2020 Yl  493

BOLU TEMSİLCİLİĞİ 61 2021 Yl  568

ÇORUM TEMSİLCİLİĞİ 63 Toplam: 1061

KARABÜK TEMSİLCİLİĞİ 34 Ankara Şubesi Üye E‐Posta Durumu

KIRIKKALE TEMSİLCİLİĞİ 27 E‐Posta Adresi olan 7625

KIRŞEHİR TEMSİLCİLİĞİ 36 E‐Posta Adresi olmayan 3055

KDZ. EREĞLİ TEMSİLCİLİĞİ 19 Toplam: 10680

ZONGULDAK TEMSİLCİLİĞİ 32 Ankara Şube Aidat Ödeme Durumu

Toplam: 1099 2021 Dahil Aidat Ödeyen Üyeler 3219

2021 Yl Aktif Büro Dağlm Üye TC Kimlik Numaras Durumu

ANKARA ŞUBE 926 T.C. Kimlik Numaras olan 8234

BARTIN TEMSİLCİLİĞİ 12 T.C. Kimlik Numaras olmayan 2446

BOLU TEMSİLCİLİĞİ 64 Toplam: 10680

ÇORUM TEMSİLCİLİĞİ 73 Ankara Şubesi Üe Cep Numaras Durumu

KARABÜK TEMSİLCİLİĞİ 38 Cep Numaras olan 8108

KASTAMONU TEMSİLCİLİĞİ 45 Cep Numaras olmayan 2572

KIRIKKALE TEMSİLCİLİĞİ 29 Toplam: 10680

KIRŞEHİR TEMSİLCİLİĞİ 44

TUNCELİ TEMSİLCİLİĞİ 9

KDZ. EREĞLİ TEMSİLCİLİĞİ 18

ZONGULDAK TEMSİLCİLİĞİ 26
Toplam: 1284

TMMOB Mimarlar Odas Ankara Şubesi
31.12.2021 İtibariyle Temel Üye İstatistikleri
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ANKARA ŞUBE GENEL GELİRLER BÜTÇESİ 2020 TAHMİNİ 2020 GERÇEKLEŞME GERÇEKLEŞME 2021 TAHMİNİ

600.00.01 ÜYE KAYIT ODENTISI 14.000,00         23.610,00                   168,64% 25.000,00         
600.00.02 ÜYE ÖDENTILERİ 1.648.166,00    1.546.279,88              93,82% 1.825.795,00    
600.00.02.01 YILLIK ÖDENTİLER 891.520,00             916.276,52                         102,78% 1.156.780,00          

600.00.02.02 BİR ÖNCEKİ YIL ÖDENTİLERİ 260.280,00             268.975,00                         103,34% 283.700,00             

600.00.02.03 GEÇMİŞ YILLAR ÖDENTİLERİ 496.366,00             361.028,36                         72,73% 385.315,00             

600.00.03 MESLEKI DENETIM 541.550,00       478.450,00                 88,35% 697.600,00       
600.00.03.01 PROJE MESLEKİ DENETİMİ 512.000,00             460.050,00                         89,85% 652.000,00             

600.00.03.02 TUS DENETİMİ 6.850,00                1.000,00                             14,60% 4.000,00                

600.00.03.03 ŞANTİYE ŞEFLİĞİ S.D. BELGESİ 19.700,00              17.400,00                           88,32% 38.600,00              

600.00.03.04 İŞ BİTİM BELGELERİ -                         -                                      -                         

600.00.03.05 YENİLEME BELGELERİ -                         -                                      -                         

600.00.03.06 İMAR PLANI 3.000,00                -                                      3.000,00                

600.00.05 BİLİRKİŞİLİK 10.000,00         3.961,20                     39,61% 10.000,00         
600.00.06 S. MİMARLIK HİZMET BELGES 677.500,00       828.000,00                 122,21% 1.084.200,00    
600.00.06.01 S.M.H.B. İLK BAŞVURU 161.250,00             242.250,00                         150,23% 298.700,00             

600.00.06.02 S.M.H.B. YENİLEME 516.250,00             585.750,00                         113,46% 785.500,00             

600.00.08 BELGE SATIŞLARI 68.050,00         116.900,00                 171,79% 121.350,00       
600.00.09 KONF+SEMP+TOPLANTILAR -                    -                              1,00                  
600.00.10 HİZMET GELİRLERİ 10.000,00         -                              10.001,00         
600.00.10.01 KURSLARI -                         -                                      1,00                       

600.00.10.02 DİĞER HİZMET 10.000,00              -                                      10.000,00              

600.00.11 MAHKEME VE İCRA 45.000,00         38.142,30                   84,76% 50.000,00         
600.00.12 YAYIN SATIŞ 6.000,00           870,00                        14,50% 6.500,00           
600.00.15 YAYIN İLAN 1,00                  -                              0,00% 1,00                  
600.00.16 KİRA -                    -                              -                    
600.00.17 BAĞIŞ 25.000,00         9.144,25                     36,58% 25.501,00         
600.00.17.01 BİNA BAĞIŞ -                         -                                      1,00                       

600.00.17.02 DİĞER BAĞIŞ 25.000,00              9.144,25                             36,58% 25.500,00              

600.00.18 FAİZ 25.850,00         13.271,54                   51,34% 49.906,20         
600.00.19 SMGM 140.000,00       19.793,00                   14,14% 50.001,00         
600.00.19.01 VERİLEN EĞİTİMLER 140.000,00             19.793,00                           14,14% 50.000,00              

600.00.19.02 DİĞER -                         -                                      1,00                       

600.00.20 BİLGİSAYAR MBÇK 35.400,00         -                              40.000,00         
600.00.20.01 BİLGİSAYAR KURSLARI 35.400,00              -                                      40.000,00              

