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2013 yılında yüreğinizde sevgi,
gözlerinizde gelecek umudu
eksik olmasın…
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Merhaba,
2012 yılının son sayısıyla birlikteyiz. Yeni bir yılın arifesinde
gündem yine yoğun. Direnişin ve Umudun Başkenti programı ile
yola koyulduğumuz 2012 yılı, kentsel ölçekte direnme alanlarımızı
öne çıkarttığımız ve geleceğe dair umutları ısrarcı bir şekilde
büyütmeye çalıştığımız, hızlı, bir o kadar da yoğun bir dönemdi
bizler için. Atatürk Orman Çiftliği, Kızılay cephe düzenlemeleri,
AKM alanları, kentsel dönüşüm, TOKİ ve yaşam alanlarımıza yönelik
çalışma yöntemimiz mimarlığın yaratıcı ve dönüştürücü gücüyle
daha da gelişti. Her yaptığıyla ve verdiği her tepkiyle medyada
görünür olan Odamız mimarlık kültürünün bu yolla da yayılmasına
önemli bir zemin sağlamış ve kent mücadelesinde ilk akla gelen
örgüt olmuştur.
AKP Hükümeti’nin bu süreçte meslek odalarına yönelik getirdiği
yasa düzenlemeleri, gelenekselleştirdiği torba yasa anlayışı ile
meslek alanlarımıza ilişkin piyasalaşmanın iyice önünü açacak,
finans çevrelerini, yerli-yabancı sermayeyi ve yandaşlarını
besleyecek adımlar atmaya devam ediyor. Kentsel rantın elde
edilmesinde, kendisine en büyük engel olarak gördüğü TMMOB’yi
işlevsizleştirerek vesayet altına alacağı maddeleri, yerleştirdiği
yapı denetimi kanunu taslağı ile tarım alanlarını, kıyıları, doğal sit
alanlarını, binlerce yıllık kültürel mirası yağmaya açma hedeflerini
ortaya koymuştur.
Köprü ve otoyol satışları, eğitimde, sağlıkta, enerji ve altyapı
işlerinde özelleşme, sendikasızlaştırma, ülkenin taşeron işçi cenneti
haline gelmesi, bir haftada onlarca işçinin hayatını kaybetmesi,
yıllardır nedensiz hapishanelerde tutulan aydınlar, hukukun
iflas etmesi, meclisin işlevsizleştirilmesi, imar mevzuatının
değiştirilmesi, bir yandan sınır komşumuz Suriye’nin savaşa
sürüklenmesinde oynanan rol… Bir yandan senaryolara dayanan,
herkesin bildiği kimi gerçek kimi hayal ürünü olayları anlatan
dizilere ayar çekmeler tek sesli baskıcı bir sistemi işaret etmektedir.
Ankara’da kentin hayat damarı Atatürk Orman Çiftliği, kamuyla
paylaşılmayan planlarla projelerle parçalanırken, binlerce ağaç
kesilirken o değerli topraklar üzerinde padişahlara özgü bir saray
inşa ediliyor. Ülkeyi bir padişah gibi yönetmek isteği, son günlerde
kuvvetler ayrılığı ilkesinin gündeme gelmesiyle de iyice açığa çıktı.
Mimarlar Odası Ankara Şubesinin imza kampanyasında sayı
40 binlere ulaşmak üzere. Başkent Dayanışması bileşenlerince

düzenlenen “AOÇ İÇİN 12’DEN VURALIM” sloganlı e-eylem
çağrısı, 12.12.12 tarihinde, saat 12.12’den gecenin 12.12’sine
kadar binlerce kişinin “AOÇ’ye Başbakanlık binasının yapımının
durdurulması” talebi, Başbakanlık, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı,
Kültür ve Turizm Bakanlıklarının ve Büyükşehir Belediyesi’nin mail
adreslerine göndermesiyle gerçekleştirildi.
Bir direniş örneği de ODTÜ’de yaşandı. Göktürk-2 adlı uydunun
Çin’den uzaya fırlatılması törenine 2500 kişilik bir polis ordusu
ve çok sayıda panzerle çıkartma yapan güvenlik güçleri ODTÜ
kampüsünü savaş alanına çevirdi. 200’den fazla gaz bombasının
atıldığı, ses bombası ve plastik mermilerin kullanıldığı saldırı
sonucunda birçok öğrenci yaralandı. Ancak Odtülüler canları
pahasına kendilerine ve geleneklerine yakışır tepkiyi vermeye
devam ettiler. Sonuç olarak, Türkiye’de uzay çağından barbar
istilasına nasıl hızlı geçilebileceğinin bir örneği daha yaşandı.
TMMOB 6235 Sayılı Kanunu ile sahip olduğu haklarını savunmakoruma mücadelesini, birliği oluşturan odaların ortak kararlılığı
ile paneller ve eylemler yaparak sürdürüyor. 15 Aralık 2012’de
“İktidarın Saldırısı ve Yasal Düzenlemeler” konulu panelin ardından
mücadele meşalesi yakıldı. Binleri bulan sayısıyla mühendis,
mimar, şehir plancılarının meşalelerle, sloganlarla İnşaat
Mühendisleri Odası önünde başlayan Mimarlar Odası önünde
sona eren yürüyüşü umut ve coşku doluydu. Ankara sokakları
meşalelerle aydınlandı. Konur sokakta yakılan ateş inancın,
direnişin, dayanışmanın, umudun ateşiydi. Önümüzdeki günlerde
ülkenin her yanında, mühendis, mimar, şehir plancılarının,
çocuklarının geleceğinin savunulduğunu bilen halkla birlikte,
AKP’ye karşı Türkiye’nin her yanında yakacağı isyan ateşlerinin
başlangıcıydı.
Mimarlar Odası Ankara Şubesi de Aralık ayının ilk günlerinde
hayata veda eden Oscar Niemeyer gibi “isyankâr” umudun ve
mücadelenin ateşinin bir parçası olmaya devam edecek…
Direnişin ve Umudun Başkenti programımızın 2013 yılında
direnişin ve umudun Türkiyesi’ne dönüşmesi dileğiyle…
2013 yılında yüreğinizde sevgi, gözlerinizde gelecek umudu
eksik olmasın…
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“Yapı Denetimi Hakkında Kanun
Tasarısı Taslağı” Neler Getiriyor?
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• Kıyılarda 1992 yılından önce yapılmış yapılara af
getiriyor.
Kanun Tasarısı Denizleri Kuşatıyor

kent ve ülke gündemi

11 kanunda değişiklik öngören 68 maddelik torba yasa
niteliğindeki ‘Yapı Denetimi Hakkında Kanun Tasarısı
Taslağı’ nın 2012 Mayıs ayında çıkan “Afet Riski Altındaki
Alanların Dönüştürülmesi Hakkında Kanun” un bir uzantısı
ve tamamlayıcısı olduğu çok açıktır.

Torba yasa niteliğindeki
“Yapı Denetimi Hakkında Kanun
Tasarısı Taslağı” içinde neler var?
1.

Yapı Denetimi Kanunu

2.

İmar Kanunu

3.

Kat Mülkiyeti

4.

Belediye Gelirleri Kanunu

5.

Kıyı Kanunu

6.

İskân Kanunu

7.

Mera Kanunu

8.
Kamu kurum ve kuruluşlarının ürettikleri
mal ve hizmetler tarifesi kanunu
9.

Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu

10.

TMMOB Kanunu

11.

644 sayılı KHK

Yapı Denetimi Kanunu
•
Teknik Müşavirlik firmaları proje (tasarım)
ve yapı denetimini üstleniyor.

• Meslekten olmayan kişilerin de ortak olacağı
firmalarla, yapı denetimi süreci meslek mensubu
olmayanların eline bırakılıyor.
Proje Müellifi bürolarıyla haksız rekabet oluşacak.

İmar Kanunu
• Planlama süreçleri tekelleşiyor. Kamu yararı, ranta
teslim ediliyor.
• Kamu için ayrılan resmi yapı tesisler, otopark, cami,
hal gibi hizmet alanları özel mülkiyete konu olacak
şekilde yapılaşmaya açılıyor.
• 100 daireli konutlarda, eğlence alanlarında, alışveriş
merkezlerinde, hastanelerde, otellerde v.b mescit
yapmayı zorunlu hale getiriyor (muhafazakar yaşamın
mekânsallaşması).
Meydan, yol, park ve yeşil saha olarak ayrılan Türk Silahlı
Kuvvetlerine ait olan yerler daha önce devredilemezken
bu alanlar Maliye Bakanlığı’na devredilebilecek. Değerli
olan bu alanlar yapılaşmaya açılabilecek.

Kıyı Kanunu

Kumsallara binalar yapılacak, denizler yapılarla
kuşatılacak.
• Kıyı ve dolgu alanları ile sahil şeritlerinde 2863 sayılı
Kültür ve Tabiat varlıkları koruma amaçlı imar planlarına
ilişkin hükümleri uygulanmaz denerek, kıyı talanı
koruma alanlarından çıkartılıyor ve talan açılıyor.
• Bu bölgelerde yapılacak projeler, kimlerden oluşacağı
belli olmayan estetik kurulların değerlendirilmesine
sunuluyor.
• Kıyılarda yapı yasağı maddesi değiştirilerek, kıyılarda
akaryakıt ve enerji üretim tesislerinin yapılmasının önü
açılıyor.

tmmob mimarlar odası

• Mimari eserlerde telif hakkı, mimarın vefatı ve yapının
yıkılmasıyla sona eriyor.
• Eseri üreten mimarın, sonrasında eseri ile ilgili söz
hakkını ortadan kaldırılıyor.
• Mimari eserin Bedii Vasfı yoksa, yerel yönetimlerde
kurulan mimari estetik kurullar tarafından özgün
fikir olduğuna dair tescil işlemi yaptırılmak zorunda
kalınıyor.
Doğrudan mimarlık mesleği için olmazsa olan telif hakkı
hedef alınıyor.
Mimarlığı öldürüyor.
Bina cephelerinde Selçuklu cepheleri
giydirmesiyle, Cumhuriyet döneminin mekânsal
kimliği dönüştürülmesinin önündeki mimar
muaffakatı kaldırılıyor.

Mera Kanunu
• Mera alanları kentsel dönüşüm kanunu kapsamında,
rezerv alan olarak Çevre ve Şehircilik Bakanlığı
yetkisinde yapılaşmaya açılıyor.
• 15 gün içerisinde tahsislerin yapılması öngörülüyor.

• Kıyılarda yapılaşma sınırı, kıyı kenar çizgisinden kara
yönünde 10 metre, deniz seviyesine göre 5 metre
yükselen yerlerde kıyı kenar çizgisine 20 m., diğer
yerlerde 50 m.’ye çekiliyor.

ankara şubesi

kitlesi oluşturarak iktidarını kesintisiz hale getirmeyi
hedeflemektedir.
Yaşam alanlarındaki muhafazakârlaştırmayı mekânsal
olarak da görünür hale getirerek, modern yaşama ve
Cumhuriyet değerlerine meydan okumaktadır.

Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu
2009 yılında Devlet Denetleme Kurulu raporu ile başlayan,
2011 genel seçimlere çok az zaman kala büyük bir
hızla yürürlüğe konan kanun hükmünde kararnameler
ve yönetmelik değişiklikleri ile önce Çevre, Orman ve
Şehircilik Bakanlığı ile TOKİ’ ye yetkiler verilmiş, ardından
plansız yapılaşma politikalarıyla çevre tahribatı süreci
hızlandırılmıştır. Ardından TMMOB ve bağlı meslek
odalarına karşı alınan denetim kurma girişimleri ise sürecin
son noktasını göstermektedir.
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Kanun Tasarısı İle Mera Alanları Talan Ediliyor.

Kanun Tasarısı Anayasaya
Aykırı, Rant Hedefli , Doğal
ve Toplumsal Yaşamı Bitirme
Tasarısıdır.
Anayasaya aykırı şekilde, anayasal değişikliğe gerek
duymadan getirilen tüm bu kanunlar, kentlerin, ülke
topraklarının, yaşam alanlarının, yeşil alanlardan
kıyılara, ormanlardan meralara kadar hepsinin
yapılaşmayı açılıyor…

TMMOB Kanunu
AKP Hükümetinin hazırladığı bu torba yasa, son olarak
tüm bu rant süreçlerini toplum yararı yaklaşımıyla
önleyecek potansiyeli olan TMMOB’yi ortadan kaldıracak
düzenleme getiriyor ve kendi yandaş örgütünü
yaratmayı hedefliyor.
• TMMOB ve Odaların, bölgesel ve uluslararası meslek
odalarına üyeliği; ilgili Bakanlığın iznine bağlı.
Uluslararası ortamlarla buluşma araçları kapatılıyor,
baskıcı rejiminin teşhir olmasının önünü kapamak için
önlem alınıyor.
• Meslek mensubu sayısı 500’ü bulduğunda ODA
kurulması zorunlu hale getiriliyor.
• Kayıtlı üye sayısı 25 olan illerde her meslek mensubu
için bir il odası kuruluyor.
• Sayısı 250’yi geçen yerlerde İL ODASI kurulması
zorunlu hale getiriyor.
• ODALAR ve İL ODALARI birliğe bildiriyor, birlik de ilgili
bakanlıklara ve yerel yönetimlere bildiriyor.
Kolayca denetim altına alacak beylikler oluşturuyor.
Seçim sistemi, çoğunluk yerine nispi temsil olarak
değiştirilerek, muhafazakar tabanına temsiliyet alanı
açıyor.
Yandaş örgütlenmesinde kadrolaşacak bir ortam
yaratıyor.
• İl odalarının iktisadi işletme kurmasını getirerek
bilimsel ve teknik kurumları piyasalaştırıyor. Üniversite,
kamu kurumu, gerçek ve tüzel kişiler, uluslararası
kuruluşlarla proje hazırlayabilecekleri, ortak proje
geliştirebilecekleri, bir ticari sistem tanımlıyor.

Kamu yararı yerine rantı öngören uygulamalarla AKP
hükümeti ekonomik krize çare olarak yapılı ve doğal
çevre talan ederek, sermaye yaratılmaya çalışılmakta,
yaratılan bu kentsel rant alanlarıyla, yeni seçmen
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Bakanlıkla iyi geçinen, onlara
karşı çıkmayan odalar, piyasa
gözetim ve denetiminde yer
alabilecekler. Bilimsel bakış
açısının paraya teslim olacağı
bir sistemle karşı karşıya
kalacağız.
• Odalar meslek komiteler kurarlar. Komitelerin kararları
bağlayıcıdır (Yetki karmaşası).
• Yönetmelik çıkartma yetkisi Bakanlığın uygun
görüşüne bağlanıyor.
• İl odaları gelirlerinin en çok %10’unu odalara,
odalarda gelirlerinin en çok %5’ini birliğe aktaracaklar.

İl Odaları Neler Yapabilir?
• Mali ve idari konularda karar alırlar.
• Aidatlarını belirlerler.
• Odaların mesleği yürütülmesine ilişkin usulleri
uygular (büro tescil, eğitim, sertifika, üye sicilleri).

