Merhaba,
Yýlýn ilk ayýný geride býrakmaya hazýrlandýðýmýz bugünlerde, Haziran 2011'de gerçekleþtirilecek genel seçimler
gündemde önemli bir yer tutmaya baþladý bile. Yaklaþan seçimlerle birlikte TMMOB Mimarlar Odasý Ankara Þubesi de
mimarlýk, kent ve çevreye iliþkin konu baþlýklarý üzerinden oluþturacaðý eylem planýný hazýrlamaya baþladý. Söz
konusu konu baþlýklarý ve eylem planýna dair güncel geliþmeler ve tartýþmalar Bülten'de 2011 yýlýnýn ilk yarýsý
boyunca tematik olarak devam edecek. Üyelerimizin de bu tartýþmalarý yakýndan takip ederek sunacaklarý her türlü
katký, Þubemizin kent, mekân ve çevre üzerinden yürüteceði çalýþmalarýn baþarýya ulaþmasýnda önemli olacaktýr.
2002 yýlýndan bu yana, Türkiye'de kent mekânýn toplumsal üretimi, merkezî hükümet politikalarýyla belirlenen bir
sorunlar yumaðýyla þekillenmekte. Kent topraklarý üzerinde gerçekleþen yaðmanýn bir uzantýsý olarak yaþanan
sosyal ayrýþmalar ve gerilimler, kent içinde kapalý bölgeler oluþturarak toplumsal ayrýþmayý mekânsal biçimlerle
körüklemeye devam ediyor. Bir yandan boþaltýlan gecekondular, diðer yandan insan algýsý ile dalga geçercesine
birbiri ardýna inþa edilen ýþýltýlý tüketim mekânlarý, kent içindeki sosyal çeliþkileri gözler önüne seriyor. Öyle
görünüyor ki, 2011 seçimleri sürecinde de, hem katýlýmcýlýktan hem de denetim mekanizmalarýndan uzak tutularak,
zorla uygulanan ve maðdurlar yaratan “kentsel dönüþüm” projeleri çok tartýþýlacak. Mimarlýðýn Sosyal Forumu
2010'da tartýþma baþlýklarýndan biri olan kentsel dönüþüm konusu, Bülten'in bu ayki sayýsýnda da ele alýnýyor.
Yýllardýr tartýþtýðýmýz, mücadeleler yürüttüðümüz bir alan olarak kent mekânlarýndaki dönüþüm gündemimizdeki
yerini korurken, yaþanan mekânsal tahribat kentlerle sýnýrlý deðil. Bülten'imizin bu sayýsýnda, hükümetin
oluþturduðu yeni “açýlýmlardan” biri olan HES'lere de yer vermeyi uygun bulduk. Þube coðrafyamýz içinde yer alan
Bartýn'da yürütülen mücadeleye ve Karadeniz'de doðayý katleden enerji politikalarýna karþý yükseltilen isyan
çýðlýklarýna dair detaylarý ilerleyen sayfalarda bulacaksýnýz. Ülkenin enerji politikalarý ve bu politikalarýn mimarlýk ve
kentle kurduðu iliþki, genel seçimlere yönelik yürütülecek önemli bir çalýþma konusu olarak önümüzde duruyor.
TMMOB Mimarlar Odasý Ankara Þubesi olarak amacýmýz, gündemi yakýndan takip etmenin ötesine geçerek, gündem
oluþturacak çalýþmalar yürütebilmek. Ýþte tam da bu nitelikte bir etkinlik olan, birlikte kurulan bir kent düþünün
gerçeðe dönüþtüðü Ulucanlar Cezaevi Müzesi yine gündemimizde. Kurduðumuz ve hayalden gerçeðe
dönüþtürdüðümüz düþümüzün niteliksizleþtirilmesi ve bu düþün en önemli boyutu olan toplumsal niteliðinin üzerinin
örtülmesi giriþimlerine karþý çalýþmalarýmýz sürüyor. Bu sayýnýn özel bölümünde, bu düþün nasýl kolektif biçimde
kurulup, kolektif biçimde hayata geçirildiðine tanýk oluyoruz.
Ýçinde bulunduðumuz koþullarda ilkelerimizle ayakta durmak, “düþ kurabildiðimiz müddetçe ve bu düþleri gerçeðe
dönüþtürebildiðimiz kadar” mümkün görünüyor…
TMMOB Mimarlar Odasý Ankara Þubesi
41. Dönem Yönetim Kurulu

TMMOB Mimarlar Odasý Ankara Þubesi Bülteni
Ayda bir yayýmlanmaktadýr.
6000 adet basýlmýþtýr. Üyelere ücretsiz daðýtýlýr.