600.00.20.02 DİĞER -                         -                                      -                         

600.00.23 DEMİRBAŞ-GAYRIMENKUL S. -                              1,00                  
600.00.25 ÇEŞİTLİ 20,90                -                              74,24                -                            -                    -                  
 GELİRLER TOPLAMI 3.246.537,90    3.078.422,17            94,82% 3.995.931,44  
100,101,102,108 KASA+BANKA+YATIRIM 732.462,10      779.068,56               106,36% 779.068,56     
258 - 259 YAPILMAKTA OLAN YATIRIM -                   -                            -                    -                  

394,00        MERKEZ KATKISI 1.700.000,00    -                            -                    2.149.000,00  
GENEL TOPLAMI 5.679.000,00    3.857.490,73            67,93% 6.924.000,00  

TMMOB MİMARLAR ODASI ANKARA ŞUBESİ

2020 Yl Genel Gelirler Bütçe Gerçekleşmesi Tablosu (Ankara+Temsilcilikler)
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ANKARA ŞUBE GENEL GİDERLER BÜTÇESİ 2020 TAHMİNİ 2020 GERÇEKLEŞME GERÇEKLEŞME 2021 TAHMİNİ
770.00.03 ODA GENEL KURULU 224.000,00      189.226,59               84,48% 40.000,00         
770.00.04 YÖNETİCİLERE ÖDEMELER 108.000,00      111.486,90               103,23% 134.001,00        
770.00.04.01 UCRETLER 80.000,00                85.044,14                           106,31% 100.000,00              
770.00.04.02 SOSYAL YARDIM 8.000,00                  7.307,76                             91,35% 9.000,00                  
770.00.04.03 EK ÖDEMELER -                           -                                     1,00                         
770.00.04.04 SOSYAL GÜVENLİK 20.000,00                19.135,00                           95,68% 25.000,00                
770.00.05 YÖNETİCİ TAZMİNATLARI 1,00                  -                            1,00                   
770.00.08 YONETICI YOLLUKLARI 3.000,00          -                            3.000,00           
770.00.10 TEMSİL-MUTFAK+DİĞER 89.000,00        82.922,82                 93,17% 91.750,00         
770.00.11 KONF+SEMP+TOPLANTILAR 315.000,00      114.239,94               36,27% 391.535,00        
770.00.12 ORGANLAR 5.000,00          2.375,94                   47,52% 10.000,00         
770.00.12.02 DENETLEME KURULU 3.000,00                  1.887,14                             62,90% 5.000,00                  
770.00.12.03 SORUŞTURMA-UZLAŞTIRMA 2.000,00                  488,80                                24,44% 5.000,00                  
770.00.13 KURUL-KOMITE-KOMİSYONLAR 30.000,00        8.018,32                   26,73% 15.000,00         
770.00.13.01 MBÇK 20.000,00                7.391,72                             36,96% 7.500,00                  
770.00.13.02 DİĞER KOMİTE - KOMİSYON 10.000,00                626,60                                6,27% 7.500,00                  
770.00.14         PERSONELE ÖDEMELER 1.458.000,00   1.529.239,13            104,89% 1.675.354,00     
770.00.14.01  UCRETLER 1.011.000,00           1.085.038,70                      107,32% 1.164.001,00           
770.00.14.02    SOSYAL YARDIM 144.500,00              154.187,82                         106,70% 165.301,00              
770.00.14.03 EK ÖDEMELER 87.000,00                71.312,38                           81,97% 91.301,00                
770.00.14.04   SOSYAL GÜVENLİK 215.500,00              218.700,23                         101,49% 254.751,00              
770.00.15 PERSONEL TAZMINATLAR 1,00                  20.392,68                 2039268,00% 1,00                   
770.00.16 OLAĞAN DIŞI GİDERLER 1,00                  -                            1,00                   
770.00.17 MİM AR(ARGE) 32.465,38        -                            39.959,31         
770.00.19 SMGM 81.000,00        11.204,63                 13,83% 55.000,00         
770.00.19.01 VERİLEN EĞİTİMLER 66.000,00                8.688,74                             13,16% 45.000,00                
770.00.19.02 DİĞER 15.000,00                2.515,89                             16,77% 10.000,00                
770.00.20 BİLGİSAYAR MBÇK 15.000,00        -                            15.001,00         
770.00.20.01 EĞİTMEN ÜCRETLERİ 10.000,00                -                                     10.000,00                
770.00.20.02 MAKİNE BAKIM ONARIM -                           -                                     5.000,00                  
770.00.20.03 DİĞER 5.000,00                  -                                     1,00                         
770.00.21 HİZMET ALIMLARI 26.045,00        29.295,26                 112,48% 34.051,00         
770.00.21.01 SERBEST MESLEK HİZMETLERİ -                                     1,00                         
770.00.21.02 DİĞER 26.045,00                29.295,26                           112,48% 34.050,00                
770.00.22 PERSONEL YOLLUK 2.000,00          1.007,00                   50,35% 1.500,00           
770.00.23 DEMİRBAŞ BAKIM-ONARIM 8.800,00          2.061,55                   23,43% 6.051,00           
770.00.23.01 BAKIM SÖZLEŞMELERİ -                                     1,00                         
770.00.23.02 ONARIM 8.800,00                  2.061,55                             23,43% 6.050,00                  
770.00.24 PTT 105.750,00      118.831,81               112,37% 126.500,00        
770.00.25 KIRTASIYE  24.550,00        32.278,53                 131,48% 39.600,00         
770.00.26 YAYIN SATINALMA 7.100,00          5.844,50                   82,32% 6.750,00           
770.00.27  BASILI KAGIT 2.250,00          3.134,76                   139,32% 5.000,00           
770.00.28 DAMGA PULU+HARÇLAR 21.000,00        17.199,12                 81,90% 235.000,00        
770.00.29 ILAN 1.000,00          -                            1,00                   
770.00.30     BİNA İŞLETME 232.875,00      375.782,51               161,37% 391.618,00        
770.00.30.01 KİRA 76.925,00                76.030,43                           98,84% 100.686,00              
770.00.30.02 YAKIT+ELEK.+BAKIM+ONARIM 155.950,00              299.752,08                         192,21% 290.932,00              
770.00.31 BİNEK ARAÇ İŞLETME 2,00                  -                            -                    
770.00.31.01 YAKIT 1,00                         -                                     -                           
770.00.31.02 BAKIM+ONARIM+VERGİ 1,00                         -                                     -                           
770.00.32 HUKUKI GİDERLER 150.000,00      188.649,67               125,77% 290.000,00        
770.00.33 YAYIN GİDERLERİ 25.000,00        41.597,15                 166,39% 150.000,00        
770.00.34 ODA İŞTİRAKLERİ 15.000,00        2.038,69                   13,59% 16.500,00         
770.00.34.01 TMMOB İL KOORDİNASYON 10.000,00                568,76                                5,69% 11.500,00                
770.00.34.02 ……….. 5.000,00                  1.469,93                             29,40% 5.000,00                  
770.00.35 DEMIRBAS ALIMLARI 19.000,00        53.444,80                 281,29% 66.620,00         
770.00.36 GAYRIMENKUL - TAŞIT EDİNME 1,00                  -                            -                    
770.00.36.01 GAYRIMENKUL SATINALMA -                                     -                           
770.00.36.02 GAYRIMENKUL İNŞAAT -                                     -                           
770.00.36.03 TAŞIT SATINALMA 1,00                         -                                     -                           
770.00.40 ÇEŞİTLİ 28,88               -                            37,53                