Toplum yararı çalışmalar rafa kaldırılıyor.
Odaları piyasalaştırıyor.

Vesayet altına alınıyor.
Odalar üzerinde kesin ve mutlak denetim
kurulmaya çalışılıyor.
TMMOB ve bağlı Odalarının kapsadıkları ve dahil
oldukları meslek disiplinleri; bilim, teknoloji, Ar‑Ge,
inovasyon, sanayi, tarım, orman, enerji, ulaşım,
madenler, tüm doğal kaynaklar, gıda, çevre ve
kentleşme politikalarının başta gelen dinamik gücüdür
ve bu gereklilik ile gerçekliğin, yasa yapıcıları ve
kurumlarınca da böyle algılanması gerekir.

Mühendislik, Mimarlık, Şehir
Plancılığı Disiplinleri Rant ve
Rekabete Göre Düzenlenemez!
Mühendis, mimar ve şehir plancılarının sesi kısılırsa, bu
ülkenin sesi kısılır.

• Temsilcilik açabilirler.
• Öğrenci üyelik yapabilirler.

Geleceğimize sahip çıkacağız.

• Bakanlıklarla kurum ve kuruluşlarla doğrudan yazışma
yaparlarsa

Örgütlü gücüne ve halkına güvenen TMMOB, bu
yağmaya ve saldırıya sonuna kadar direnecek ve
sonunda kazanan halkımız ve ülkemiz olacaktır.

• 6 aydan fazla bir yerde ikamet ediyorsan ya a
görevliysen, üye kaydın kamet ettiğin yerde olması
zorunlu.
• Kamu çalışanlarına üyelik gönüllü.
• Üyelik bilgileri kamu kurum ve kuruluşlarına açılıyor.
• Aidatlarını ödemeyenler, seçimlere katılamaz, delege,
temsilci ve yönetici olamaz, verilen hizmetlerden
yararlanamaz.

Danışma Kurulu’nda AKP’ye eleştiri yağdı
23-24 Kasım 2012 tarihlerinde Mersin’de yapılan TMMOB
Mimarlar Odası 43. Dönem 1. Dönem Merkez Danışma
Kurulu’nda TMMOB kanunu masaya yatırıldı. Kuruldan
AKP’ye eleştiri ve eylem kararı çıktı.

örgütlerle ortak hareket etmeliyiz. Mesele esir düşmekte
değil, teslim olmamakta!” dedi.

TMMOB Kanunu’nun masaya yatırıldığı kurula, MYK
tarafından davet edilen üyeler ve 26 şube yöneticisi katıldı.
Üye Danışma kurulun programı, Kanun Hükmündeki
Kararnameler Süreci, Oda Örgütlenme Çalışmaları,
Haksız Rekabet, Mali İşler Yönetmelik Taslağı ve Türkiye
Mimarlık Politikası başlıklarını kapsamaktaydı. Ancak
ağırlıklı olarak, Yapı Denetimi Hakkında Kanun Tasarısı
adı altında gündeme gelen, içeriği ile İmar, Belediye
Gelirleri, Kat Mülkiyeti, Kıyı, İskân, Mera, Kamu Kurum ve
Kuruluşlarının Ürettiği Mal ve Hizmet Tarifeleri, Fikir ve
Sanat Eserleri Kanunları ve 6235 Sayılı TMMOB Kanununda
yaptığı değişiklikler sonucu bir torba yasa niteliği taşıyan
kanun üzerinde tartışmalar yoğunlaştı. Genel Sekreter
Necip MUTLU’nun açılış konuşması ve Merkez Yönetim
Kurulu Başkanı Eyüp MUHCU’nun mesajının okunmasının
ardından ev sahibi Mersin Şubesi Başkanı Sinan TÜTÜNCÜ,
konuklara “Hoşgeldiniz” diye seslenirken Ankara Şubesi
Başkanı Ali HAKKAN da Divanda yer aldı.

Mimar ve Çankaya Belediyesi Başkan Yardımcısı Ali
ULUSOY, düzenlemelerin Başkanlık sistemine geçişinde
bir parçası olduğuna dikkat çekerek şöyle konuştu: “AKP
iktidara geldiğinden beri demokratikleşme adı altında
ve topluma böylece AB’ye girilecek mesajı vererek yasal
düzenlemeler yaptı. Bu sırada TMMOB siyasal iktidarın
karşısındaki en güçlü örgüt oldu. Odalar İstanbul‘da
Taksimde yapılanlara, Çamlıca’ya cami projesine, Ankara’da

Yapı Denetimi Hakkında Kanun Tasarısı adı altında
kanunlarda yapılan tüm değişiklikler maddeler halinde
irdelendi. Mimarlar Odası TMMOB temsilcisi Bahattin
ŞAHİN değişikliklerin toplumsal, mesleki ve örgütsel
ayakları üzerinden TMMOB’da yapılan çalışmaları anlattı.
Ankara Şubesinden Tezcan K. Candan, Ali Ulusoy, Namık
Kemal Kaya, Arif Şentek, Ayhan Çelik ve Faruk Soydemir
söz alan ve tasarıyı eleştirenler arasında yer aldı.

“AKP tabanına kadrolaşacak ortam yaratıyor”
Yapı Denetimi Hakkında Kanun Tasarısı Taslağı’na
Aşağıdaki Linkten Ulaşabilirsiniz:
http://www.mimarlarodasiankara.org/_media/4/3941.pdf
http://bit.ly/VOcqFS

TMMOB yapılanması ortadan kaldırılıyor.
Bakanlığın genel müdürlüğü gibi çalışacak yandaş
örgütler yaratılması hedefleniyor.

kent ve ülke gündemi

7

Özelleştiriliyor.

Ormanlarımızı kıyılarımızı, madenlerimizi, mera
alanlarımızı ve kentlerimizi vahşi kapitalizme
teslim etmeyeceğiz.

• Üye kayıtları il odasına yapılır
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Ankara Şubesi Sekreter Üyesi Tezcan K.CANDAN “AKP,
istediği ekonomik altyapıyı oluşturacak bir operasyon
yapıyor. Yapılı ve doğal çevre etki altında. Çevrelerin
değişmesi çehreleri değiştiriyor. Yaşam alanları
muhafazakârlaştırılıyor, ayrımcılık yaratılıyor. Mimarlar
doğrudan hedef alınarak telif haklarımız sona erdiriliyor.
Amaçları Cumhuriyet Dönemi binalarının okunmasının
önüne geçmek, dikensiz gül bahçesi için, totaliter rejimleri
için TMMOB’yi dağıtmak, kendi yandaş örgütlerini
oluşturmak. Nispi seçim ile tabanına temsiliyet alanı ve
kadrolaşacağı ortam yaratıyor, piyasalaşmaya açıyor. Türk
Tabipler Birliğine, Barolar Birliğine müdahale edilirken
tepki gösterdiğimizde bazılarımız “dar bakış açıları” ile
“siyaset yapıyorsunuz” dediler. Hedefimiz yasa tasarısı
meclise gelmeden kesintisiz eylemlilik olmalı, emek
örgütleriyle, toplumla, diğer odalar ve uluslararası
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Bir puzzle’ın parçaları

AOÇ talanına karşı çıkıyor. Hükümet, insanlar sokağa
çıkmasın istiyor. İdari yapı değişiyor, Başkanlık sistemine
geçiliyor. Van depremi bahanesiyle Afet Riski Altındaki
Alanların Dönüştürülmesi Hakkındaki Kanunla ranta
yönelik düzenlemeler yapıldı. Büyükşehir Belediyesi
kanunu ile köyler yok ediliyor. Hepsi ‘puzzle’ın parçası.
Kırsal da kentsel dönüşüm para kazanma alanlarına
dönüşüyor. Yerel yönetimlerin güçlendirilmesi gerekirken,
yetkiler büyük şehirlere geçti. Bu ülke insanı 29 Ekim’de
alanlara koştu. İnadına sokağa çıkacağız, diğer örgütlerle
ortak zeminde bir araya geleceğiz”
Mimarlar Odası’nın Merkez Danışma Kurulu’nda Nisan
2013’te gerçekleştirilmesi planlanan seçimsiz Genel
Kurulun da gündem maddesi olacak hususlar tartışıldı.
Gelecek Genel Kurul’da gündem maddelerine de karar
verilen danışma kurulu, sürekli mücadele ve eylemlilik
kararının vurgulandığı Sonuç Bildirgesi’nin okunmasıyla
sona erdi.

kent ve ülke gündemi
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TMMOB Mimarlar Odası 43.
Dönem 1. Merkez Danışma
Kurulu Sonuç Bildirisi

• “Görev, yetki ve sorumlulukları Bakanlık tarafından
çıkarılacak Yönetmelikle belirlenen ve yerel yönetimler
bünyesinde kurulan mimari estetik kurullarca özgün
fikir ifade ettiğine karar verilen ve tescil edilen mimari
proje, tasarım ve maketler eser kapsamına alınacağı”

TMMOB Mimarlar Odası 43. Dönem 1. Merkez Danışma
Kurulu Sonuç Bildirisi

• “Yapı sahibi vefat ettiğinde telif hakkının son
bulacağı” belirtilmek suretiyle mesleğin özgün
yapısına açık ve pervasız bir saldırı niteliğinde bir
değişiklik önerilmektedir.

23-24 Kasım 2012 tarihlerinde Mersin’de toplanan
TMMOB Mimarlar Odası 43. Dönem 1. Danışma
Kurulu’nda toplumsal, örgütsel ve mesleki gündem
konuları değerlendirilmiş; Siyasal iktidarca basına
servis edilen, örgütsel yapımızı ortadan kaldırmaya
yönelik olarak hazırlanan, içerisinde TMMOB Kanunu da
bulunan 11 adet kanunda değişiklik yapılmasını içeren
“Torba Yasa” niteliğindeki “Yapı Denetimi Hakkında
Kanun ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair
Yasa Taslağı” girişiminin durdurulması için TMMOB
bütünlüğünde başlatılan çalışmalar bağlamında ülkemiz
kamuoyu, meslektaşlarımız ve demokratik örgütlerle
birlikte bir mücadele kampanyasının etkin bir şekilde
sürdürülmesi kararlaştırılmıştır.

Cumhuriyet dönemi modern mimari mirasımızın ve
mimarlık kültürümüzün yok edilmesine kaynaklık
edecek bu girişime ve aslî haklarımız olan telif ve
müelliflik haklarımızı yok sayan bu yaklaşımın mutlaka
durdurulması gerekiyor.

Türkiye’deki imar faaliyetlerine ilişkin tüm yapı üretim
sürecinin, demokratik katılım mekanizmaları dışlanarak,
yerel yönetimleri de işlevsizleştirecek şekilde, Çevre ve
Şehircilik Bakanlığı’na bağlanması ve adeta Bakanlığın
“Türkiye Belediye Başkanlığı”na dönüştürülmesi;
ülkemizdeki “otoriter yaklaşımın” yeni adımları olmuştur.
AKP iktidarı; TBMM’deki oy çokluğuna bağlı olarak
“mimarlık ve şehircilik ilkeleri” ile bağdaşmayan pek çok
“yasa” çıkararak yürürlüğe sokmaktadır.

Siyasal iktidar “otoriter ve yağmacı” yaklaşımının bir
sonucu olarak bütün toplum kesimlerini “zapturapt” altına
almak isterken; toplumsal barışı, kardeşlik duygularını ve
bir arada yaşamı zedeleyen uygulamalara hız vermektedir.
Her türlü demokratik talebi zorla bastırmak suretiyle
kamuoyunda “iktidarının mutlak olduğu” yanılgısını
yaratmaktadır. Oysa ülkemizde “demokratik, özgür ve
barışın egemen olduğu bir ülke” talebi giderek daha
kapsamlı bir şekilde dile getirilmektedir.

2B arazileri ve HES’lerle başlatılan bu yağma süreci,
kamuoyunun yoğun tepkilerine rağmen afet gerekçesiyle
6306 Sayılı “Kentsel Dönüşüm Yasası” ve daha sonra
çıkarılan “Büyükşehir Yasası” ile sürdürülmüştür.

Saldırı, Tüm Yaşam Alanlarımıza Ve
Mesleğimize Yöneliktir!

Son olarak gündeme getirilen “Torba Yasa Taslağı”
ile şimdi sıranın kıyılar, kırsal alanlar, meralar ve
dönüşüm sürecinin engelsiz atlatılmasına yönelik diğer
düzenlemelere geldiği anlaşılmaktadır.

Kentlerimize, Kıyılarımıza, Meralarımıza Ve Kırsal
Alanlarımıza,

TMMOB’nin KHK’lerle Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’na
bağlı işlevsiz bir “müdürlük” haline getirilmek
istenmekte, TMMOB ve bağlı Odalar, yapısal olarak bir
yandan parçalanmakta ve dağıtılmakta, diğer yandan
“piyasalaştırılmaya” çalışılmaktadır. Çünkü TMMOB ve
Meslek Odaları ülkemizdeki toplumsal- kentsel demokratik
muhalefetin başat unsuru olarak halen baskılara
direnmekte, toplum sözcülüğü görevini sürdürmektedir.

Kamu Ve Toplum Yararını Yok Sayan;

Mesleklerimize Ve Toplumsal- Kentsel Demokratik
Hakların Savunucusu Örgütlü Birliğimize Yönelik

“Taslak” ile yapılan değişikliklerde bu alanlar, kısmî imar
aflarını da içerecek şekilde yapılaşmaya açılmakta ve
halkın ortak varlığına el konulmaktadır.

Saldırı Niteliğindeki “Torba” Yasa Girişimini Durduralım!

Doğrudan mesleğimizi ve örgütselliğimizi ilgilendiren
Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu (FSEK) ve TMMOB Kanunu
bu “Torba Yasa” kapsamında değiştirilmek istenmektedir.
FSEK ile ilgili değişiklikleri içeren taslağın 51 ve
52. maddelerinde;

TMMOB Mimarlar Odası 43. Dönem 1. Danışma Kurulu

kent ve ülke gündemi
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Değerli kamuoyumuza saygı ile duyurulur.

Metnin tamamına şuradan ulaşabilirsiniz:
http://bit.ly/SJRXa0
ankara şubesi
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TMMOB, AKP’ye Karşı
Mücadele Meşalesini Yakıyor
15 Aralık 2012

TMMOB Ankara İl Kordinasyon Kurulu’nun (İKK), İMO’da 15
Aralık 2012’de düzenlediği “İktidarın Saldırıları ve Yasal
Düzenlemeler” başlıklı panelin ardından bir araya gelen
TMMOB’ye bağlı Odaların Yönetimleri ve üyeleri, meşaleli
bir yürüyüş gerçekleştirdi. Necatibey Caddesi’ndeki İnşaat
Mühendisleri Odası önünden başlayan meşaleli yürüyüş
Konur Sokak’ta Mimarlar Odası önünde yapılan basın
açıklamasıyla sona erdi.