TMMOB Mimarlar Odasý Ankara Þubesi Adýna
Sahibi ve Yazý Ýþleri Müdürü
Fatih Söyler
Yayýn Kurulu
Ebru Aksoy, Esin Bölükbaþ, Özgecan Canarslan,
Özge Göncü, Orçun Köken, Arif Þentek,
Y.Yeþim Uysal, Fadime Yýlmaz.
Yayýna Hazýrlayan
Y. Yeþim Uysal
Grafik Tasarým
Hatice Erbay
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ÞUBEMÝZDEN
Bina Kimlikleri Söyleþisi 8
96'lar Apartmaný
6 yýlý aþkýn süredir devam eden,
Cumhuriyet dönemine dair mimari
envanterin belgelenmesi, bu envanterin
toplumun farklý kesimlerine tanýtýlarak
kültürel miras konusunda bilinç
oluþturulmasý hedefleri ile düzenlenen
ve Türkiye'de pek çok kentte benzer
yaklaþýmlarla etkinlikler düzenlemesi ve
arþiv oluþturulmasý konusunda örnek
olan Bina Kimlikleri ve Envanteri Projesi
41. dönem programý kapsamýnda
söyleþilerine devam ediyor.
Bina Kimlikleri Söyleþilerinin sekizincisi
Türkiye'de uygulanan modern
mimarlýðýn sivil örneklerinden biri olan
“96'lar Apartmanýný” kendisine konu
ediniyor. Oturum Baþkanlýðýný ODTÜ
Mimarlýk Fakültesi, Mimarlýk Bölümü
öðretim üyelerinden Doç. Dr. Elvan Altan
Ergut'un yürüteceði söyleþide Yeditepe
Üniversitesi Mühendislik ve Mimarlýk
fakültesinde öðretim görevlisi olarak
çalýþmakta olan proje müellifi M. Arman
Güran ve Y. Mimar Zeynep Çiðdem Uysal
konuk olarak katýlacaklar. 24 Þubat
2011 Perþembe günü saat:18.30'da
düzenlenecek etkinlik TMMOB Mimarlar
Odasý Toplantý Salonunda (Konur Sokak
4/5) gerçekleþecek.

4

ÞUBEMÝZDEN

Kentler Ýçin
Toplumsal Bir Gelecek Projesi:
2011 Çocuk ve Mimarlýk
Çalýþmalarý Baþladý

Çocuk ve Mimarlýk Çalýþmalarý, mimarlýðýn
toplumla buluþmasý, çocuk kültürü ile mimarlýk
kültürünün paylaþýlmasý ve çocuklarýn yapýlý
çevre farkýndalýklarýnýn geliþtirilmesi hedefiyle
2002 yýlýnda bu yana Mimarlar Odasý Ankara Þubesi
tarafýndan yürütülmektedir. Geleceðin kentlerinin
þekillendirilmesinde tasarýmýn, tasarlamanýn deðerini
ve önemini kavramýþ, eleþtirel ve yaratýcý düþünce
sistemini geliþtirebilmiþ nesillerin var olmasýný
destekleyecek içerikle yürütülen çalýþmalarla iki yüzü
aþkýn okulda binlerce öðrenciye ulaþýlmýþtýr.
Çocuklarýn kente sorgulayan gözle bakmasýný, yerel ve
evrensel mimarlýk kültürüyle tanýþmasýný, yaþadýklarý
kentte söz hakký sahibi olmasýný saðlayan Çocuk ve
Mimarlýk çalýþmalarýnda yer almak isteyenler 23 Aralýk
2010 günü Mimarlar Odasý'nda yapýlan toplantýda bir
araya geldi. Üyeler ve mimarlýk öðrencilerinin
katýlýmýyla gerçekleþtirilen toplantýda önceki dönem
çalýþmalarýndan bahsedildi ve 2011-2012 dönemi için
hedeflenen yeni projeler anlatýldý.