GİDERLER GENELTOPLAMI 3.000.870,26   2.940.272,30            97,98% 3.628.181,84     
102-111-112 YATIRIM HESAPLARI 628.865,92               -                    -                    
258 -259 YAPILMAKTA OLAN GAYRİMENKUL -                   -                            -                    

DEVİR BORÇ-ALACAK-GEÇİCİ HESA 224.044,94      -                            159.198,57        
TOPLAM 3.224.915,20   3.569.138,22            110,67% 3.787.380,41     
DEVİR MERKEZ PAYI 1.837.777,22   288.352,51               15,69% 2.398.433,90     
MERKEZ PAYI 616.307,58      -                            738.185,69        
GENEL TOPLAM 5.679.000,00   3.857.490,73            67,93% 6.924.000,00     
GELİR-GİDER BÜTÇE FARKI -                            -                    
PERS.ÜCRET/GİDERLER ORANI 46,18               52,01                         46,18                
TEMSİLGİDR./ GİDERLER ORANI 2,97                  2,82                           2,53                   

TMMOB MİMARLAR ODASI ANKARA ŞUBESİ
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ANKARA ŞUBE GENEL GELİRLER BÜTÇESİ 2021 TAHMİNİ 2021 GERÇEKLEŞME GERÇEKLEŞME 2022 TAHMİNİ

600.00.01 ÜYE KAYIT ODENTISI 25.000,00         31.400,00                 1,26                   40.000,00         
600.00.02 ÜYE ÖDENTILERİ 1.825.795,00    2.316.739,05            1,27                   3.000.000,00    
600.00.02.01 YILLIK ÖDENTİLER 1.156.780,00          1.255.439,93                    1,09                   1.649.840,00          

600.00.02.02 BİR ÖNCEKİ YIL ÖDENTİLERİ 283.700,00             394.369,50                       1,39                   555.865,00             

600.00.02.03 GEÇMİŞ YILLAR ÖDENTİLERİ 385.315,00             666.929,62                       1,73                   794.295,00             

600.00.03 MESLEKI DENETIM 697.600,00       812.602,00               1,16                   1.061.600,00    
600.00.03.01 PROJE MESLEKİ DENETİMİ 652.000,00             745.552,00                       1,14                   955.000,00             

600.00.03.02 TUS DENETİMİ 4.000,00                3.500,00                           0,88                   15.600,00              

600.00.03.03 ŞANTİYE ŞEFLİĞİ S.D. BELGESİ 38.600,00              63.550,00                         1,65                   88.000,00              

600.00.03.06 İMAR PLANI 3.000,00                -                                   -                    3.000,00                

600.00.05 BİLİRKİŞİLİK 10.000,00         3.067,20                   0,31                   25.000,00         
600.00.06 S. MİMARLIK HİZMET BELGESİ 1.084.200,00    1.156.350,00            1,07                   1.533.500,00    
600.00.06.01 S.M.H.B. İLK BAŞVURU 298.700,00             333.000,00                       1,11                   371.800,00             

600.00.06.02 S.M.H.B. YENİLEME 785.500,00             823.350,00                       1,05                   1.161.700,00          

600.00.08 BELGE SATIŞLARI 121.350,00       125.300,00               1,03                   180.000,00       
600.00.09 KONF+SEMP+TOPLANTILAR 1,00                  -                            -                    -                    
600.00.10 HİZMET GELİRLERİ 10.001,00         14.278,78                 1,43                   120.000,00       
600.00.10.01 KURSLARI 1,00                       -                                   -                    100.000,00             

600.00.10.02 DİĞER HİZMET 10.000,00              14.278,78                         1,43                   20.000,00              

600.00.11 MAHKEME VE İCRA 50.000,00         56.769,09                 1,14                   100.000,00       
600.00.12 YAYIN SATIŞ 6.500,00           852,00                      0,13                   30.000,00         
600.00.15 YAYIN İLAN 1,00                  -                            -                    -                    
600.00.16 KİRA -                    -                    
600.00.17 BAĞIŞ 25.501,00         4.494,50                   0,18                   25.001,00         
600.00.17.01 BİNA BAĞIŞ 1,00                       -                                   -                    1,00                       