“İktidarın Saldırıları ve Yasal
Düzenlemeler” Paneli
İnşaat Mühendisleri Odası Teoman Öztürk Salonu’nda
düzenlenen panelde açılış konuşmasını TMMOB Yönetim
Kurulu Başkanı Mehmet Soğancı’nın yaptı.
Ardından panelistler sunumlarını yaptılar. Panelistler
arasında “Kentsel Yağma Afet, Dönüşüm ve Rant”
başlıklı sunumuyla İMO Sayman Üyesi Nevzat Ersan,
“Sömürgeleşen Doğa Değişen Koruma Anlayışı” başlığı
altında Mehmet Horuş, JMO Hukuk Danışmanı, “AKP‘nin
Yerelleşmeden Anladığı: Bütünşehir Yasası” adlı sunumla
ODTÜ araştırma Görevlisi Ceren Gamze Yaşar, “Kuşatılan
Meslek Alanlarımız TMMOB ve Torba Yasalar” sunumuyla
ŞPO Genel Sekreteri Hüseyin Çankaya ve “AKP Hükümeti
Yapı Üretim Sürecinde Neyi Hedefliyor 4‘lü Sac Ayağı”
başlıklı sunumla Mimarlar Odası Ankara Şube Sekreter
Üyesi Tezcan Karakuş Candan vardı.

“Önce Çevremizi Sonra
Çehremizi Değiştiriyorlar”
Mimarlar Odası Ankara Şubesi Tezcan Karakuş Candan
AKP’nin tek hedefinin sadece TMMOB olmadığını büyük
haritada 2023 totaliter rejim hedefini örnekleyerek anlattı.
Muhafazakâr bir yaşam ve yaşam çevreleri oluşturmak için
sosyal yaşam alanlarına müdahale ederek yapılı çevrede
ve yaşamda tek kimlik oluşturulması üzerinde durdu.
“Hedef Cumhuriyet’in özgürlükçü değerleridir, hedef
yaşamlarımız ve yaşam çevrelerimizidir” dedi.
Candan, AKP’nin TMMOB üzerindeki baskılarına yönelik
olarak, “bu üçlü aksta tek ses, tek kasa, tek kimlik hedefiyle
2023 hedefine giderken, kent topraklarını, kamusal
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alanları satarak, kıyıları, meraları yapılaşmaya açarak, rant
odaklı kentsel dönüşümle elde edeceği rantın karşısında
TMMOB’nin toplum yararına yönelik muhalefetini
engellemek için baskı yapıldığını” ifade etti.

Mimar, mühendis ve şehir
plancılar “AKP’ye karşı
mücadele meşalesi yakıyoruz”
diyerek alanlara çıktı.
Panelin ardından mimar, mühendis ve şehir plancıları
İnşaat Mühendisleri Odası önünde bir araya gelerek
ellerinde meşalelerle yürüyüşe başladılar.
TMMOB, “Denizimiz,derelerimiz ve meralarımız,
ormanlarımız, kentlerimiz, köylerimiz ve doğamız,
ülkemiz, mesleğimiz ve örgütümüz TMMOB için
Mücadele Meşalesini Yakıyoruz” yazılı pankart açtı.
Yürüyüşe katılan ve destek verenler arasında CHP
milletvekili Süleyman Çelebi ve Musa Çam ile TTB,
Halkevleri, TKP, ÖDP ve çeşitli sivil toplum örgütleri vardı.
Yürüyüşün sonunda, Konur Sokak’ta TMMOB’nin ilk
binası olan Mimarlar Odası önüne gelen mimar, mühendis
ve şehir plancıları burada Mücadele Ateşi’ni yakarak
“Ankara’dan her yere yayılacak ateşi yaktık. Bu, AKP’ye
karşı mücadele meşalesidir” dediler.

kent ve ülke gündemi
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Devrimci Mimar Oscar
Niemeyer'i Kaybettik
(1907-2012)

Oscar Niemeyer’ in Sözleri

Oscar Niemeyer İçin Söylenmiş Sözler

"Benim eserlerimde 'form, fonksiyonu izlemez.' Fakat 'form,
güzelliği izler.' Daha da önemlisi 'form kadını izler'. "

"Hayatın önemli olduğuna hissetmeye ihtiyacımız var.
Daha iyi yaşayabilmek içinse hayal gücüne ihtiyacımız var."

"Dünya mimarlık örgütü sembolik bir figürünü, çok
büyük bir yaratıcıyı, eylemlilik insanını ve bir yürek
insanını yitirmiştir."
UIA Başkanı Albert Dubler , Aralık 2012

"Brezilya bugün dehalarından birini yitirdi. Onun kadar
yoğun düş kuran ve onun kadar çok şey başaran çok az
insan vardır."

Architectural Record (December 1997), p. 35

"Size benim mimarlığımı anlatayım. Ben tasarımlarımı
cesaret ve idealizm ile yarattım. Aynı zamanda hayatın,
arkadaşların ve bu adaletsiz dünyayı daha iyi bir yer
haline getirmek için çalışmanın öneminin farkında
olarak tasarladım."
The Curves of Time: The Memoirs of Oscar Niemeyer (2000), p. 176

Brezilya Devlet Başkan Dilma Rousseff, Aralık 2012

‘Bilimin gücü,
karanlığı yenecek’
Basın Açıklamasını TMMOB adına, TMMOB İKK Ankara
Sekreteri Bülent Tatlı okudu:
“Burada TMMOB’nin kurulduğu yerde mücadele
meşalesini yakıyoruz. AKP hükümetinin TMMOB‘yi
yok etmek için çıkartmaya çalıştığı torba yasa tasarısı
bizi durduramayacak!

Teslim olmamak için birlikte
mücadele edeceğiz. İdare
etmeyeceğiz, irade koyacağız.
Biliyoruz ki bilimin ve tekniğin
gücü bu karanlığı, yenecek,
aydınlığa çevirecek.
AKP hükümeti torba yasayla TMMOB’yi etkisizleştirmek
istiyor, özerkliğini kaldırmak istiyor, TMMOB’ye
yöneltilen saldırılar karşısında teslim olmayacağız.
Bilimin gücü AKP’nin karanlığını yenecek!”
ifadelerini kullandı.

hedef tahtası olmayacağız, AKP ranta karşı çıktığımız
için bize savaş ilan etti. Savaşı kabulümüzdür.”
şeklinde konuştu. TMMOB üyeleri eylemlerin devam
edeceğini söylediler.

“Mücadele ateşi
yurda yayılacak’
Aynı gün İstanbul’da da, TMMOB İstanbul İl Koordinasyon
Kurulu tarafından TMMOB Mimarlar Odası Büyükkent
Şubesinde; AKP’nin 6235 sayılı TMMOB Yasasını
değiştirerek TMMOB örgütlülüğü ve mühendis, mimar,
şehir plancılığı disiplinlerinin meslek örgütlülüklerini
tasfiye etmek istemesine karşı üyelerin bilgilendirilmesi
amacıyla bir Panel- Forum düzenlendi.
Çeşitli Odalardan 200 kadar üyenin katıldığı PanelForum`a, Avrupa Yakasında yer alan Oda üyeleri Makina
Mühendisleri Odası İstanbul Şubesinde buluşup İstiklal
Caddesinden yürüyerek, etkinliğe Anadolu Yakasından
katılanlar ise Kadıköy‘de buluşarak pankartlarla,
sloganlarla geldiler.
TMMOB, önümüzdeki hafta, mühendis, mimar, şehir
plancıları ile ve halkı, AKP’ye karşı Türkiye’nin her yanında
isyan ateşleri yakma çağrısı hazırlıklarına başladı.

Mühendislik, mimarlık, şehir plancılığı hizmetleri
gerçekte bilim, teknoloji, Ar-Ge, inovasyon, sanayi,
tarım, orman, enerji, ulaşım, madenler, tüm doğal
kaynaklar, gıda, çevre ve kentleşme politikalarının
dinamik gücüdür, böyle olması gerekir.

“Oscar Niemeyer’in modern mimarlık tarihinde yeni
üslubun tanımlanmasında önemli bir yeri vardır:
a.
Le Corbusier’nin tasarım ilkelerinin Güney
Amerika’daki baş izleyicisidir.
b.
Brasilia’yı 1956-64 yılları arasında mimari olarak
tasarlayan tek mimardır.

tmmob mimarlar odası
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"Doksan derecelik bir açı beni etkilemez; insanoğlu
tarafından yaratılmış dümdüz, katı ve değişime açık
olmayan şeyler de ilgimi çekmez. Beni esas etkileyen özgür
ve hassas eğrilerdir; bu eğrileri ülkemin dağlarında, hızla
akan akarsularında, denizin dalgasında, sevilen kadının
vücudunda bulabilirsiniz."
"Eğrilerden oluşur tüm evren, Einstein’in eğrisel evreni…"
Museum of Contemporary Art over Baia da Guanabara".

c.
Modern mimarinin en saf betonarme biçimlerinin
yaratıcısıdır (bu üslubun bir adı da Brütalizm’di).
d.
Yalnızca modern mimari üslubun temsilcisi değil,
fakat Atina Kartası’nda ifade edilen bütün sosyal ve
politik amaçların da savunucusudur.”
Doğan Kuban, Oscar Niemeyer Bağlamında Modernizm,Yapı dergisi 110. Sayı

Niemeyer'in düşünce yapısındaki siyasal tercihleri ile
ürettiği yapıtları arasında bir çelişki varmış gibi görünürdü
bize. Geçen yüzyılın önemli bir bölümünde, sadece
sosyalist ülkelerde değil, kapitalist ülkelerde de kutu
kutu görünümde birbirini tekrarlayan yapılar üretildi
yaygın olarak. Oysa Niemeyer, sosyalist inanış içinde
özgün davranmanın, yaratıcılığın var olması gerektiğini,
olabileceğini gösteriyordu.
Arif Şentek, Bianet, 24.12.2007

Mimarlar Odası önünde yapılan açıklamada konuşan
TMMOB Genel Başkanı Mehmet Soğancı ise “AKP’nin
kent ve ülke gündemi

SurfAst@wikipedia
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"Mimarlık benim ideallerimin ifade aracıdır: Sade olmak,
herkes için eşit bir dünya yaratmak, insanlara iyimserlikle
bakmak, herkese bir hediyedir. Ben sadece genel
mutluluğu istiyorum. Bunda kötü ne var?"
"Why Oscar Niemeyer is king of curves", Tom Dyckhoff, The Times Online
(London, 2007-12-12)

"En önemlisi, ülkelerinin sorunlarını, dünyanın sorunlarını
tanımaları. Bunlar birbirine çok bağlı şeylerdir. İyi bilgi
sahibi olmadan yalnızca mimariyi düşünerek mimarlık
yapmak çok zordur."
Genç mimarlara ilettiği mesaj, Doğan Hasol ile röportaj, Ocak 1989, Yapı
dergisi 86

"Benim binalarımı sevdiğinizi ya da sevmediğiniz
söyleyebilirsiniz. Ama daha önce buna benzer bir bina
gördüğünüzü asla söyleyemezsiniz."
kent ve ülke gündemi
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Şube Gözünden
Kent Gündemi

kent ve ülke gündemi
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Odalardan Ortak Hareket Protokolü

Türkiye’de Otoriterleşme
ve Başkanlık Sistemine
Geçiş Yasası

18 Ekim 2012
TMMOB Elektrik Mühendisleri Odası
TMMOB İnşaat Mühendisleri Odası
TMMOB Makine Mühendisleri Odası
TMMOB Mimarlar Odası
Elektrik, İnşaat, Makine Mühendisleri ve Mimarlar Odası,
meslek alanlarına ve kamusal denetime yönelik yapılan
saldırılara karşı mücadelenin daha etkin yürütülebilmesi
için “Ortak Mesleki Uygulamalar ve Teknik İşbirliği
Protokolü” imzalamışlardır. Bu kapsamda hem mesleki ve
kamusal çıkarların bilimsel anlamda korunması, hem de
bürokrasinin azaltılarak, gereksiz zaman kaybının önüne
geçilmesi ve ilerleyen süreçte diğer Meslek Odaları’nın da
katılımının sağlanması öngörülmektedir.

Metnin tamamına şuradan ulaşabilirsiniz:
http://www.mimarlarodasi.org.tr/index.cfm?sayfa=belge&
sub=detail&bid=44&mid=44&recid=14549
http://bit.ly/UKOiD3

Protokol çerçevesinde, her bir yapı projesi üzerinde Odalar
ortak veritabanı üzerinden birbirlerinin yaptığı işlemlerden
haberdar olacak ve kendi iç işleyişlerinde diğer Odaların
işlemlerini de dikkate alacaklardır.

basın açıklamaları

Mesleklerimize, Odalarımız ve
Birliğimize Sahip Çıkıyoruz
Kapalı Kapılar Ardında Hazırlıkları Yapılan TMMOB’siz
TMMOB Yasasını Kabul Etmeyeceğiz
TMMOB’ye Bağlı Odalar
16 Kasım 2012

Son yıllarda gündeme gelen Odalarımız ve üst
Birliğimiz Türk Mühendis Mimar Odaları BirliğiTMMOB‘nin mevzuatını düzenlemeye yönelik
adımlar, bugün doğrudan TMMOB Yasasını
değiştirmeye yönelmiştir. Anayasa‘nın 123,
124 ve özellikle 135. maddelerinden hareketle
yayımlanan 6235 sayılı TMMOB Yasasının
değiştirilmesi yoluyla TMMOB örgütlülüğü ve
mühendis, mimar, şehir plancılığı disiplinlerinin
meslek örgütlülükleri, kapalı kapılar ardında
yapılan hazırlıklarla tasfiye edilmek üzeredir.

esaslı örgütlülüklerinin, şekli yapılara dönüştürülerek
tasfiye edilmesi amaçlanmaktadır.
Bu noktada öncelikle belirtmek isteriz ki, TMMOB Yasasını
değiştirme ya da ortadan kaldırmaya yönelik girişimler
mühendislik, mimarlık, şehir plancılığı hizmetlerini
kamusal niteliğinden arındırarak rant politikalarına açma
amacını gütmektedir.