13-17 yaþ grubu ile yapým süreçleri üzerine uygulamalý
atölyeler yapýlmasýný amaçlayan “YAPIyoruz Projesi” ile
okullarýn 4. sýnýflarý ile yürütülecek “Yürüyoruz,
Oynuyoruz, Biliyoruz Projesi” Çalýþma Grubu
Koordinatörü Tezcan Karakuþ Candan tarafýndan
toplantýda sunulan yeni dönem projeleri arasýndaydý.
2011 yýlýnýn mobilizasyon dönemi olacaðý, okul
tatillerinde yaz kampý yapýlmasýnýn planlandýðý,
Mart–Haziran Dönemi ile Eylül-Þubat Döneminde,
her ay sabit bir mekânda atölye çalýþmalarýnýn
yapýlacaðý ve özellikli yapýlarýn gezileceði,
YAPIyoruz Projesi ile 13–17 yaþ grubu ile yapým
süreçleri üzerine uygulamalý atölyelerin
düzenleneceði aktarýldý.
Çalýþmalar hakkýnda bilgi edinmek, öneride bulunmak
veya çalýþma grubuna katýlmak için Mimarlar Odasý
Ankara Þubesi'ne baþvurabilirsiniz
Ayrýntýlý bilgi için: 0312. 417 86 65 / 120 Sinem Yýldýrým
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Öðrenci Komisyonu Söyleþileri:
Geleneðe EklenmekCengiz Bektaþ

WEB Üzerinden Üye Ýþlemleri
Baþlamýþtýr

Mimarlar Odasý tarafýndan üyelerimizin bazý üyelik
iþlemlerinin internet üzerinden yapabilecekleri uygulama
01 Ocak 2011 tarihinde baþlatýlmýþtýr.
Üyelerimiz bu iþlemlerle sistem üzerinden;
Kendi bilgilerini görme (iletiþim, mali konular,eðitim,proje
vb)
-Ýletiþim bilgilerini deðiþtirme gibi taleplerde bulunabilme,
-Ödeme iþlemleri (aidat vs.)
-E-eðitim programlarýna katýlabilme,
gibi iþlemleri yapabileceklerdir.

Mimarlar Odasý Ankara Þubesi Öðrenci Komisyonu
2011–2012 etkinliklerine Cengiz Bektaþ Söyleþisi ile
baþladý. 14 Ocak 2011 tarihinde Alman Kültür
Merkezi'nde “Geleneðe Eklenmek” baþlýðý altýnda
gerçekleþtirilen söyleþiye çok sayýda mimarlýk
öðrencisinin yaný sýra mimarlar da katýldý.

Bu hizmetlerden faydalanabilmek için, üyelerimizin ekte
yer alan sözleþmeyi ve e-posta hesabý sözleþmesini
doldurarak Þubemize teslim etmeleri gerekmektedir.
Mimarlar Odasý tarafýndan online üyelik iþlemleri ve oda
e-mail adresi için gerekli bilgiler tarafýnýza
gönderilecektir.
Bilgilerinize sunarýz.

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

TMMOB Mimarlar Odasý
http://www.mimarlarodasiankara.org/download/webuyel
iksoz.doc

Etkinlik söyleþi ardýndan verilen kokteylle sona erdi.

55. Yýl Kutlamasý
TMMOB Mimarlar Odasý Ankara Þubesi 25 Aralýk 2010 tarihinde 55. yýlýný doldurdu. Bu 55 yýlda toplumsal
muhalefetin önemli unsurlarýndan biri haline gelen Mimarlar Odasý Ankara Þubesi, kuruluþunun 55. yýlýný
kokteyl ile kutladý. 55. yýl ve Yýlbaþý kutlamalarýnýn bir arada yapýldýðý etkinlik, gece boyunca canlý müzik
eþliðinde devam etti.
TMMOB Mimarlar Odasý Ankara Þubesi olarak TMMOB ve Mimarlar Odasý örgütlenmesini sahiplenen, yýllara
yayýlan katkýlarý ile Oda politikalarý ve eylemlerini þekillendiren üyelerimize teþekkür ederiz.
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KENT VE ÜLKE GÜNDEMÝ

Odalardan Gökçek'e Dava

Danýþtay Belediye'ye
“Dur” Dedi

AOÇ arazisi nedeniyle daha önce de yargý
duvarýna çarpan Belediye tekrar yargý önünde