600.00.17.02 DİĞER BAĞIŞ 25.500,00              4.494,50                           0,18                   25.000,00              

600.00.18 FAİZ 49.906,20         54.583,01                 1,09                   114.510,00       
600.00.19 SMGM 50.001,00         95.400,00                 1,91                   150.001,00       
600.00.19.01 VERİLEN EĞİTİMLER 50.000,00              95.400,00                         1,91                   150.000,00             

600.00.19.02 DİĞER 1,00                       -                                   -                    1,00                       

600.00.20 BİLGİSAYAR MBÇK 40.000,00         -                            -                    113.550,00       
600.00.20.01 BİLGİSAYAR KURSLARI 40.000,00              -                                   -                    113.550,00             

600.00.23 DEMİRBAŞ-GAYRIMENKUL S. 1,00                  -                            -                    -                    
600.00.25 ÇEŞİTLİ 74,24                -                            -                    83,97                -                   
 GELİRLER TOPLAMI 3.995.931,44   4.671.835,63          1,17                   6.493.245,97  
100,101,102,10 KASA+BANKA+YATIRIM 779.068,56      1.156.754,23          1,48                   115.754,03     

258 - 259 YAPILMAKTA OLAN YATIRIM -                    
394,00       MERKEZ KATKISI 2.149.000,00   2.000.000,00  

GENEL TOPLAMI 6.924.000,00    5.828.589,86            0,84                   9.650.000,00    

TMMOB MİMARLAR ODASI ANKARA ŞUBESİ
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ANKARA ŞUBE GENEL GİDERLER BÜTÇESİ 2021 TAHMİNİ  2021 GERÇEKLEŞME GERÇEKLEŞME 2022 TAHMİNİ
770.00.03 ODA GENEL KURULU 40.000,00         16.333,60                  0,41                     300.000,00      
770.00.04 YÖNETİCİLERE ÖDEMELER 134.001,00       126.935,89                0,95                     170.000,00      
770.00.04.01 UCRETLER 100.000,00               98.289,49                             0,98                     125.000,00               
770.00.04.02 SOSYAL YARDIM 9.000,00                   6.531,23                               0,73                     15.000,00                 
770.00.04.03 EK ÖDEMELER 1,00                         -                                       -                       -                           
770.00.04.04 SOSYAL GÜVENLİK 25.000,00                 22.115,17                             0,88                     30.000,00                 
770.00.05 YÖNETİCİ TAZMİNATLARI 1,00                  -                            -                       -                   
770.00.08 YONETICI YOLLUKLARI 3.000,00           -                            -                       -                   
770.00.10 TEMSİL-MUTFAK+DİĞER 91.750,00         154.237,01                1,68                     200.000,00      
770.00.11 KONF+SEMP+TOPLANTILAR 391.535,00       256.382,00                0,65                     488.250,00      
770.00.12 ORGANLAR 10.000,00         1.333,58                    0,13                     5.800,00          
770.00.12.02 DENETLEME KURULU 5.000,00                   1.162,48                               0,23                     4.300,00                   
770.00.12.03 SORUŞTURMA-UZLAŞTIRMA 5.000,00                   171,10                                 0,03                     1.500,00                   
770.00.13 KURUL-KOMITE-KOMİSYONLAR 15.000,00         14.597,56                  0,97                     30.000,00        
770.00.13.01 MBÇK 7.500,00                   14.597,56                             1,95                     15.000,00                 
770.00.13.02 DİĞER KOMİTE - KOMİSYON 7.500,00                   -                       15.000,00                 
770.00.14     PERSONELE ÖDEMELER 1.675.354,00    1.876.164,33             1,12                     2.460.000,00   
770.00.14.01  UCRETLER 1.164.001,00            1.363.362,61                        1,17                     1.845.983,00            
770.00.14.02    SOSYAL YARDIM 165.301,00               156.439,11                           0,95                     196.004,00               
770.00.14.03 EK ÖDEMELER 91.301,00                 75.422,00                             0,83                     92.009,00                 
770.00.14.04   SOSYAL GÜVENLİK 254.751,00               280.940,61                           1,10                     326.004,00               
770.00.15 PERSONEL TAZMINATLAR 1,00                  179.570,35                179.570,35          1,00                 
770.00.16 OLAGAN DIŞI GİDERLER 1,00                  -                            -                       1,00                 
770.00.17 ARGE 39.959,31         -                            -                       64.932,35        
770.00.19 SMGM 55.000,00         47.863,15                  0,87                     65.000,00        
770.00.19.01 VERİLEN EĞİTİMLER 45.000,00                 27.972,00                             0,62                     40.000,00                 
770.00.19.02 DİĞER 10.000,00                 19.891,15                             1,99                     25.000,00                 
770.00.20 BİLGİSAYAR MBÇK 15.001,00         -                            -                       20.001,00        
770.00.20.01 EĞİTMEN ÜCRETLERİ 10.000,00                 -                                       -                       15.000,00                 
770.00.20.02 MAKİNE BAKIM ONARIM 5.000,00                   -                                       -                       1,00                         
770.00.20.03 DİĞER 1,00                         -                                       -                       5.000,00                   
770.00.21 HİZMET ALIMLARI 34.051,00         33.429,16                  0,98                     47.001,00        
770.00.21.01 SERBEST MESLEK HİZMETLERİ 1,00                         -                       1,00                         
770.00.21.02 DİĞER 34.050,00                 33.429,16                             0,98                     47.000,00                 
770.00.22 PERSONEL YOLLUK 1.500,00           1.859,00                    1,24                     3.000,00          
770.00.23 DEMİRBAŞ BAKIM-ONARIM 6.051,00           17.353,72                  2,87                     32.000,00        
770.00.23.01 BAKIM SÖZLEŞMELERİ 1,00                         -                                       -                       -                           
770.00.23.02 ONARIM 6.050,00                   17.353,72                             2,87                     32.000,00                 
770.00.24 İLETİŞİM HİZMETLERİ 126.500,00       154.417,07                1,22                     180.000,00      
770.00.25 KIRTASIYE  39.600,00         42.313,67                  1,07                     55.250,00        
770.00.26 YAYIN SATINALMA 6.750,00           3.132,50                    0,46                     10.000,00        
770.00.27  BASILI KAGIT 5.000,00           1.486,05                    0,30                     6.000,00          
770.00.28 DAMGA PULU+HARÇLAR 23.350,00         17.044,58                  0,73                     31.144,00        
770.00.29 ILAN 1,00                  531,00                       531,00                 1.000,00          
770.00.30     BİNA İŞLETME 391.618,00       350.241,93                0,89                     481.606,00      
770.00.30.01 KİRA 100.686,00               82.325,71                             0,82                     138.603,00               
770.00.30.02 YAKIT+ELEK.+BAKIM+ONARIM 290.932,00               267.916,22                           0,92                     343.003,00               
770.00.31 BİNEK ARAÇ İŞLETME -                    -                            -                       
770.00.32 HUKUKI GİDERLER 290.000,00       340.044,98                1,17                     380.000,00      
770.00.33 YAYIN GİDERLERİ 150.000,00       74.291,96                  0,50                     140.000,00      
770.00.34 ODA İŞTİRAKLERİ 16.500,00         7.408,97                    0,45                     21.050,00        
770.00.34.01 TMMOB İL KOORDİNASYON 11.500,00                 6.242,50                               0,54                     17.500,00                 
770.00.34.02 MİV-SAN 5.000,00                   11.666,47                             2,33                     3.550,00                   
770.00.35 DEMIRBAS ALIMLARI 66.620,00         71.959,44                  1,08                     
770.00.36 GAYRIMENKUL - TAŞIT EDİNME -                       
770.00.40 ÇEŞİTLİ 37,53                -                            -                       65,69               