Bugün ülkemizde egemen olan sermaye
birikim politikaları, sanayide gerçekleşen
dönüşüm, fason üretimin artması, 2B ile kamu
arazileri ve kentsel dönüşüm süreçleri, bütün
ülkenin imara açılması gibi rant yönelimli
politikalar, mühendislik, mimarlık, şehir
plancılığı hizmetlerini doğrudan olumsuz
olarak etkilemektedir. Bu meslek disiplinleri ile
kamusal hizmet ve kamusal mesleki denetim

basın açıklamaları
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Metnin tamamına şuradan
ulaşabilirsiniz:
http://www.imo.org.tr/
genel/bizden_detay.
php?kod=1354&tipi=3&sube=0

Mimarlar Odası
Merkez Yönetim Kurulu
5 Kasım 2012
TBMM gündeminde görüşme aşamasına gelmek üzere
olan “Büyükşehir Belediyesi Kanunu ile Bazı Kanun ve
Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına
Dair Kanun Tasarısı” ile temsilî demokrasiye yeni bir darbe
indirilirken; yetkilerin merkezde toplanması, kırsalda
yağmanın yaygınlaşması; iktidarın bunları seçim zaferi
elde etmek için bir araç olarak kullanmayı ve aynı zamanda
“Başkanlık Sistemi”ne geçişi amaçladığını göstermektedir.
“Kamu hizmetlerinde verimlik” gerekçesiyle hazırlanan
ancak otoriterleşme ve yerinden yönetim ilkesinin gaspı
anlamına gelen Tasarı ile; 16 Büyükşehir Belediyesinin
sorunları çözülmeden 13 yeni Büyükşehir Belediyesi
kurmaya yönelik yeni düzenlemelerle daha büyük
sorunlara yol açılırken, belediye sınırları il mülki sınırı
olarak belirlenmekte; büyükşehir belediye sınırları
içindeki belde belediyeleri ve köyler mahalle olarak ilçe
belediyelerine katılmakta ve 29 il özel idaresi, 1591 belde
belediyesi ile 16.082 köyün tüzel kişiliği sona erdirilmek
suretiyle halkın temsil olanağı elinden alınmaktadır.
Saydam ve katılımcı olmayan hazırlama ve antidemokratik olan gündeme getirilme biçimiyle, yüzyılı
aşkın süredir varlığını sürdüren köylerin ve beldelerin tüzel
kişiliğine orada yaşayanlara söz hakkı verilmeden son
verilmesi yönünde düzenlemeler içeren Tasarı, ülkemizin
kazanımlarına ve altına imza attığı Avrupa Yerel Yönetimler
Özerklik Şartına da aykırıdır.
Tasarı ile “yerinden yönetim” ilkesine aykırı olarak 29 ilde,
il özel idarelerinin tüzel kişiliği ortadan kaldırılmakta, il
genel meclisleri kapatılmakta, il özel idareleri tarafından
yürütülen hizmetlerin büyükşehir belediyeleri tarafından
yürütülmesi öngörülmektedir. Büyükşehir belediyelerinin
bulunduğu illerde “yatırım ve hizmetlerin etkin olarak
yapılması, izlenmesi ve denetlenmesi, afet ve acil
yardım hizmetlerinin koordinasyon ve yürütülmesi,
ilin tanıtımı, gerektiğinde merkezi idarenin taşrada
yapacağı yatırımların yapılması ve koordine edilmesi”
gibi görevlerle merkezî idareye bağlı özel bütçeli Yatırım
İzleme ve Koordinasyon Merkezleri kurarak, mahalli
idare birimlerinin görevlerini merkezi idareye vermek
suretiyle Anayasa’daki yönetim yapısı alt üst edilmektedir.
Düzenlemeyle bir anlamda “Başkanlık Sistemi” altyapısı
idari olarak oluşturulmaktadır.
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Köylerin kaldırılarak mahalleye dönüştürülmesiyle, tarım
ve hayvancılıkla uğraşan ve yaşamını bu yolla idame
ettiren köylü için tanınan muafiyet ve haklar bir süre
sonra kaldırılacak, özelleştirme ve kentin giderlerine
köylülerin ortak edilmesiyle köylü vatandaşlar daha
da yoksullaşacaktır.
6306 Sayılı “Dönüşüm Yasası” ile TOKİ’ye Türkiye'nin
her yerinde tanınan “yağma özgürlüğü”nün ardından,
büyükşehir belediyelerine de köyleri, meraları ve bütün
kırsal bölgeleri yapılaşmaya açma olanağı verilmekte; 2/B
Kanunu ve çıkarılan diğer kanunlarla hazine arazilerinin
kentsel dönüşüm adı altında belediyelere devri yoluyla
imara açılması sonucu elde edilecek olan rantlara
ortak edilmektedirler.
Tüzel kişiliği kaldırılarak mahalleye dönüşen köylerde tip
mimari projelere bağlı olarak yapılacak tek tip yapılarla
yerel kimliğin yok olmasına ve bugün kentlerdeki
estetikten yoksun, kimliksiz TOKİ yapılaşmalarının kırsalda
yaygınlaşmasına yol açılacaktır. Tasarının gerekçesinde,
“getirilen bu model ile daha az kaynakla daha kaliteli
hizmet sunulacağı” iddiasına yer verilmekte ise de, tam
aksine bu tasarı ile sınırları il mülki sınırı olarak belirlenen
büyükşehirlerde vatandaşların hizmete ulaşması
zorlaşacak ya da hizmet daha pahalı alınabilecektir. Yani
asıl amaç “hizmette verimlilik veya kalite” değil, siyasi
hesaplar ve rant paylaşımıdır.
Yukarda genel çekincelerimizi belirttiğimiz Tasarının
TBMM’den geri çekilmesi ve gündemden kaldırılması için
demokratikleşme, yerelleşme, kentli hakları, tarihsel ve
doğal değerlerden yana olan bütün kesimleri dayanışma
içerisinde olmaya çağırıyoruz.

Metnin tamamına şuradan ulaşabilirsiniz:
http://www.mimarlarodasi.org.tr/index.cfm?sayfa=belge&
sub=detail&bid=44&mid=44&recid=14552
http://bit.ly/UrkZXl

http://bit.ly/RM9FY4
tmmob mimarlar odası
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Büyükşehir Belediyesi
Kanunu Değişikliği
Üzerine Basın Açıklaması
TMMOB
12 Kasım 2012
Demokratikleşme adı altında demokrasinin vazgeçilmez
unsuru olan yerel yönetimlerden ve yerinden yönetim
anlayışından vazgeçilmiştir.
TBMM‘den alelacele geçirilen ve ilgili kurumların,
belediyelerin ve meslek örgütlerinin görüşleri alınmadan
hazırlanan "Büyükşehir Belediyesi Kanunu ile Bazı
Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik
Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı"yla demokrasinin
vazgeçilmez unsuru olan yerel yönetimlerin sayısı
azaltılmakta, merkezi otorite daha da güçlendirilmektedir.
Demokratikleşme sağlanacağı, halkın katılımının
arttırılması, mahalli idarelerin sürekli biçimde
geliştirilmesi ve etkin hizmet üretme kapasitesine sahip
hale getirildiği gerekçesi ile hazırlandığı iddia edilen
"Büyükşehir Belediyesi Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun
Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına
Dair Kanun"la demokrasinin vazgeçilmez unsuru olan
yerel yönetimlerden 29 il özel idaresinin, 1.591 belde
belediyesi ile 16.082 köyün tüzel kişiliği kaldırılmakta,
büyükşehir sınırlarındaki beldeler mahalleleri ile, köyler
ise mahalle olarak ilçe belediyelerine katılmakta, diğer
illerde tüzel kişiliği sona erdirilen belde belediyeleri de
köye dönüştürülmektedir. Yasa kapsamına alınan 13 il
ile birlikte büyükşehir sayısı 29‘a çıkmaktadır. Ülkemizin
kamu idaresinde önemli değişimlere yol açan değişiklikler
öngören düzenleme ile yerinden yönetim anlayışından
vazgeçilmektedir. Kurulması öngörülen Yatırım İzleme ve
Koordinasyon Merkezi bu durumu değiştirmemektedir.
Aksine merkezi idarenin yerel üzerindeki kontrolünün
artmasının bir aracıdır.
Düzenleme, Anayasa‘ya ve Avrupa Yerel Yönetimler
Özerklik Şartı‘na aykırıdır.
Öngörülen sistem ile yerel yönetimden vazgeçilmekte
merkezi otorite güçlendirilmektedir
Yerel yönetimler Anayasa‘da il özel idaresi, belediye ve köy
olarak sayılmaktadır. Kapatılan il özel idaresi yerine "Yatırım
İzleme ve Koordinasyon Merkezi" adı altında Anayasa‘da
yer verilmeyen yeni bir yapılanma öngörülmektedir.
Belediyelerin kapatılması, köylerin mahalleye
dönüştürülmesi yereli yok sayan, yerel yönetimleri
kapatan ve etkisizleştiren, merkezileşmeyi yoğunlaştıran
bir modeli öngörmektedir. Ölçeğin genişlemesi,
basın açıklamaları
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demokrasinin gelişmesine değil, kontrol adına otoritenin
artmasına yol açacaktır. Merkezi idarenin, yerel yönetime
doğrudan müdahalesini olanaklı kılan bu yeni yapılanma
ile merkezileşme güçlendirilmektedir. Yerel yatırımlara
yönelik karar ve tercihlerin belirlenmesinde etkin rolü
olan seçilmişlerin oluşturduğu il genel meclisleri yerine
idarenin atanmışları geçecektir. Bu durum Anayasanın
127. maddesinde yer verilen "yerinden yönetim"
ilkesiyle bağdaşmamaktadır.
Cumhuriyet tarihinden daha da eski kuruluşa sahip
belediyelerin de içinde bulunduğu yerel yönetimlerin,
yeterli tartışma yapılmadan kapatılması, belde
yaşayanlarına hiç söz hakkı verilmemesi, Avrupa Yerel
Yönetimler Özerklik Şartı‘nın "yerel yönetimlerin
sınırlarında, bir referandum yoluyla ilgili yerel topluluklara
önceden danışılmadan değişiklik yapılamaz" ilkesine
açıkça aykırıdır.
Söz konusu düzenleme, demokrasinin geliştirildiği
iddialarının aksine yerel yönetim kültürünün silinmesi
anlamını taşımaktadır. Yerel yönetim birimlerinin
kapatılmasıyla belediye hizmetinin en yakın ilçe
merkezinden karşılanacak olması hizmete erişimi ve
kararlara katılımı neredeyse imkansız hale getirmektedir
ve Anayasa‘nın 127‘nci maddesinde yer verilen "yerinden
yönetim" ilkesi ile bağdaşmamaktadır.
Belediye hizmetlerine ulaşmak daha da zorlaşacaktır.
Sınırsız kontrol tutkusu nedeniyle sadece yetki sınırını
genişletme amacıyla yapılan bu düzenleme; belediye
sınırlarına uzak yerlerde yaşayanların hizmet almasını
zorlaştırarak bazı kesimlere ulaştırılmasını neredeyse
imkânsızlaştırırken, bir yandan da su, kanalizasyon gibi
hayati önemde olan hizmetler pahalılaşacaktır. Önceki
deneyimlerde açıkça görüldüğü üzere daha önce
mahalleye dönüştürülen yerlerde yaşayanlar açısından
yoksullaşma artmıştır.
Mevcut yetki ve güç dağıtımı ile sınırların genişlemesi,
belediye hizmetleri açısından hizmetin de genişlemesi
ve yaygınlaşması anlamına gelmemektedir. İlçeler göz
önüne alınarak oluşturulan yeni belediyeler ile birlikte,
belediyelerin mekânsal dağılımında da dengesizliğin
büyümesine yol açacaktır. Özellikle dağınık olarak yer
alan ve mahalleye dönüşmesi öngörülen köylere hizmet
götürülmesinde önemli aksaklıkların çıkması kaçınılmazdır.
Yerleşmelerin tarihiyle, kültürüyle bağdaşmayan, tepeden
inme kararlarla ilçelerin, belediyelerin parçalanması,
ortadan kaldırılması orada yaşayanların aidiyet duygusu
yok edilerek kendi tarihlerinden ve kültürlerinden
uzaklaştırılmasını amaçlamaktadır.
Yeni Bir İmar Affını Öngörmektedir
tmmob mimarlar odası
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Yasada yapılan düzenlemeyle köy tüzel kişiliği ortadan
kaldırılan ve mahalleye dönüşen yerleşmelerdeki önemli
bir bölümü kaçak yapı niteliğinde olan mevcut yapıların
ruhsatlı sayılması bazı koşullara bağlanmış olsa dahi,
bugüne kadarki uygulamaların bize gösterdiği bunun bir
genel af niteliğine dönüşme riski taşıdığı yönündedir.
Afet ve risk maskesiyle tüm ülke topraklarını hiçbir kurala
ve koşula bağlı olmaksızın ranta açan "Afet Riski Altındaki
Alanların Dönüştürülmesi Hakkında Kanun"un kabulü
üzerinden daha 1 yıl geçmeden, Büyükşehir Belediyesi
Kanunu‘nda yapılan değişiklikle kaçak yapılmış yapıların
ruhsata bağlanmak istenmesi, AKP Hükümeti‘nin
samimiyetsizliğini bir kez daha göstermiştir. Bu tasarı
planlama ve yapılaşma politikalarında 1940‘lı yıllardan beri
sürdürülen ikiyüzlü yaklaşımın son örneğini oluşturmuştur.
Yoksulluğun artmasına yol açacaktır.
Yasa ile köylü kendi yaşam alanı üzerindeki tüm yönetim
haklarını kaybetmiştir. Artık köy alanları belediyeler
için yeni yatırım alanı haline getirilerek rantın tamamı
belediyelere aktarılmaktadır. Bu, aynı zamanda zaten çok
azalan tarımsal faaliyetlerin de ortadan kalkmasına yol
açacaktır. Ayrıca köylüler ücretsiz eriştiği altyapı hizmetleri
için bedel ödemek zorunda bırakılmaktadır. Bu durum
tarım ve hayvancılıkla geçinen dar gelirli köylüleri daha
da yoksullaşacaktır.
Köy tüzel kişiliklerinin kaldırılması ile orman köylerinin
kentsel ranta açılması kolaylaştırılmış, yabancılara toprak
satışının önü açılmıştır.
TMMOB, Cumhurbaşkanını yasayı veto etmeye çağırıyor…
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TMMOB Mücadele
Meşalesini
Ankara’dan Yaktı
TMMOB’ye Bağlı Odalar
15 Aralık 2012

Odalarımızı ve Birliğimiz TMMOB‘yi AKP‘nin
Karanlığına ve Gericiliğine Teslim Etmeyeceğiz
AKP İktidarı günümüzde yaşamın her alanını gerici ve
neoliberal politikalarla yeniden biçimlendirmektedir.
Acımasızca her şeyi kapsayan bir süreçle karşı karşıyayız.
Emeğimiz, doğamız, ormanlarımız, derelerimiz,
meralarımız, madenlerimiz, kentlerimiz her şey AKP İktidarı
tarafından satılıyor.
AKP siyasi İktidarı "Su akar Türk yapar", "Kentsel
dönüşümde rekora koşuyoruz" gibi söylemlerle aslında
yeni bir dönemin dilini oluşturuyor. Bu anlayışın amacı
enerji ihtiyacını ve doğal afetleri bahane ederek özellikle
"Yandaş sermayesine" yeni rant alanları yaratmaktır.
Muhafazakârlık, piyasacılık ve emek düşmanlığı üzerinden
yükselttiği siyasal anlayış, sıkıştığında devletin baskı
aygıtlarını devreye sokarak her türlü faşizan uygulamaları
hayata geçiriyor. Köylü kadınları copluyor, öğrencileri
biber gazına boğuyor, işçileri tazyikli sularla püskürtüyor.
Seçilmişleri, sendikacıları, gazetecileri, aydınları ve
hakkımızı savunan avukatları tutukluyor. Bunların hiç
biri yetmezse deresini, kentini, doğasını ve insanını
savunan Metin Lokumcu‘ya yapıldığı gibi haklarını
savunanları katlediyor.
Bütün bu anlayışlar içerisinde yüzünü bilimden, emekten,
özgürlüklerden ve demokrasiden yana dönen örgütümüz
TMMOB AKP‘nin hedef tahtasındadır. Yandaş medya
organları ile birliğimizin yürütmekte olduğu mücadeleler
ya görmemezlikten geliniyor yada karalanmaya çalışılıyor.
Bu da yetmediği gibi halkımızın gözünde ve vicdanında
önemli yer tutan TMMOB‘ni Torba Yasalar, yönetmelik
değişikleri, Kanun Hükmünde Kararnameler yoluyla
işlevsizleştirmenin yollarını arıyorlar.