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

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

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

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

Danýþtay 6. Dairesi Ankara Büyükþehir Belediyesi
tarafýndan aldýrýlan ilke kararýný yasaya aykýrý buldu.
Kültür ve Tabiat Varlýklarý Koruma Kanunu'nda "koruma
amaçlý imar planýnýn yapýlmadýðý hallerde kentsel sit
alanlarý yapýlaþmaya açýlamaz" hükmü yer almasýna
raðmen Büyükþehir Belediyesi tarafýndan Ulus
Bentderesi ve Hacý Bayram Veli gibi bazý tarihi binalarýn
da olduðu alanlarda yýkýmlar yapýldý. Danýþtay, Kültür ve
Tabiat Varlýklarý Koruma Kanunu'na dayanarak, koruma
amaçlý imar planý yoksa kentsel sit alanlarý yapýlaþmaya
açýlamaz diyerek, Ankara Büyükþehir Belediyesi'nin
Ulus'taki yýkýmlarýna “DUR” dedi. Koruma amaçlý imar
planý yapýlýncaya kadar, Koruma Bölge Kurulu
tarafýndan üç ay içinde geçiþ dönemi koruma esaslarý ve
kullanma þartlarýnýn belirleneceði ve iki yýl içinde
koruma amaçlý imar planý yapýlmadýðý takdirde, geçiþ
dönemi esaslarý ve kullanma þartlarýnýn uygulanmasýnýn
da durdurulacaðýný belirtti.
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1990-91/Zonguldak
Büyük Madenci Grevi ve Yürüyüþü
20.YIL Anma ve Kutlama Etkinlikleri

1990-91 / Zonguldak BÜYÜK MADENCÝ GREVÝ ve YÜRÜYÜÞÜ'nün 20. Yýlý nedeniyle TMMOB Maden Mühendisleri
Odasý tarafýndan 08 Ocak 2011 tarihinde Ankara'da Ýnþaat Mühendisleri Odasý Teoman ÖZTÜRK Salonunda
düzenlenen Anma ve Kutlama Etkinlikleri, TMMOB Maden Mühendisleri Odasý Yönetim Kurulu Baþkaný Mehmet
TORUN, TMMOB Yönetim Kurulu Baþkaný Mehmet SOÐANCI ve Genel Maden-Ýþ Sendikasý Baþkaný Ramis
MUSLU'nun açýlýþ konuþmalarý ile baþladý.
Etkinlik süresince fotoðraflarýn da sergilendiði, Zonguldak BÜYÜK MADENCÝ GREVÝ ve YÜRÜYÜÞÜ'nü konu alan kýsa
bir tanýtým filminden sonra, yöneticiliðini TMMOB Maden Mühendisleri Odasý Baþkaný Mehmet TORUN'un yaptýðý,
Genel Maden-Ýþ Sendikasý Baþkaný Ramis MUSLU, Sabri TOPÇU, Prof. Dr. Ahmet MAKAL ve Yrd. Doç. Dr. Attila
AYTEKÝN'in katýldýðý bir panel düzenlendi.
Öðle saatlerinde verilen kuru katýk molasýndan sonra, "Yüzbin Kiþiydiler" isimli belgesel film gösterisi yapýldý. Sözün
katýlýmcýlara verildiði "Serbest Kürsü" ile devam eden etkinlik, Fahri BOZBAÞ tarafýndan sergilenen "Göçük
Mehmetle Yeni Sondaj" adlý tiyatro gösterisi ve ses sanatçýsý Ahu SAÐLAM müzik dinletisiyle sona erdi.
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Zonguldak Lavuar Koruma Alaný ve
Çevresi Proje Yarýþmasýný Tartýþýyoruz