GİDERLER GENELTOPLAMI 3.628.181,84    3.788.931,50             1,04                     5.392.102,24   
102-111-112 YATIRIM HESAPLARI -                    608.948,96                335.000,00      
258 -259 YAPILMAKTA OLAN GAYRİMENKUL -                    

DEVİR BORÇ-ALACAK-GEÇİCİ HESAPLA 159.198,57       154.249,17                0,97                     154.249,17      
TOPLAM 3.787.380,41    4.552.129,63             1,20                     5.881.351,41   
DEVİR MERKEZ PAYI 2.398.433,90    765.249,39                0,32                     2.550.000,00   
MERKEZ PAYI 738.185,69       255.605,42                0,35                     1.218.648,79   
GENEL TOPLAM 6.924.000,00    5.572.984,44             0,80                     9.650.000,20   
GELİR-GİDER BÜTÇE FARKI -                    -                   
PERS.ÜCRET/GİDERLER ORANI 46,18                49,52                         1,07                     45,62               
TEMSİLGİDR./ GİDERLER ORANI 2,53                  4,07                           1,61                     3,71                 

TMMOB MİMARLAR ODASI ANKARA ŞUBESİ
2021 Yl Genel Giderler Bütçe Gerçekleşmesi Tablosu (Ankara+Temsilcilikler)
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 2020 GERÇEKLEŞME   2021 GERÇEKLEŞME 

ÜYE KAYIT ODENTISI 23.610,00                             31.400,00                          

YILLIK ÖDENTİLER 916.276,52                           1.255.439,93                     

BİR ÖNCEKİ YIL ÖDENTİLERİ 268.975,00                           394.369,50                        

GEÇMİŞ YILLAR ÖDENTİLERİ 361.028,36                           666.929,62                        

PROJE MESLEKİ DENETİMİ 460.050,00                           745.552,00                        

TUS DENETİMİ 1.000,00                               3.500,00                            

ŞANTİYE ŞEFLİĞİ S.D. BELGESİ 17.400,00                             63.550,00                          

BİLİRKİŞİLİK 3.961,20                               3.067,20                            

S.M.H.B. İLK BAŞVURU 242.250,00                           333.000,00                        

S.M.H.B. YENİLEME 585.750,00                           823.350,00                        

BELGE SATIŞLARI 116.900,00                           125.300,00                        

HİZMET GELİRLERİ -                                        14.278,78                          

MAHKEME VE İCRA 38.142,30                             56.769,09                          

YAYIN SATIŞ 870,00                                  852,00                               

BAĞIŞ 9.144,25                               4.494,50                            

FAİZ 13.271,54                             54.583,01                          

SMGM 19.793,00                             95.400,00                          

GELİRLER TOPLAMI 3.078.422,17                        4.671.835,63                     

TMMOB MİMARLAR ODASI ANKARA ŞUBESİ
2020-2021  Genel Gelirler Bütçe Gerçekleşmeleri Karşlaştrmal Grafiği 

(Ankara+Temsilcilikler)
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2020 GERÇEKLEŞME 2021 GERÇEKLEŞME