Mehmet Soğancı
TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı

Metnin tamamına şuradan
ulaşabilirsiniz:
http://www.mimarlarodasi.org.
tr/index.cfm?sayfa=belge&sub
=detail&bid=44&mid=44&rec
id=14553

Neoliberal politikalara karşı bilimi ve tekniği halkının
hizmetine sunan örgütümüzün bu anlayışın temsilcisi
olan AKP tarafından düşman ilan edilmesi kadar doğal bir
süreç yoktur. Çünkü aklını vicdanını ve bilimi halkımızın
hizmetine sunan örgütümüz meslek alanlarımızdan yola
çıkarak boğazlardaki, derelerdeki, madenlerdeki, yani
kısacası tüm kamusal alanlardaki AKP iktidarının ifadesi ile
milyarlık yolsuzlukların önüne geçmektedir.

http://bit.ly/12d4SD5
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Devlet Denetleme Kurulu Raporuyla başlayan Kanun
Hükmünde Kararnameler, yönetmelikler ile devam eden
bu saldırı, bugün 6235 sayılı TMMOB yasasına kadar
uzanmıştır. TMMOB Yasasının değiştirilmesi yoluyla
mühendis, mimar, şehir plancılığı disiplinlerinin meslek
örgütlülükleri, kapalı kapılar ardında yapılan hazırlıklarla
etkisizleştirilmek isteniyor. Mühendislik, mimarlık ve şehir
plancılığı kuralsızca piyasaya açılarak taşeronlaştırılıyor.
Bu taşeronlaştırma politikasıyla birlikte üyelerimizin
özlük hakları ve çalışma koşulları kötüleştiriliyor, bilimi ve
tekniğin emekçi halkımızın hizmetine sunulmasının önüne
geçilmeye çalışılıyor.
AKP Hükümeti bunca yıllık tarihe, birikime ve mücadele
geleneğine sahip olan odalarımızı ve TMMOB‘yi sadece bir
torba yasa ile devre dışı bırakabileceğini düşünüyor.
Hazırlanmakta olan "Yapı Denetimi Hakkında Kanun"
taslağı içerisinde sadece yapı denetimi değil kıyılar,
meralar, ormanlar ve TMMOB yasası da bulunuyor.
Taslağın amacı can ve mal güvenliği olarak gösterilmesine
rağmen, asıl amacı rant projeleri için kıyılarımızın,
meralarımızın, kentlerimizin ranta ve talana kurban
edilmesidir. Meslek alanlarımız içerisinde yer alan
yapı denetimi teknik müşavirler eliyle özelleştirilirken
örgütlülüğümüzün, birliğimizin özerk yapısı parçalanmak,
kaldırılmak ve etkisizleştirilmek isteniliyor. Oysaki bizler
AKP Hükümeti‘nin tüm bu düzenlemelerle ne yapmak
istediğini çok iyi biliyoruz. AKP Hükümeti ‘ayağına takılan
taşları temizleme‘ telaşına girmiştir. Bizler onların gözünde
özelleştirmelerin rant projelerinin, kentsel dönüşümlerin,
HES projelerinin hayata geçirilmesinin en büyük
engelleriyiz. Çünkü bizler halkımızın yanındayız.

Meslek odamıza ve birliğimize yönelik tüm saldırılara karşı
da yanıtımız açıktır:

TESLİM OLMAMAK İÇİN DAHA
FAZLA BİRLİKTE OLACAĞIZ.
İDARE ETMEYECEĞİZ İRADE
KOYACAĞIZ.
BİLİYORUZ Kİ BİLİMİN VE
TEKNİĞİN GÜCÜ BU KARANLIĞI
AYDINLIĞA ÇEVİRECEKTİR.
BİLİMİN GÜCÜ,
AKP‘NİN KARANLIĞINI
YENECEK!

Bu anlamda AKP Hükümetinin torba yasasıyla
etkisizleştirmek, özerkliğini kaldırmak istediği odalarımıza
yönelen saldırılar karşısında AKP‘nin karanlığına ve
gericiliğine teslim olmayacağız. İnandığımız değerlere
sahip çıkmaya devam edeceğiz. Bunun için mesleğimize,
meslektaşlarımıza ve odalarımıza sahip çıkmak bugün en
temel sorumluluğumuzdur.

basın açıklamaları

Günübirlik Nallıhan Kültürel ve Teknik Gezisi
20 Ekim 2012
Sabah erken saatlerde başlayan yolculuğumuzda ilk
durağımız Çayırhan’da bulunan Sarıyar Baraj göleti oluyor.
Göl kenarında yaptığımız yöresel, doğal ürünlerden
oluşan nefis kahvaltıdan sonra bir saat boyunca sürecek
olan tekne gezimize başlıyoruz. Tekne gezimiz esnasında
rehberimiz tarafından göletin oluşum süreci, su altında
bulunan Frigyalılar döneminden kalma yerleşim yerleri,
gölet içerisinde bulunan flora ve faunayı yok eden sodyum
sülfat fabrikası hakkında bilgilendiriliyoruz.
Tekne gezimizin ardından on dakikalık bir otobüs
yolculuğu ile Juliopolis Nekropol alanına geldikten sonra
burada açığa çıkarılmış ve hâlâ kazı çalışmalarının yapıldığı
bölgede Hellenistik dönemde küçük bir kasaba olan
bölgenin Roma İmparatoru Augustus döneminde şehir
statüsüne dönüştürüldüğünü öğreniyoruz. Rehberimiz
Hasan Bey, o dönem bölgede yaşayan insanların öldükten
sonra sosyo-kültürel ve ekonomik durumlarına göre
mezarlarının hazırlandığını ve buna göre defnedildikleri
bilgisini veriyor.
Çayırhan- Nallıhan karayolu arasında muhteşem bir
görüntü karşılıyor bizleri. Burası tarihi ipek yolu üzerinde
ve Sakarya nehri havzasında bulunan Milli Parklar Genel
Müdürlüğü tarafından koruma altına alınmış Nallıhan
kuş cenneti. İl Özel İdaresi tarafından yaptırılan bina
içerisinde bir yandan çayınızı yudumlarken bir yandan da
size verilen dürbünle bölgeyi gözleyebiliyorsunuz. Bölge
sulak, çamurlu alanlar, kayalık, bozkır ve ağaçlık gibi çeşitli
yerlere sahip olduğundan 179 ayrı kuş türüne ev sahipliği
yapabiliyor. Türü tükenmekte olan Kara Leylek en çok bu
bölgede görülüyor. Bölgenin ilerisinde bulunan tepeler
jeolojik olarak çökelme sahası olduğundan sarı, kırmızı ve
kahverengi tabakaların üst üste sıralanmasıyla izleyenlere
görsel bir şölen sunuyor.

Buradan bizlerle uğraşanlara sesleniyoruz; Torbalara
sığdıramayacakları kadar köklü mücadele geleneğimiz
ve her birimizin varlık amacı olan teknik gücümüzü
unutmayın. Biz bugüne kadar bu güce inandık ve
inanmaya da devam edeceğiz. Çünkü bu inanç bizlerin
yaşam damarlarımızdır.
Bizler bu tavrımızı kararlılıkla sürdürmeye devam
edeceğiz. Meslektaşlarımızın ve toplumun yararına
olmayan her türlü projenin karşısında olacağız ve olmaya
devam edeceğiz.

İÇİNDEKİLER
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http://www.tmmob.org.tr/genel/bizden_detay.
php?kod=8661&tipi=29
http://bit.ly/UD7bsO
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Kuş cennetinden ayrılıp Nallıhan’a doğru devam
ediyoruz. Nallıhan’da ilk durağımız Taptuk
Emre Türbesi. Yol boyunca deyişlerin yazılı
olduğu küçük tabelaları okuyarak tırmanıyoruz
türbenin yolunu. Rehberimiz bizi Taptuk
Emre’nin yaşamı, Yunus Emre ve Hacı Bektaş-i
Veli ile olan ilişkilerini hikaye tadında anlatıyor.
Türbe ziyareti sonrası öğle yemeği için çıkıyoruz
Akdere köy sofrasına. Burası, Nallıhan’a hakim
bir yerde belediye tarafından restore edilmiş
köy evlerinin olduğu bir bölgede. Tarhana
çorbası, kuru fasulye, bulgur pilavı, yoğurt,
salata, yaprak sarması ve ev baklavasından
oluşan menümüzü bitirdikten sonra Nallıhan
merkezinde bir saat serbest gezi yapılıyor.

102

bülten

aralık

Bu esnada Ayhan Sümer Kültür Merkezi’nde bulunan
iğne oyası sergisi geziliyor, eşe dosta takı seti şeklinde
tasarlanmış çeşitli iğne oyaları hediye alınıyor ve el
dokuması atölyeleri ve satış evleri ziyaret ediliyor.
Bu arada hava iyiden iyiye kararmaya başlıyor ve saat
18.00’i gösteriyor. Yüzlerde güzel bir gezi gününün
memnuniyeti ve biraz da yorgunluğu ile geri
dönüş başlıyor.
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Çarşamba Söyleşileri:
Türk Hafif Mimarisi

Mamak Cezaevi
İçin Zirvedeyiz

Ragıp Buluç
31 Ekim 2012

Tezcan Karakuş Candan,Mimar
03 Kasım 2012

TMMOB Mimarlar Odası Ankara Şubesi Kültür MBÇK
tarafından düzenlenmekte olan “Oda’da Çarşamba
Akşamları” etkinliklerinde Ekim ayının söyleşi konuğu
mimar Ragıp Buluç oldu. Buluç’un mimari yapıların
örneklerinden oluşan slayt sunumunun ardından söyleşi,
karşılıklı sohbet havasında gerçekleşti.

Açılmayan çok kapıları,
mimarlığın yaratıcı ve dönüştürücü gücüyle
açmayı beceren bir geleneğin bileşenleriyiz…
Onun içindir ki, kapanan kapılara inat,
Mamak Cezaevi yerleşkesini,
Hüseyin Gazi Dağının zirvesine tırmanarak görmeyi,
seçecek kadar da hayal perestiz,
idealistiz,
kararlıyız...

“ 1970’li yıllarda dünyada mimarlık kabuk değiştirmeye
başladı. Akla ve bilime verilen aşırı değer sorgulanmaya
başlandı. Özellikle mimarlar fonksiyonalizm ve rasyonalizmi,
içinde kültür ve insani değerleri barındırmaması açısından
irdelemeye başladılar. Mimarlığı bir nevi endüstriyel ürün
bütünü olmaktan çıkarıp, daha insani boyutlara doğru
taşıma düşüncesi doğdu. Tenkit edilen makineleşen modern
yaşam biçimi, yerini modern sonrası(post modern) anlayış
hakim olmaya başladı.
Mimarlığa gelince galiba ülkemizde post modernizm her
istediğini yapabilmek olarak algılanıyor. İçeriksiz bir biçim
olarak görülüyor. Oysa mimarlık yaşam biçimi yaratmaktır.
Üç oda bir salon yaşam biçimi dış cephede sarı-füme ayna
veya kırmızı kahverengi- yeşil cephe haline dönüşüyor.
Bir mimarı bekleyen en büyük tehlike, işveren artık mimar
yerine grafik sanatçısını tercih eder oldu. Üç boyutlu
çizimlerle, gerçekleşen binalar arasında büyük farklılıklar
var. Mimarlık neredeyse göz boyama sanatı haline geliyor.
Yabancı mimarlar ülkemizde at koşturuyor. Bunların
projelerine bürokrasi gereği imzayı basıp kendilerini o binanın
müellifi gibi gören ve göstermeye çalışan birçok mimar
(özellikle İstanbul’da) türedi. Şehirlerimiz süratle zengin ve
görgüsüz Arap şehirleri haline dönüşmeye başladı. Nereden
ve nasıl alındığı meçhul bir çok ödül etrafta dolaşıyor.”
Bütün bunlara “Türk Hafif Mimarisi” diyen Ragıp Buluç,
birçok mimarın ciddiyetten, düşünce ürünü olmaktan
uzak, ezbere, çok para kazanmaya yönelmiş, popüler
olmayı ciddi olmaya tercih etmiş olduklarını söylüyor.

Bugün 3 Kasım, Mamak Cezaevi’nin kamusal kullanımı
için 12 Eylül 2012 de açtığımız Kent Düşleri yarışmasına
katılacak, mimarlık öğrencileri ve mimarlarla birlikte
cezaevinde yatan tanıklarla, Mamak Cezaevi’nin
yollarındaydık.
Sabah ilk buluşma durağımız, Mimarlar Odası’ydı,
birbirimizle tanışmanın en güzelini yaşadık belki de. İlk
Kent Düşleri yarışması Ulucanlar Merkez Kapalı Cezaeviydi,
yedincisi ise Mamak Cezaevi… Ulucanlar bizi ne kadar
heyecanlandırdı ise, Mamak da bir o kadar… Bugün
yedincisini düzenlediğimiz bu yarışmada, yarışmanın salt
bir yarışma değil, mimarın topluma sorumluluğunun,
toplumla buluşarak paylaşıldığı bir kaynaşma bir katılım,
bir öğrenme süreci olan kent düşlerinin, ne kadar da
anlamlı olduğunu bir kez daha hissetiğimiz bir gün
oldu… Yarışmaya katılmaya hazırlanan genç yüreklerin,
ağızlarından çıkan her kelâm, neden yarışmaya katılmak
istediklerinin gerekçeleri, geleceğe dair, mimarlığa dair,
mimarlığın toplumsal sorumluluğuna dair, gelecek güzel
günlere dair umutlarımızı bir kez daha yeşertti.
Hükümetin 12 Eylül'le sahte hesaplaşmasına karşı en
sahici hesaplaşmasıydı, Mamak Cezaevi'nin siyasal bellek
mekânı olarak kamuya açılmasını talep eden mekânsal
hesaplaşma tavrı… Zorlu başladı süreç ve öyle de devam
ediyor… Yerleşke ile ilgili inceleme taleplerimiz reddedildi.