ODA GENEL KURULU 189.226,59                                  16.333,60                          

YÖNETİCİLERE ÖDEMELER 111.486,90                                  126.935,89                        

TEMSİL-MUTFAK+DİĞER 82.922,82                                    154.237,01                        

KONF+SEMP+TOPLANTILAR 114.239,94                                  256.382,00                        

ORGANLAR 2.375,94                                      1.333,58                            

KURUL-KOMITE-KOMİSYONLAR 8.018,32                                      14.597,56                          

UCRETLER 1.085.038,70                               1.363.362,61                     

SOSYAL YARDIM 154.187,82                                  156.439,11                        

EK ÖDEMELER 71.312,38                                    75.422,00                          

SOSYAL GÜVENLİK 218.700,23                                  280.940,61                        

PERSONEL TAZMINATLAR 20.392,68                                    179.570,35                        

SMGM 11.204,63                                    47.863,15                          

HİZMET ALIMLARI 29.295,26                                    33.429,16                          

PERSONEL YOLLUK 1.007,00                                      1.859,00                            

DEMİRBAŞ BAKIM-ONARIM 2.061,55                                      17.353,72                          

PTT 118.831,81                                  154.417,07                        

KIRTASIYE  32.278,53                                    42.313,67                          

YAYIN SATINALMA 5.844,50                                      3.132,50                            

BASILI KAGIT 3.134,76                                      1.486,05                            

DAMGA PULU+HARÇLAR 17.199,12                                    17.044,58                          

ILAN -                                              531,00                               

BİNA İŞLETME 375.782,51                                  350.241,93                        

HUKUKI GİDERLER 188.649,67                                  340.044,98                        

YAYIN GİDERLERİ 41.597,15                                    74.291,96                          

ODA İŞTİRAKLERİ 2.038,69                                      7.408,97                            

DEMIRBAS ALIMLARI 53.444,80                                    71.959,44                          

GİDERLER GENELTOPLAMI 2.940.272,30                               3.788.931,50                     

TMMOB MİMARLAR ODASI ANKARA ŞUBESİ

2020-2021  Genel Giderler Bütçe Gerçekleşmeleri Karşlaştrmal Grafiği (Ankara+Temsilcilikler)
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DENETLEME 
KURULU RAPORU
DENETLEME KURULU RAPORU 

Başkent olması nedeniyle, TMMOB Mimarlar Odası Ankara 
Şubesi’nin hinterlandı geniş bir coğrafyaya yayılmakta, İç 
Anadolu, Karadeniz ve Doğu Anadolu bölgelerinde yer alan 
çok sayıda il, Şube çalışma alanı içerisinde bulunmaktadır. 
Bu çalışmalar, 46. Dönemin başında 5 Temsilcilik ve 8 Oda 
Temsilciliği ile yürütülürken, örgütlenme faaliyetlerinin önemle 
yürütülmesi sayesinde sayılar 2020 yılında 7 Temsilcilik ve 7 
Oda Temsilciliği, 2021 yılı sonunda ise 10 Temsilcilik, 4 Oda 
Temsilciliği olarak güncellenmiştir.

Mimarlar Odası Ankara Şubesi 46. Dönem Denetleme Kurulu 
bu geniş coğrafyada Mimarlar Odası mevzuatı ve yönetmelikleri 
kapsamında çalışmalarını özenle yürütmüştür. 2020 yılında 
ortaya çıkan Covid-19 salgını koşullarında, şehirlerarası 
seyahat kısıtlamalarına rağmen, kurul üyeleri tüm önlemleri 
alarak özveri ile çalışmışlar ve dönem boyunca dört etaptan 
oluşan denetleme programını tamamlamışlardır. Bu kapsamda, 
denetlemeler boyunca kurul öncelikle sorumlu olduğu 
yönetmelik ve mevzuat maddelerinin temsilciliklerde işleyiş ve 
kurumsallığının sürdürülmesine dikkat etmiştir. Aynı zamanda 
Şube ve Temsilcilikler arasında deneyim aktarımı, güçlü 
ilişkilerin kurularak kentlerde yaşanan kamusal problemlerin, 
meslektaş sorunlarının mimarlık alanından üretilecek çözüm ve 
uygulamalar ile giderilmesini sağlamada köprü görevi görmeyi 
önemsemiştir. Bu amaçla, Şubemizin Yönetim Kurulu ile zaman 
zaman ortak toplantılar yapılmış, bölge toplantılarına katılım 
sağlanmıştır.

46. Dönem Denetleme Kurulu, temsilciliklerde ortalama 6 ayda 
bir yapılan denetlemelerde, birimlerin yönetmelik ve mevzuatlar 
kapsamında çalışmalarını sürdürdüğünü görmüş, pandeminin ilk 
yılında faaliyetlerde doğal bir azalmayı tespit etmiştir. 

Yerelde kent mücadelesine, mimarlık pratiklerinin üye ile 
Oda ortamında buluşturulmasına yönelik çalışmaların daha da 
artırılabileceğine ilişkin öneriler vurgulanmış, Şube Yönetim 
Kurulu’na bu konuda aktarımlar yapılmıştır.

Mesleki denetim uygulamalarını birçok temsilciliğin tüm 
engellemelere karşı sürdürme çabası tespit edilirken, yeni 
kurulan birimlerde de üye ilişkilerinin güçlendirilmesi ve mesleki 
denetimdeki sorunların aşılması konusunda öneriler yapılmıştır.

Mimarlar Odası Ankara Şubesi 46. Dönem Denetleme Kurulu 
üyelerinden Nafi Alp arkadaşımız, 2020 yılında ansızın 
aramızdan ayrılmış, kaybı, içimizde ve çalışmalarımızda yeri zor 
doldurulacak bir boşluk bırakmıştır.

Anısına saygıyla…
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SORUŞTURMA UZLAŞTIRMA 
KURULU RAPORU
TMMOB Mimarlar Odası Ankara Şubesi’nin 15-16 Şubat 2020 
tarihlerinde yapılan 46. Dönem Olağan Genel Kurulu’nda 
seçilerek göreve gelen “Şube Soruşturma ve Uzlaştırma Kurulu”, 
Genel Merkez’den, diğer şubelerden,  temsilciliklerden, kişi 
veya kuruluşlardan   gelerek Ankara Şube Yönetim Kurulu’nun 
toplantı kararları ile kurula iletilen konuları değerlendirmek ve  
sonuçlandırmak üzere görev yapmaktadır.

Nitekim, TMMOB Mimarlar Odası Ankara Şubesi’nin 15-16 Şubat 
2020 tarihlerinde yapılan 46. Dönem Olağan Genel Kurulu’nda 
seçilerek göreve gelen 5 adet asil ve 5 adet yedek üye, bu döneme 
ait ilk toplantılarını 26.02.2020 tarihinde  gerçekleştirmiştir. 
Tanışma ve bilgilenme şeklinde geçen ilk toplantı dahil, Soruşturma 
ve Uzlaştırma Kurulumuz 20 Ocak 2022 tarihi itibariyle toplam 
46 adet toplantı gerçekleştirmiştir. Dünyayı ve Ülkemizi etkisi 
altına alan pandemi nedeniyle Kurul üyelerinin biraraya gelmesi 
zorlaşmış, bu nedenle toplantı sayısı azaltılarak, gündem madde 
sayısı çoğaltılmıştır. Önceleri bahçede açık havada yapılan 
Kurul toplantıları, havaların soğuması ile birlikte Zoom programı 
kapsamında online olarak gerçekleştirilmiş, yaz sezonunun 
başlaması ve yasakların kalkması ile birlikte yeniden arka bahçede 
yapılmaya başlamıştır. 

46. Döneme ait 20 Ocak 2022 tarihine  kadar  gerçekleşen 46 
adet SUK toplantısında, toplamda 598 adet gündem maddesi 
tartışılmış, yaklaşık 267 adet ayrı dosya SUK’ça işleme alınmıştır. 
Çalışma kapsamında; mesleki eyleminin TMMOB Mimarlar Odası 
mevzuatına  aykırı olduğu iddia edilen üyelerimize ait dosyalar 
Kurulca incelenmekte; daha sonra TMMOB Disiplin Yönetmeliği, 
TMMOB Mimarlar   Odası Ana Yönetmeliği ile Onur Kurulu 
Yönetmeliği’nin ilgili maddelerine göre Kurulca yazılı savunması  
istenmekte, gerek gördükleri  takdirde üyelerimiz sözlü savunma 
için Kurul toplantılarına da davet edilmektedir. Bu dönemde sözlü 
savunmalara katılımın da  pandemi nedeniyle yok denecek kadar 
azaldığı görülmektedir.

Savunma talep aşamasından sonra dosya bir kez daha incelenmekte,  
gerekirse üyeye süre verilmekte, bazı durumlarda dosyalar birkaç 
kez gündeme girebilmektedir. Bu aşamalardan  sonra  Kurul 
üye hakkında  görüş ve kanaat oluşturmakta, bunu  Şube YK ile 
paylaşarak, içeriğine göre Genel Merkez’e aktarmaktadır. 

Gündeme alınarak, üyelerimizden savunma talebinde bulunulduğu 
halde; üyelerimizin taşınması, kendilerine ulaşılamaması veya 
gönderilerimizi bilerek-isteyerek almamaları nedenleriyle, adres 
tespiti için bekleyen 45.Dönemden yaklaşık 72 adet dosyamız 
mevcuttur. Bu dönemde de 12 Ağustos tarihine kadar 52 adet adres 
tespiti gerektiren dosya oluşmuştur. Bu dosyalar, “Adres tespiti 
yapılması” talebiyle Şube Yönetim Kurulu’na iade edilmektedir. 
Ancak, yürürlükteki Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği 
Mimarlar Odası Ana Yönetmeliği’nin üyelerle ilgili ikinci 
bölümünde yer alan Üyelerin Görev ve Sorumlulukları Madde 10/c 
bendinde, Oda’ya kayıtlı her üyenin yasal adresini ve değişiklikleri 
bir ay içinde Oda’ya bildirmesi gerektiği açıkça belirtilmekte 
olup; bu kapsamda adres tespiti için bekleyen dosyalar yeniden 

işleme dahil edilebilmekte ve bu gerekçe ile Genel Merkez’e 
aktarılabilmektedir.

2020 yılından itibaren gelen evraklar beklemeden sırasıyla gündeme 
dahil edilmiş ve eski döneme ait dosyaların hepsi gündeme 
alınarak, Kurulca tamamlanmıştır. 21 adet dosyanın soruşturma 
sürecinde şikâyetle ilgili problemlerin ortadan kalkması nedeniyle 
Soruşturma ve Uzlaştırma Kurulunca kapatılması önerilmiş, toplam 
yaklaşık 246 adet dosya değerlendirilmek ve çoğu Merkez Yönetim 
Kurulu’na sunulmak üzere Şube Yönetim Kurulu’na iletilmiştir. 
Bu dosyalardan 219 adeti Şube Yönetim Kurulu’nca onaylanarak 
Kurulumuza iletilmiş olup, halen 27 adet dosyanın sonuçlanması 
beklenmektedir. Şube Yönetim Kurulu’ndan gelen dosyaların 
hepsinin üst yazıları yazılarak Merkez Yönetim Kurulu’na 
sunulmuştur.

Aralık 2021 ve Ocak 2022 tarihinde gelmiş, SUK gündemine yeni 
alınmış, henüz sonuçlanmamış 20 adet yeni dosyamız mevcut 
bulunmaktadır. Pandemi nedeniyle Kurula gelen evrak sayısının 
geçen döneme göre azaldığı, ancak ortamın normale dönmesiyle 
birlikte tekrar arttığı gözlenmektedir.