İÇİNDEKİLER
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Projelere ulaşılamadı… Mimarlığın yaratıcı ve dönüştürücü
rolü tam da bu noktada devreye girdi, cezaevinde yatan
tanıklar anlattı mimarlar çizdi ve projeler yaşanmışlıklardan
elde edildi… Bugün yarışma katılımcıları gençlerle,
Cezaevi kapısındaydık…O kapılar bugün mimarlara
mimarlık öğrencilerine açılmadı. Polisler, cezaevini , o
yerleşkeye dair fikir üretmek isteyen mimarlardan mimarlık
öğrencilerinden korudular. Hükümet, hani o 12 Eylül’le
hesaplaştığını ifade eden hükümet , Mamak Cezaevi'nin
kapılarını açmayarak, hesaplaşmanın sahteliğini bir kez
daha kanıtlamış oldu… Mamak Cezaevi’nin kamusal
kullanımı sürecinin her aşamasının zorlu olacağı açık…
Ama “Gerçekçi olup imkansızı istiyoruz”…Açılmayan çok
kapıları, mimarlığın yaratıcı ve dönüştürücü gücüyle
açmayı beceren bir geleneğin bileşenleriyiz… Onun içindir
ki, kapanan kapılara inat, Mamak Cezaevi yerleşkesini,
Hüseyin Gazi Dağının zirvesine tırmanarak, görmeyi
seçecek kadar da hayal perestiz, idealistiz, kararlıyız...

Genç Yarışanlar-1
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Mimarlar, mimarlık öğrencileri, zirveye tırmanırken
tüm yorgunluğuna rağmen kararlılık, yazıldı Hüseyin
Gazi Dağı'nın zirvesine…Zirvedeyiz…Mamak Cezaevi
için…Kararlıyız kamusal kullanım için…Bacaklarımız
da derman kalmasa da, mimarlık alanından toplumsal
sorumluluğumuzu yerine getireceğiz…
Bu süreçte, yüreklerini, fikirlerini bizden esirgemeyen,
umutlarımızı yeşerten tüm yarışma katılımcılarına,
tanıklıklarıyla, bizi geçmişle ve gelecekle buluşturan
yüzleştiren Devrimci 78’liler Federasyonuna, bugün
yanımızda olup bir dönemin bellek mekânının
yaşanmışlıklarını yarışma katılımcıları ile paylaşanlara
teşekkür ederken, Susurluğun yıldönümünde, bize Mamak
Cezaevi kapılarını açmayanlara, hesaplaşma bitmedi...
Aynaya bakın ve ne dediğinizin ne söylediğinizin
farkına varın…
Adıvar Kültür Merkezi’ni ve yarışmayı kazanmalarını
sağlayan tüm fikirlerini samimiyetle paylaştılar. Mimarlar
Odası’nda gerçekleştirilen söyleşiye çoğunlukla gençlerin
ilgisi yoğun olurken, mimarlar bir kültür merkezi fikrini de
proje çerçevesinde tartıştı.

Erkut Sancar - Hamza Utku Karakaya
7 Kasım 2012
TMMOB Mimarlar Odası Ankara Şubesi 42. Dönem eylem
programında yer alan; mimari proje üretim sürecinde
yarışma yolunun yaygınlaşması konusunda kampanyalar
örgütlenmesi, idarelerle görüşmeler yapılması, yapılarını
yarışma yoluyla elde eden kurumlara teşvik edici “Yarışma
Dostu” ödülü verilmesi, yarışmalarda ödül alan genç
meslektaşlarımızın deneyimlerinin söyleşi ve sergi ile
birlikte hem mimarlık ortamı ile hem de kamuoyu ile
paylaşılması kapsamında çalışmalar başlatılmıştır.
Son beş yıl içerisinde mezun olan ve yarışmalara katılarak
ödül kazanan Mimarlar Odası Ankara Şubesi üyelerinin
deneyimlerinin paylaşılması ve yarışmalar sürecine genç
bakışın açığa çıkartılması kapsamında “Genç Yarışanlar”
etkinliği programlanmıştır.
Genç Yarışanlar etkinliğinin ilki; Şişli Belediyesi Halide
Edip Adıvar Kültür Merkezi Yarışması 1. ödül sahipleri
Erkut Sancar ve Hamza Utku Karakaya’nın katılımıyla
Mimarlar Odası Toplantı Salonunda (5. Kat) gerçekleşti.

Hamza Utku Karakaya, birincilik kaygısıyla değil kamusal
kaygıyla projelerini oluşturduklarını bu fikrin onlara
birincilik getirdiğini söyledi. Erkut Sancar ise “projenize
güvenseniz de genç olarak, deneyimli insanlarla
yarışıyorsunuz ve kazanmak siz de sevinçle karışık bir
şaşkınlık da yaratıyor ” şeklinde ifade etti.
Söyleşi sonunda Mimarlar Odası Ankara Şube Başkanı Ali
Hakkan ve Yönetim Kurulu Sekreter Üyesi Tezcan Karakuş
Candan, genç mimarlara, mimarlık ortamına katkıları ve
paylaşımları için teşekkür etti. Etkinlik, kokteyl eşliğinde
son buldu.
Genç yarışanlar etkinliği, mezuniyetlerinden sonra
5 yıl içerisinde yarışmalara katılarak ödül alacak
mimarlarla devam edecek ve ayrıca dönem sonunda
tüm yarışmacıları bir araya getirecek sergi ve
etkinlikler planlanıyor…

Erkut Sancar ve Hamza Utku Karakaya, birinciliği getiren
“o” özgün tasarıyı nasıl tasarladıklarının öyküsünü,
“Genç Yarışanlar” söyleşisiyle mimarlarla paylaştı.
Etkinlik kapsamında, “Halide Edip Adıvar Kültür Merkezi
Yarışması”nda ödül alan eserlerinin de sergilendiği
söyleşide; mezuniyetlerinden 5 ay sonra katıldıkları
yarışmada birincilik ödülü alan Erkut Sancar ve Hamza
Utku Karakaya; projeyi, yapının kendini ifade ediş biçimini,
günün her saatinde yaşayacak ve kentle bütünleşecek
kamusal bir mekân şekilde düşündüklerini, Halide Edip
şubemizden
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Çocuk ve Mimarlık Yarışmaları
Çocuk ve Mimarlık Çalışmaları Merkezi
16 Kasım 2012

Çocuk ve Mimarlık Yarışmaları Çocuklar İçin
Üretenler Yuvarlak Masa Toplantısı
TMMOB Mimarlar Odası Ankara Şubesi, Çocuk ve Mimarlık
Çalışmaları Merkezi tarafından, çocuklarda mimarlık ve
kent kültürüne dair farkındalık yaratılmasını hedefleyen
görsel ve yazılı eserler üretilmesi amacıyla ilki 2009 yılında
düzenlenen yarışmalarda, bugüne kadar ödül alan eser
sahiplerini bir araya getiren toplantıya değişik meslek
gruplarından yaklaşık 25 kişi katıldı.
Mimarlar Odası Ankara Şubesi Sekreter Üyesi Tezcan
Karakuş Candan “Kendi alanımızın dışında bir şeylerin
üretiliyor olması, mimarlığa farklı bir bakış açısının ve
soluğun getiriliyor olması bizim açımızdan çok değerli.
Burada ödül alan herkesin bu ailenin bir parçası
olmasını istiyoruz” diyerek katılımcılara söz verdi.

“Çocuklar için bir süreli yayın çıkarılması çok güzel olur. Biz
de buna katkı koymak istiyoruz”.
“Çocuklar, kendini ifade edecek kanalları bulamıyorlar.
Çocuğun sesine, çocuğun algısına ihtiyacımız var.”
Işıl YÜCE/ “Kentimi Okuyorum Çocuk Kitapları Yarışması 2”
7-12 Yaş Kategorisi Birincisi

“ Çocuklara yönelik tiyatro oyunu yarışması düzenlenebilir.
Çocuklar, hem mimarlık ve kent kültürü hakkında
araştırma yaparak öğrenirler hem de yazdıkları oyunu
Mimarlar Odasında sergileme imkânı bulabilirler.”
Barışcan BOZOĞLAN/ “Çocukça Çizgi Film Yarışması 2” Üçüncüsü

“Çocuklar için müzikal yarışması ve çizgi roman yarışması
da düzenlenmesini öneriyorum.”

Çocuk ve Mimarlık Yarışmaları Ödül Töreni
Aynı günün akşamı, bu yıl teması Kültürel Miras olarak
belirlenen; ‘Kentimi Okuyorum Çocuk Kitapları Yarışması 3’,
‘Genç Seyirci İçin Oyun Yazma Yarışması 2’, ‘Çocukça Çizgi
Film Yarışması 2’, ‘Çocukça Kısa Film Yarışması 2’ ile “Olcay
Ünlüsayın Çocuk Dostu Tasarımlar İyi Uygulamalar Ödülü
2012” yarışmalarının ödül töreni yapıldı.
Yarışmaların jüri ve danışman üyeleri, raportörleri ile çok
sayıda üyenin katıldığı ödül töreninin en dramatik anı;
“Çocukça Kısa Film Yarışması” nda “Jüri Özel Ödülü”ne layık
görülen Mimar ve Ankara eski belediye başkanlarından
Vedat Dalokay’ın hayatını anlatan “Kolo’nun Mirası” eseriyle
ödül alan yarışmacılardan Emir Hilmioğlu ve Zümrüt
Karatekin’in ödülü verilirken yaşandı.
Yarışmacılardan Emir Hilmioğlu, yarışmada ödül aldığını
öğrendikten kısa bir süre sonra bir trafik kazasında
hayatını kaybetmişti. Ankara Şube Başkanı Ali Hakkan
bu güzel ve heyecanlı gecede içlerinin buruk olduğunu
söyleyerek, ödül alan kısa filmin gösteriminden sonra Emir
Hilmioğlu’nun ailesini kürsüye davet etti.

“Bir hukuk öğrencisi olmasına rağmen, en büyük
ideallerinden bir tanesi sinemayla iç içe bir yaşantısının
olmasıydı ve bunlar onun küçük adımlarıydı sinemaya
giriş için.”
Emir’in kardeşi

“Bu ödül belli olduğu zaman -birlikte gideriz bu törenedemişti. Ben yalnız geldim ama benim için hayattaki en
büyük ödül herhalde Emir’in annesi olmak!”
Emir’in annesi Nurhan Hilmioğlu

“Sanatçı ruhlu, tertemiz kalbi olan, herkesi kucaklayan
ve sinemaya da katkı sağlamak isteyen, pırıl pırıl bir
arkadaşımız olan Emir’i hepimiz çok özlüyoruz.”
Zümrüt Karatekin
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Süheyl Kırçak’ı Andık

Mimarlık
Öğrencileri Buluşması
Tarihi Ankara Gezisi

Mimarlar Odası Ankara Şubesi
30 Kasım 2012

11 Kasım 2012
Rehber: Y. Yeşim Uysal
Ankara’daki mimarlık fakültelerinde okuyan öğrenciler için
düzenlenen Tarihi Ankara Gezisi için katılımcılar, öğle üzeri
Ankara Kale Kapısı önünde buluştular. Rehberliğini mimar
Y. Yeşim Uysal’ın yaptığı gezide Uysal, öncelikle öğrencilere
Ankara tarihi hakkında kısaca bilgi vererek Ankara’nın
Galatlar- Roma Tarihi ile Türk-İslam ve Cumhuriyet
Dönemlerine değindi. Ardından hep birlikte Kale’de ve
Ulus’ta tarihi bir yolculuğa çıktılar.
Mimarlık öğrencileri, ilk olarak Kale’de geleneksel Osmanlı
konut dokusunu inceleyerek İç Kale’de yer alan Alaaddin
Cami’yi incelediler ve Anadolu’da Türk-İslam Dönemi cami
örnekleri üzerine bilgilendiler. Ardından Kale’den Ankara’yı

panoramik olarak incelediler. Kale dışında yer alan Hanlar
Bölgesindeki yapıları inceleyen ve Osmanlı dönemi
Ankara’sı üzerine bilgi edinen öğrenciler, bu bölgedeki
Aslanhane Cami’yi de gördüler. Daha sonra Cumhuriyet
Dönemi yapılarını incelediler; erken Cumhuriyet Dönemi
konutları, Maliye Bakanlığı ve Ankara Halini gezerek Ulus
Meydanı’na indiler. Ulus Meydanı’nı çevreleyen, savaş
sonrası mimarlık ürünleri Ulus İşhanı, Yüzüncüyıl Çarşısı ve
Anarfartalar Çarşısını inceleyen öğrenciler, I. Meclis Binası,
II. Meclis Binası, Sümerbank ve İşbankası’nın hikâyelerini
dinledikten sonra sırasıyla Ankara Palas, Stad Oteli, II. Vakıf
Apartmanlarını da gezdiler. Buradan Bankalar Caddesi’ne
giderek Merkez Bankası, Tekel İnhisarlar Müdürlüğü,
Ziraat Bankası, ETİ Genel Müdürlüğü ve Osmanlı Bankası
hakkında bilgi aldıktan sonra Yahudi Mahallesinde kısa bir
tur attılar.

Özgür HÜNEL / “Kentimi Okuyorum Çocuk Kitapları Yarışması 3”
7-12 Yaş Kategorisi Üçüncüsü

şubemizden
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10 Kasım 2012 tarihinde kaybettiğimiz meslektaşımız
Süheyl Kırçak’ı dostları ve ailesi ile birlikte andık.
ODTÜ Mimarlık Bölümü’nü 1967 yılında bitiren Kırçak,
okurken Vedat Dalokay ve Şevki Vanlı’nın bürolarında
çalıştı. Dalokay’ın ünlü İslamabat Camii projesini
tasarlayan ekibin içinde yer almıştı. Çevresinde, tasarımın
uygulamaya yönelik ayrıntıları üzerinde sabırla çalışan,
matematiksel çözümler getiren bir mimar olarak tanınırdı.
Anma programı Kırçak’ın çocukluğu, okul yılları ve
meslek yıllarında çekilmiş fotoğraflarından ile Mimarlar
Odası etkinliklerinde çekilen slayt ve video görüntüleri
ile başladı. Arif
Şentek, Yavuz
Önen ve Çetin
Ünalın geceye
katılanlara
Süheyl Kırçak’ın
mimarlığını,
mücadelesini,
dostluğunu
anlattılar.
Çetin Ünalın,
Kırçak’ın maket
yapımına ilgisi
olduğunu,
özellikle gemi
maketleri
yaptığını söyledi.
Yavuz Önen ise
Kırçak’ın Oda
yönetimindeki
çalışmalarından
ve birlikte
yaptıkları bazı
sohbetlerden
bahsetti.
Arif Şentek, odalara bombaların atıldığı bir zamanda
1975-1978 yıllarında Genel Sekreterlik görevini
yürüttüğü Mimarlar Odasında; TMMOB’nin yeniden
güçlendirilmesine, mühendis ve diğer teknik elemanlarla
birlikte mücadeleye, kamu kesiminde ve özel kesimde
ücretli çalışanlar için aktif çalışmaların yürütülmesine
önemli katkılar sağladığını anlattı.
şubemizden
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Başkent Dayanışması Ben Ankara Bileşenleri
“Kazan Kaldırıyoruz” Eylemi

Orada Hayat Var “İmzalıyoruz” Eylemi

Dikmen Vadisi
4 Kasım 2012

Konur Sokak
1 Aralık 2012

Başkent Dayanışması- Ben Ankara bileşenleri, rant odaklı
Kentsel Dönüşüme karşı çıkmak için “Kazan kaldırıyoruz”
şeklinde çağrı yaptıkları eylemde mekân olarak, kentsel
dönüşüm tartışmalarının odağında bulunan Dikmen
Vadisi tercih ettiler. Yaratıcı ve farklı eylemlerde görmeye
alıştığımız Başkent Dayanışması- Ben Ankara grubu,
kazan kaldırma eyleminde bir kazan çorba pişirdiler.
Daha sonra tava, kazan, tencerel, tepsi ve çaydanlıkları
müzik aletine dönüştürdüler. Bir taraftan kazan kaldıran
bir taraftan da tencere, tepsi çalan grup üyeleri renkli
görüntüler oluşturdu.