Soruşturulması yapılan dosyaların konularının ağırlıklı dağılımı 
şöyledir:

T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca yapılan tespitlerle, 4708 
sayılı Yapı Denetimi hakkındaki kanun ve ilgili yönetmeliğine 
aykırı davrandığı iddia edilen proje ve uygulama denetçisi, kontrol 
elemanı, fenni mesul, şantiye şefi, şirket ortağı ve proje müellifi 
üyelerimizin hakkında, Bakanlıkça yapılan soruşturmaya ilaveten 
Mimarlar Odası Genel Merkezi’nden kendi mevzuatına göre 
gerekli soruşturmayı yapması talebiyle gönderilen dosyalar,

Öncelikle belediye ruhsat servislerince iletilen bilgilere ve 
odamız tespitlerine göre, mimarlıkla ilgili faaliyetlerinin mesleki 
denetimini yaptırmayan ve Büro Tescil Belgesi almadan faaliyet 
gösteren üyeler hakkında mevzuatımıza göre gerekli soruşturmanın 
yapılması talebiyle iletilen şikâyetler, Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu 
kapsamındaki mağduriyetler nedeniyle üyelerce ve diğer şahıslarca 
şikâyet edilen üyelerimizle ilgili dosyalar, TMMOB Mimarlar Odası 
Mesleki Davranış Kuralları Yönetmeliğine aykırılıklar iddiasıyla 
diğer şahıslarca şikâyet edilen üyelerimizle ilgili dosyalar, diğer 
münferit şikâyetler şeklindedir.

Ayrıca Kurulca, çalışma konularına ilişkin inceleme ve uygulama 
aşamasında görülen sorunlar, aksaklıklar değerlendirilmekte, bu 
tür konulara ilişkin raporlama çalışması da yapılmaktadır.

Mesleki Denetim yaptırmayan üyelerimize Şube taradından 
uyarı yazıları önceki dönemde gönderilmiştir. Oda kayıtları 
belli aralıklarla taranmakta, ayrıca Temsilciliklerden veya diğer 
Şubelerden Mesleki Denetim ve Büro Tescil Belgesi eksikliği 
olan üyelerimizle ilgili şikayetler iletilmekte olup, konu ile ilgili 
dosyalar Şube Yönetimince Kurulumuza aktarılmakta ve gerekli  
SUK  çalışmaları bu dönemde de sürdürülmektedir.
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MİMARLAR ODASI ANKARA ŞUBESİ ÜYELERİNDEN ALDIĞI GÜÇLE, 

46. DÖNEM ÇALIŞMALARINI TAMAMLADI.

Zorlu günlerde her zaman verdiğiniz destekle bir dönemi geride bırakırken mücadele alanlarında 
kazandığımız başarıların kaynağı olan sizlerle “BİZ” olduk. 

46. Dönemin hemen başında tüm dünya ile birlikte hayatlarımıza giren pandemi kısıtlamaları, 
çalışma sistemlerini tamamıyla sarsmışken mesai koşullarında, üyelerimizin sağlığını korumak 
için aldığımız önlemlerle Şube hizmetlerini gerçekleştirdik. Uzun süre yüz yüze gelemediysek de 
duygudaşlığınızı hissettik. Yazarak ya da telefonla ulaşarak, sosyal medya ortamlarında mesajlar 
ileterek, çevrim içi etkinliklerimize katılarak bizleri çoğalttınız.

Sokağa çıkma kısıtlamaları sona erdiğinde ise özlemle Oda’ya geldiniz. Kent yürüyüşleri, müze 
ve çevre gezilerinde, kitap tanıtım ve imza günlerinde birlikte sinemaya, tiyatroya gidiyoruz 
etkinliklerinde yeniden yan yana geldik. Varlığınızla bize yeniden birlikte olmanın sevincini 
yaşattınız.

46. Dönemde, Cumhuriyet değerlerini, Anıtkabir’i, Atatürk Orman Çiftliği’ni, Saraçoğlu 
Mahallesi’ni, Kurtuluş Parkı’nı birlikte koruma mücadelesi verirken daha da büyüdük. Aramıza 
bu dönem katılan yeni mezun mimarlara daha deneyimli, 30-40-50-60 ve 70 yıllık üyeler olarak 
Mimarlar Odası Ankara Şubesi üyesi olmanın ne demek olduğunu gösterdiniz ve onlara ışık 
tuttunuz. Meslek Yılına Saygı töreninde ödüllerinizi almaya gelmeniz bize ödül oldu. Genç 
meslektaşlarımız, yakalarınızda gözleriniz gibi parlayan megaron rozetlerinizi nasıl özenle 
taşıyacağınıza bizleri ikna ettiniz.

Kamuda, özel sektörde, kendi bürolarında, şantiyelerde ya da evlerinden çalışan meslektaşlarımız,  
emekli olsalar da mimarlık ruhunu hep yüreğinde taşıyan, Mimarlar Odası’nı daima izleyen 
üyelerimiz, sizler Odamızın geçmişi, bugünü ve geleceğisiniz. Birlikte varız, umudumuzu birlikte 
koruyup yaşatacağız ve gelecek kuşaklara aktaracağız.

Ülkemize, demokrasi ve Cumhuriyet değerlerine, mesleğimize olan inancımızla, 46. Dönemde  
hayatın bizi zorluklarla sınadığı bu süreçte verdiğiniz destek, yüreklerinizde duyumsadığınız 
sevgi bizim mücadele kaynağımız. Tüm varlığınız ve katkılarınız için sonsuz teşekkürler. 

TMMOB Mimarlar Odası Ankara Şubesi 46.Dönem Yönetim Kurulu