“Orada Hayat Var” sloganıyla yola çıkan Başkent
Dayanışması- Ben Ankara bileşenleri Dikmen Vadi
halkının mücadelesini, Mehmet Özer’in yayına hazırladığı
“Orada Hayat Var- Dikmen Vadisi Direnişi” adlı kitapta
yer alan Toplumcu Gerçekçi Belgesel Fotoğrafçılarının
fotoğraflarıyla Konur Sokak’a taşıdı.

Başkent Dayanışması bileşenleri yaptıkları açıklamada;
“Başkent Dayanışması olarak, Ankara’da ve Türkiye’de

yaşayanların insanca, sağlıklı konutlarda, ve
sağlıklı çevrelerde güven içerisinde yaşama hakkını
savunuyoruz. Rant odaklı kentsel dönüşüm insanların,
evlerine, yaşamlarına ve yaşam çevrelerini yok
etmekte kent yoksullarını kentin dışına iterek, kenti
soylulaştırmaktadır” ifadelerine yer verdi.
Daha sonra “ Bugün burada, insanı düşünmeden,
çevreyi düşünmeden barınma hakkını düşünmeden,
rant amaçlı kentsel dönüşüme karşı kazan kaldırıyor,
isyan ediyoruz. Çevre ve Şehircilik Bakanı Erdoğan
Bayraktar, Kuzey Ankara Kentsel Dönüşümdeki
mağduriyeti kabul ederek özür diliyor. Evlerimize
dokunuyorlar, yaşamlarımıza dokunuyorlar, özür
değil barınma hakkımızı istiyoruz. Rant odaklı
kentsel dönüşümden vazgeçilmesini istiyoruz” diye
sözlerine eklediler.
şubemizden
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Sedat Çağlar ve Merbank
(Merkez Bankası) Mensupları Yapı
Kooperatifi Evleri1
Dr. Umut Şumnu2

Evleri için,
çocuklarının geleceği için
yüreklerini yatırdılar...
Beton yığınlarının arasında kurtulmuş bir vaha gibi vadinin
rüzgârında yalattılar saçlarını,
güneşin sıcaklığında büyüttüler sevgilerini…

Çocukları, barınma hakkı mücadelesinde,
vadinin çamurlu yollarında
toprağa dokunarak büyüdü...
Herkes onları Dikmen Vadisi halkı olarak tanıdı...
Onların da bir hayatı var,
işe gidiyorlar, okula gidiyorlar, oynuyorlar, dayanışıyorlar,
birbirleri ile paylaşıyorlar...
Orada hayat var...
Yeşilinden rüzgarına,
çocuğundan yetişkinine
Orada mücadele var...

tmmob mimarlar odası
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Hilde Heynen, Mimarlık ve Modernite: Bir Eleştiri adlı
kitabının giriş bölümünde, modern mimarlık hareketinin
söylemi ile kültürel modernite kuramları arasındaki
şaşırtıcı mesafeden ve farklılıktan söz eder (1999:13).3
Heynen’e göre Walter Benjamin,Theodor Adorno, Max
Horkheimer gibi Frankfurt Okulu üyelerinin ya da Martin
Heidegger gibi filozofların modernite kavramını
kuramsallaştırması ile karşılaştırıldığında,
Sigfried Giedon’un ilk basımı 1941 tarihli
Space, Time and Architecture adlı kitabında
karşımıza çıkan modernite kavramı son derece
naif ve dengesiz kalır (1999: 14). Heynen’in
de metninde sıklıkla gönderme yaptığı gibi,
bu “şaşırtıcı mesafe” özellikle ‘(modern) evin’

ankara'da sivil mimari bellek
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Kültürel kuram tarafından ortaya koyulan ve özellikle
de Heidegger ve Cacciari’nin metinlerinde dile gelen
‘evsizlik’ vurgusu- modernitenin mesken tutmanın
imkansızlığı olarak okunması- modern mimarlık
hareketinin söylemi içerisinde yerini (modern) evin
yüceltilmesine- modernitenin bir ‘ev projesi’ olarak
okunmasına- bırakır. Başka bir deyişle, modern mimarlığın
söylemi ve pratiği içerisinde ontolojik bir evden çok
sosyal koşulların sebep olduğu fiili bir ev yüzeye çıkar.
Modern hareketin ‘üretmeye’ çalıştığı bu ev, gerek 1926
tarihli Das Neue Frankfurt, 1927 yılında Stuttgart’taki
Weissenhof Siedlung, 1952 tarihli Unite’d Habitation’ın
tüm dünyada yarattığı etkiden filizlenen 1957 yılındaki
Interbau gibi mahalle ölçeğindeki projelerden, gerek 1945

Resim 1: Merbank Mensupları Yapı Kooperatifi- G tipi konut

konumlandırılmasında daha da radikalleşir.
Kültürel modernite kuramları içerisinde
modernite sık sık bir ‘evsizlik’, ‘yuva kurmanın
imkansızlığı’, olarak tanımlanır. Örneğin,
Martin Heidegger, Building, Dwelling and
Thinking [İnşa, İskan, Düşünme] adlı metninde
modernliği Varlık’ın unutulduğu bir durum
olarak tanımlar: Varlık’ın boyutlarına açık olan
‘yerleşen’ insanın tersine modernite ile iskan
arasında köprü kurulamaz bir boşluk vardır.
Ve, “Modern hayatın meskenle herhangi bir
ilişkisi kalmamıştır” (1971 [1951]: 143-162).4
Benzer bir yaklaşım, daha sonraki yıllarda
Venedik Okulu’nun üyesi filozof Massimo
Cacciari tarafından da yinelenir. Heidegger’in
Poetically Man Dwells [İnsan Şairene Mesken
Tutar] adlı metnine gönderme yapan Cacciari,
‘şiirsel meskenin’ imkansızlığının altını çizer,
ve “evin geçmişe ait olduğunu, bugün var
olmadığı” söyler (1980: 112).5
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Resim 2: Projede Sedat Çağlar’ın ismi

yılında başlayan Case Study Houses gibi bir çok mimarın
katıldığı deneysel konut projelerinden, gerekse Frank
Lloyd Wrigt, Mies van der Rohe, Le Corbusier gibi önemli
mimarların tasarladığı bağımsız, müstakil, bahçeli tek yapı
ölçeğindeki projelerden izlenebilir. Tüm projeler bizlere
modern mimarlığın yeni (sınıfsız) topluma armağan ettiği
‘seri-üretim evi’ işaret ederler. Le Corbusier, 1923 yılında
Fransızca olarak yayınladığı ve 1927 tarihinde İngilizce’ye
çevrilen Yeni Bir Mimarlığa Doğru adlı metninde bu evi
şöyle tanımlar:
Yeni bir çağın başındayız. Yeni bir ruh. Kaderine
doğru sürüklenen bir nehir gibi her yeri istila
eden endüstri, bize gerçeğe uygun, yeni bir ruhla
canlandırılmış araçlar getiriyor. Ekonomi yasaları
ister istemez eylemlerimizi yönetiyor [...] Ev sorunu
bir çağ sorunudur; toplumsal denge bugün bunun
üzerine kurulmaktadır [...] Seri üretime yönelik bir
ruh hali oluşturmak zorundayız. Kalplerimizden ve
zihinlerimizden, eve ilişkin statik düşünceleri çıkarabilir
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ve soruna eleştirel ve nesnel bir açıdan bakabilirsek
sağlıklı, ahlaklı6 ve çok güzel olan bir ev aracına
ulaşmış olacağız ki bu da seri-üretim evidir.
Le Corbusier’in dile getirdiği çoğaltılan, standardize
edilen ve tektipleştirilen ev fikri sadece kıta Avrupası’nda
değil, Türkiye gibi Batı-dışı coğrafyaların modernlik
söylemlerinde de etkili olmuştur. Her ne kadar, Batıdışındaki modernleşme projelerinin7 herbirinin kendine
özgü çelişkileri, direnişleri, karşı çıkışları,ve ‘çevirileri’8 olsa
da, modern evin söylemselleştirilmesinin kıta Avrupa’sıyla
benzerlikler taşıdığı söylenebilir. 1939 yılında Arkitekt
dergisinde yayınlanan Kübik Yapı ve Konfor adlı radyo
konuşmasında Behçet Ünsal modern mimarlık hareketinin
temelinde evin durduğuna işaret eder ve “ zamanımızın
mimarisinin tarihe mesken mimarisi olarak geçeceğini”
söyler. Erken cumhuriyet döneminin, mimari anlamda,
en etkin yayın organı olan Arkitekt dergisi, 1931 yılından

1950’li yıllardaki konut üretiminin önemli bir bölümünü
gerçekleştiren, 150-200 üyeli konut kooperatifleri eliyle
imara yeni açılan araziler yoluyla olmuştur” (2002: 176).
Bu türde yapılan mahallelerde yer alan konutlar, tek bir
çatı altında toplanmaktansa, araziye dağtılmış, her biri
müstakil, kendine ait bahçesi olacak şekilde planlanmıştır.
Cengizkan’ın belirttiği gibi, bu “villa mahallelerinde” evlerin
tasarımı kadar mahallenin tasarımı da önemli tutulmuş ve
mahalledeki insanların kullanabileceği okul, karakol, sosyal
yapı (kulüp, gazino, sinema, v.b) gibi mekanlar planlamaya
dahil edilmiştir (2002: 137-138).14
1957 yılında Sedat Çağlar tarafından tasarlanan15 ve
Keçiören bölgesi, Karargahtepe Mahallesi’nde bulunan
Merbank Mensupları Yapı Kooperatifi Evleri (ya da halk
arasındaki ismi ile Kibrit Evler) yukarıda bahsedilen
mahalle ölçeğindeki kooperatif örgütlenmesine örnek
olarak gösterilebilir (Resim 1 ve 2). Cengizkan’ın Bağ
Resim 5: Korkuluk

Resim 3: Tek katlı C tipi konutun yan görünüşü

başlayarak konut sorununu ciddi bir biçimde ele alır.9
Modern ev(ler)in (ya da Türkiye’de ikonikleştirildiği
adıyla Kübik evlerin) tanınması ve yaygınlaşması için
teorik anlamda yayınladığı çeşitli yazılara ek olarak
Seyfttin Arkan, Zeki Sayar, Abidin Mortaş, Abdullah
Ziya, Bekir İhsan gibi önemli mimarların tasarladığı
konut projelerinin çizim ve fotoğraflarına da yer verir.
Çoğunlukla bağımsız, tek aile evi, villası ya da apartmanı
olarak tasarlanan bu yapılara paralel olarak 1930’lu yılların
ortalarında başlayan kooperatif örgütlenmeleri zamanın
konut sorununa ilişkin diğer önemli bir faaliyettir. Ali
Cengizkan’ın belirttiği gibi, Türkiye’de kooperatifçilik
1935 tarihli Bahçelievler ve Güvenevler projeleriyle
başlamıştır. Ve, 1948 yılında çıkarılan konut yapımını teşvik
eden 5218 ve 5228 sayılı yasalarla konut kooperatifleri
iyice yaygınlaşmıştır (2002:175).10 Cengizkan’a göre,
oluşan kooperatif örgütlenmelerinde iki tür konut
üretimi dikkat çekmektedir. Birincisi, tek yapı kütlesinde
örgütlenen küçük topluluk ölçekli konut kooperatifçiliğidir
(2002:176). Ankara bağlamında, bu kooperatif türüne
örnek olarak 1956 yılında tasarlanan 96’lar apartmanı11
ve Hayat Apartmanı, 1957 yılında tasarlanan Fikir İşçileri
Kooperatifi12 binası ve 1958 yılında tasarlanan Hava
Meydanları Kooperatifi binası (ya da daha yaygın ismiyle
Cinnah 19) sayılabilir.13 Cengizkan’a göre kooperatif
örgütlenmesindeki ikinci konut türü ise, “Ankara’nın
ankara'da sivil mimari bellek
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Resim 4: İki katlı B tipi konutun yan görünüşü

Evi’nden Villa’ya:Ankara Keçiören Bağevleri ve Kent Konutu
Tipolojisinde Dönüşüm başlıklı yazısında belirttiği gibi
Keçiören bölgesinin geçmişinde yaygın bir şekilde
bulunan bağevleri ve bağ konutları kullanımına koşut
olarak, 1950’li yıllarla birlikte, Aydınlık Evler Kooperatifi,
Şen Evler Kooperatifi, müstakil ikiz evlerden oluşan ve
günümüze çok az sayıda konut örneği ulaşabilen Kalaba
Mebusevleri Kooperatifi, Ucuz Subayevleri Kooperatifi,
Baraj Evleri Kooperatif gibi kooperatif mahalleleri
oluşmaya başlamıştır(2002: 136). Ve, Seyfi Arkan,
Mithat Yenen gibi önemli mimarların mahalle planlarını
tasarladıkları bu yerleşimler, Keçiören’i Ankara’nın önemli
konut yerleşim alanlarından biri yapmıştır. Merbank
Mensupları Yapı Kooperatifi listelenen müstakil toplu
konut kooperatifleriyle yoğun konut dokusuna sahip
Keçiören bölgesinde yapılan mahalle ölçeğindeki
kooperatif örgütlenmesinin sonuncusudur.16
Sanatoryum Caddesi ile sınırlanmış olan yerleşkenin ana
yolla ilişkilenen evleri sıra evler biçiminde, ara sokaklarda
yer alan evleri ise bahçe içinde ve müstakil evler biçimde
yapılmıştır. Çoğunlukla iki katlı konutlardan oluşan
yerleşimde mevcut konutların bir kısmı halen özelliklerini
korumaktadır. Merkez Bankası çalışanları tarafından 1950
yılında kurulan Merbank Mensupları Yapı Kooperatifi 6
farklı tip projeye uygun olarak tasarlanan toplam 195
tmmob mimarlar odası
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Resim 6: Karnıyarık plan tipi ve ön ve arka bahçe ile ilişkilenen sofa.
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konumlandırılmıştır. Ve, yapıların
plan kurguları bahçeyle birlikte
yaşayacak biçimde tasarlanmıştır.
Tüm plan tiplerinde salon mutlaka
ön-büyük bahçeyle ilişki kuracak
biçimde düzenlenmiştir. Ek olarak,
özellikle büyük konut tiplerinde,
geleneksel Türk Evi’ndeki karnıyarık
plan tipini andıran bir sofa alanı yer
almakta ve bu alan bir taraftan özel
ve genel kullanım alanlarını ayırırken
diğer taraftan ön ve arka bahçeleri
birleştirmektedir (Resim 6). Projeler,
tipine göre, iki, üç, ve dört yatak odalı
olarak ele alınmış ve en az bir yatak
odasının, salon gibi, balkonla dışa
açılması ve bahçe ile ilişki kurması
istenmiştir. Bu konut tiplerinde,
yapının arka bahçe tarafından girişi
gibi, mutfak ve tuvalet birimleri de
sofayla ilişki kurarlar.

Büyük konut tiplerindeki plan
kurgusundaki bu kararlar ön
görünüş çizimlerinden de okunabilir.
Yapının ön görünüşünde 3 bölüm
göze çarpmaktadır (Resim 7). Bu
bölümlerden diğerlerine göre daha
geride bulunan ortadaki bölüm
Resim 7: Karnıyarık plan tipli yapının ön görünüşü
sofa alanıdır ve önünde bahçeyle
ilişkilenen bir balkon vardır. Bu orta bölümün iki yanında
konut yapısından oluşmaktadır. Kooperatif üyelerinin
simetrik bir kurgu ile düzenlenmiş iki kanat bulunur. Bu
gelirlerine göre düzenlenen bu tip projeler A, B,C, D,E,G
kanatlardan daha şeffaf olan, planda sofa alanıyla dolaysız
tipi olarak adlandırılmıştır. 116m2 ile 315m2 arasında
bir biçimde ilişkilenen ve dışarıya daha fazla açıklık veren
değişen büyüklükteki daireler 29 Ekim 1961 tarihinde
salondur. Açıklığı daha az olan ve planda sofa alanıyla
çekilen kura ile sahiplerine teslim edilmiştir.17 Yerleşimde
dolaylı bir şekilde, bir koridorla, ilişkilenen alan yatak
yer alan konutlardan A, C, E, ve G tipi konutlar tek katlı
odalarıdır. Yapının ön görünüş çizimlerinde karşımıza
olarak (Resim 3), B ve D tipi konutlar iki katlı olarak
çıkan diğer bir unsur da yapının zemin kotunun toprak
tasarlanmıştır (Resim 4).
seviyesinden yükseltilmiş olması ve taş duvarlarla örülmüş
ve kısmen toprağa gömülü bir bodrum katının üstünde
Konutların hem cephe kararları hem de plan kurgusu
yer almasıdır. Hemen hemen tüm plan tiplerinde, yapıların
bakımından biçimlenişi dikkat çekicidir. Konutların
bodrum katları kömürlük olarak düzenlenmiştir (Resim 8).
cepheleri sade ve yalındır. Konutların çatı eğimi cephe
Daha sonra merkezi sisteme geçildiğinde bu alan kullanım
biçimlenişini etkileyen temel özelliktir. Tek eğimli olan
mekanına dönüştürülmüştür.
çatıyı saklamak için yapının yan cephelerinden yukarıya
doğru parapet duvarlar yükseltilmiştir. Bu eğilimli
Merbank Mensupları Yapı Kooperatifi Evleri’yle ilgili altı
parapet duvarlarla yapının cephesi hareket kazanmıştır.
çizilmesi gereken diğer bir nokta da yukarıda detaylı bir
Benzer bir hareketlenme yapının bahçeye bakan arka
şekilde anlatılan bu tek yapıların bir araya gelişleridir.
cephesinde de vardır. Cephe burada düz, yer düzlemine
Konutların yapıldığı yıldan beri yerleşkede oturan kişilerle
dik, bir şekilde aşağıya inmek yerine çatıyla ilişkilenerek,
yapılan sözlü tarih çalışmalarında en çok vurgulanan bu
eğimli bir yüzey oluşturur. Yapının yalın cephelerinde yer
yerleşkenin “bir site değil bir mahalle” olduğudur. Kendi
alan diğer ayrıntılar ise balkon mozaiği ile ilişkilen demir
içinde kapalı bir yerleşke olmaktansa Merbank Mensupları
korkuluklar ve ıslak hacimlerin pencerelerini gizleyen
Yapı Kooperatifi Evleri kentle kuvvetli bir ilişki kurmaktadır.
ızgara sistemleridir (Resim 5).
Ama, buna rağmen, yerleşkenin tasarımında kentten
bağımsız bir şekilde yaşamasının da dikkati alındığı
Listelenen konut tipleri, çoğunlukla 400m2 ve 600m2
söylenebilir. Yapılan sözlü tarih çalışmalarında, yerleşkenin
arasında değişen büyüklükteki bahçelerin içinde

102

bülten

aralık

ankara'da sivil mimari bellek

28

ÖNCEKİ SAYFA

www.mimarlarodasiankara.org

İÇİNDEKİLER

SONRAKİ SAYFA

Orada Hayat VarBir Başkentin
Dikmen Vadisi Direnişi Oluşumu:
Avusturya, Alman ve
İsviçreli Mimarların
İzleri

orijinal planında, mahallede pazaryeri, okul, sosyal tesis, açık hava sineması gibi
sosyal alanların yer aldığı öğrenilmiştir. Günümüzde, bu alanlardan bir tanesi
bile yoktur.
Sözlü tarih çalışması yapılan kişilerin aile albümlerinde yer alan fotoğraflara
bakıldığında durum daha da dramatikleşmektedir (Resim 9). 1961 senesinde
çekilen bir fotoğrafta, şimdi ile kıyaslandığında, yerleşkede yer alan konut
dokusunun yoğunluğu hemen göze çarpmaktadır. Ne yazık ki, bu yapılardan
günümüze ulaşabilen örnek sayısı çok azdır. Yerleşimde son yıllarda yoğun
bir inşa faaliyeti göze çarpmakta ve yıkılan müstakil konutların yerine çok
katlı apartmanlar yapılmaktadır. Kalan az sayıdaki konut örneğiyle, Merbank
Mensupları Yapı Kooperatifi Evleri gerek Keçiören bölgesinin geçmişinde var
olan Bağevi ve Kooperatif Mahallelerine ilişkin taşıdığı izler nedeniyle, gerek
cephe ve plan kararlarındaki biçimlenme ve bu biçimlenmenin farklı tiplerdeki
çeşitliliği nedeniyle, gerek açık yeşil alanlar ve bahçelerle kurduğu ilişki
nedeniyle, gerekse benzer kullanıcı grubu ile sağlanan yaşamsal ilişkiler ağı
nedeniyle, sahip çıkılması ve korunması gereken önemli bir mimari mirastır. ◆
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Resim 8: Konutların bodrum katları
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...yıllar geçti, diktiğimiz fidanlar büyüdü ağaç oldu.
Bu evlerde doğan çocuklarımız büyüdü meslek, aile sahibi
oldu.
Bu kentin inşaatlarında işçi, lokantalarında garsonluk yaptık.
Mağazalarında tezgâhtar olarak çalıştık.
Sokaklarını süpürdük.
Çocuklarımız için düşler kurduk.
Bu evleri ne yoksullukla, kan ter içinde yaptık bir bilseniz.
Biz burada yoktan bir hayat kurduk.
Şimdi evlerimizi başımıza yıkmak istiyorlar.
Burada sadece toprak yok.
Anılarımız var.
Acılarımız, sevinçlerimiz var.
Burada bir hayat var.
Bırakıp gitmeyeceğiz,
Hayatımızı savunacağız.

kitap yorum

Resim 9: Yerleşkenin 1961 senesinde çekilen fotoğrafı

(Dikmen Vadisi Halkı)
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Oluşumu: Avusturyalı,
Alman ve İsviçreli
Mimarların Ankara’daki
İzleri” projesinin
gördüğü ilgi, çalışmanın
amacına ulaştığını
göstermektedir.

BİR BAŞKENTİN OLUŞUMU
Avusturyalı, Alman ve İsviçreli Mimarların Ankara’daki İzleri
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3. ) Heynen, Hilde.1999. Architecture and Modernity: A Critique. Cambridge:
MIT Press.
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Projenin ilk adımı olan kent haritası ve web sayfasının
ardından elinizde bulunan katalogla tamamlanan bu
çalışma, Ankara’nın mimarlık kültürü ve kentin mimarlık
tarihi içindeki konumu üzerine, uzman olan ya da olmayan
ilgililer için yararlı bir kaynak sağlamıştır.

Kitap Arka Kapağından alıntı

Çok büyük ilgi gören ve kısa sürede tükenen kataloğun
düzeltilmiş ikinci baskısının yapılması TMMOB Mimarlar
Odası Ankara Şubesi ve Goethe Institut Ankara’nın ortak
kararıdır. Projenin genelinde sergilenen işbirliği, ikinci
baskının yayına hazırlanması sürecinde de devam etmiştir.

Kitapları Şubemizden edinebilirsiniz.

102

bülten

aralık

ÖNCEKİ SAYFA

www.mimarlarodasiankara.org
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Arkitera Mimarlık Merkezi T-shirt Tasarım Yarışması:
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mesleki denetim

30

Proje

Tus

Şantiye

Adet

Adet

Adet

Ankara Şube

389

Bartın Temsilciliği

23

Bolu Temsilciliği

34

Çankırı Temsilciliği

13

6

Çorum Temsilciliği

48

17

Düzce Temsilciliği

31

3

Erzincan Temsilciliği

6

3

Karabük Temsilciliği

21

5

Kastamonu Temsilciliği

16

7

Kırşehir Temsilciliği

37

17

3

Nevşehir Temsilciliği

40

5

4

Sivas Temsilciliği

1

1

Tunceli Temsilciliği

4

Yozgat Temsilciliği

1

Zoguldak Temsilciliği

34

14

2

Toplam

698

14

2

37
2

1

Genel Kullanım Amacına Göre Proje Bilgileri
Proje Kullanım Amacı

Adet

Kullanım Amacı

Adet

Ağıl

1

İstinat Duvarı

1

Akaryakıt İstasyonu

3

İşyeri

1

Alışveriş Merkezi

1

Konut

355

Arşiv

1

Kreş

1

Atölye

6

Kültür Merk.

1

Bekçievi

1

Müstakil Konut

10

Belediye Binası

1

Ofis

5

Büro

3

Okul

1

Depo

7

Otel

2

Düğün Salonu

2

Sanayii Tesisi

3

Dükkan

98

Satış Ofisi

1

Eğitim Merkezi

1

Sinema

1

Entegre Tesisleri

1

Sosyal Tesis

3

Fabrika

3

Spor Salonu

2

Hastane

1

Ticaret

2

İmalathane

8

Villa

26

İdari Yapılar

4

Yurt

1
Toplam

102

bülten

aralık

5

558

6

5

Toplam

6,572.02

Bilirkişilik

1,596.17

Hizmet

tmmob mimarlar odası
ankara şubesi
SMGM

Hizmet alımları

174,956.09
959,765.04

143,812.72

Altbirimlerden Ala.

3,411.69

Yönetici yollukları

Temsil

Konferans sempozyum

Organlar

Komiteler

Personel ücretleri(Sos.Yrd)

Personel Tazminatları

637,584.54

Kredi Kartları

PTT
Personel Yollukları

Bankalar(30.11.2012)

Kasa(30.11.2012)

Giderler Toplamı

Yayın giderleri

Hukuki giderler

Bina işletme

0

887.26

Yayın Satın Alma

26,761.56

50,000.00

50,000.00

150,000.00

150,000.00

161,638.71

200,000.00

191,000.00

200,000.00

72.00

-2,946,196.63
-91,964.69

3,905,961.67

58,105.78

3,847,855.89

18,857.38

395,609.20

18,893.10

26,859.01

2,548.80

349.97

640.00

887.26

5,081.41

15,791.30

227.50

4,736.85

2,145.52

26,761.56

161,638.71

5,522.97

2,697.92

96,016.51

5,881.43
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Mimarlık Haftası 2012 Karikatür Atölyesi Yürütücüsü, Seçkin Temur'un çalışması

GELİR-GİDER FARKI

BORÇ-ALACAK FARKI

Toplam Borç

Merkez Borçları(30.11.2012)

100,000.00

96,016.51

100,000.00

83,797.00

Piyasa Borçları, Kiralar,Mali Müş.Vergiler,Ücretler v.b(30.11.2012)

72.00

5,881.43

2,697.92

5,522.97

2,145.52

4,736.85

227.50

15,791.30

5,081.41

640.00

Basılı Kağıt
Kırtasiye

349.97

Harçlar

İlan

26,859.01

18,893.10

Bina işletme

18,857.38

Yayın giderleri

990.00

Hukuki giderler
2,548.80

Kayıt Ödentisi

Üye ödentisi

Mesleki denetim

2,600.00

6,800.00

SMHB

6,572.02

Bilirkişilik

0

435.00
75.00

Belge Satışları

Bağış

Yayın Satış

01.10.2012 / 30.11.2012 ARASI GELİR - GİDER DURUMUDUR

www.mimarlarodasiankara.org

İlan

Harçlar

Basılı Kağıt

Yayın Satın Alma

Kırtasiye

PTT

Personel Yollukları

Hizmet alımları

SMGM

Personel Tazminatları

Personel ücretleri(Sos.Yrd)

Komiteler

Organlar

Konferans sempozyum

Temsil

Yönetici yollukları

303,644.51

5,560.00

SMGM

Gelirler Toplamı

4,219.32

435.00

Faiz

Yayın Satış

75.00

6,800.00

Belge Satışları
Bağış

2,600.00

191,000.00

83,797.00

990.00

SMHB

Mesleki denetim

Üye ödentisi

Kayıt Ödentisi

gelir-gider
01.10.2012 - 30.11.2012 Arası
Gelir-Gider Durumu
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TMMOB İmza Kampanyasına Siz de Katılın!
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TMMOB yasasının da içinde yer aldığı "Torba Yasa Taslağı" içinde;
Yapı Denetimi Hakkında Kanun,
İmar Kanunu,
Kat Mülkiyeti Kanunu,
Belediye Gelirleri Kanunu,
Kıyı Kanunu,
İskan Kanunu,
Mera Kanunu,
Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Ürettikleri Mal ve Hizmet Tarifeleri ile Bazı
Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun,
Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu,
644 sayılı Kanun Hükmünde Kararname
ile ilgili düzenlemeler içeren yasa taslağı meclis gündemine gelmeden, mesleğimize
ve meslek odamıza sahip çıkmak adına TMMOB bünyesinde imza kampanyası
başlatılmıştır.

AKP'nin kapalı kapılar ardında hazırladığı,
TMMOB'yi bölmeye, parçalamaya,
etkisizleştirmeye yönelik yasa değişikliğini kabul etmeyerek,
örgütünüze sahip çıkmak için
aşağıdaki linkten siz de bir imza verebilirsiniz.
Saygılarımızla
43. Dönem Merkez Yönetim Kurulu

www.

.org.tr