TMMOB Mimarlar Odasý Ankara Þubesi 2006 yýlýnda
talihsiz bir giriþim sonucu, gece yarýsý operasyonuyla,
Cumhuriyetin önemli endüstri miraslarýndan birisi
Maltepe Havagazý binasýnýn yýkýlmasýnýn ardýndan
endüstri mirasýnýn korunmasýna dair bir dizi çalýþma
baþlatmýþtý. Bu çalýþmalar öncelikle Ankara Þube
coðrafyasýndan baþlayan endüstri mirasý rotasýnýn
çýkartýlmasý ve endüstri mirasýný tanýtýcý sergi, yayýn,
etkinlik yoluyla endüstri mirasýna dair bir farkýndalýk
oluþturmasýný hedeflemiþti.
Bir yýl sonra, 2007'de Ankara Þube coðrafyasý içinde yer
alan Zonguldak kentinde, merkezde bulunan Lavuar
alanýnýn yýkýlacaðýna dair söylentilerin dolaþmasý
üzerine Zonguldak Temsilciliði ve Ankara Þubesi ortak
çalýþmalar yürüterek, sonrasýnda büyük bir kýsmý
yýkýlan Lavuar Alanýna dair bir projelendirme süreci
baþlattý. Tamamýnýn yýkýlarak, yerine alýþveriþ merkezi
yapýlmasý planlanan Zonguldak Lavuar Alanýna dair
oluþturulan bu projelendirme süreci yerel bir harekete
dönüþerek meyvelerini vermeye baþlamýþ, Temsilcilik
ve Þube'nin birlikte yürüttüðü “Öðrenci Fikir Yarýþmasý”
yerel örgütlenmelerin bir arada olduðu katýlýmcý bir
modelle yeniden projelendirme ve uygulama sürecine
evrilebilmiþtir. “Zonguldak Lavuar Koruma Alaný ve
Çevresi Koruma, Planlama, Kentsel Tasarým ve Peyzaj
Düzenleme Proje Yarýþmasý” bu çalýþmalarýn sonucunda
ortaya çýkmýþtýr.

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

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

Zonguldak'ýn endüstri mirasýna mimarlar sahip
çýktý.
Lavuar Alaný
leþtirecek.

Projesi

Zonguldak'ý

zengin-

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

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

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

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

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

Kurul üyelerinin Zonguldak'a geliþlerine, tesisi görüp
tescil kararlarýný alýþlarýna kadar geçen süre içinde,
Lavuar tesisinin neredeyse tamamý çok hýzlý bir þekilde
söküldü, yýkýldý, “enkaz” yýðýný haline getirildi.
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Yýkýmdan geriye kalan yapýlardan; ocaklardan kazýldýðý
þekliyle demiryolundan vagonlarla getirilen tüvenan
dediðimiz taþ, kömür, v.s. karýþýmýnýn tesiste iþlem
görmesi için ilk döküldüðü yer olan silolar ve oradan
bantlarla nakledilen ve kýrma ve elekleme (kömürü
çaplarýna göre ayýrma) iþleminin yapýldýðý kriblaj
binasý ve kömür yýkama suyundaki çok küçük taþ
parçalarýný çökerterek suyu geri kazandýran üç adet
dekantasyon kuleleri, kurul tarafýndan endüstri
yapýsý olarak tescil edildi, tescilli alan sýnýrlarý belirlendi
ve koruma kararý alýndý.

bir iþtahla bekleyen paylaþýmcýlarý çok rahatsýz etti. Zira
önceki imar planlarýnda kamu kurumu, Lavuar tesisi
alaný olarak görünen alan, plan deðiþikliði ile ticaret
alanýna çevrilmiþ ve satýþa çýkarýlmasý planlanmýþtý. O
düþüncenin bir an önce uygulanmasý adýna da Lavuarýn
sökümüne baþlanmýþtý.

Ankara Þube yöneticilerinin Zonguldak'ta yaptýklarý ilk
Yönetim Kurulu toplantýsý ve ilk teknik gezilerinin
sonrasý, Endüstri mirasý konusundaki eksiklikleri ve
belirsizlikleri ortaya koymak amacýyla Mimarlar Odasý
Genel Merkezince Zonguldak'ta akademik bir atölye
çalýþmasý yapýlmasý kararý alýndý. Bu amaçla kente gelen
akademisyenlerle birlikte 6-7 Nisan 2007 tarihlerinde,
endüstri mirasý konulu çalýþmalar yapýldý ve bu
çalýþmalar Mimarlar Odasý tarafýndan, Korumada Yeni
Kavramlar “ENDÜSTRÝ MÝRASI” adýyla kitap halinde
yayýnlandý.
Ankara Þubenin ve Zonguldak Temsilciliðinin bu
çalýþmalarý ve giriþimleri, Lavuar alanýn satýþýný büyük
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Koruma Kurulu'na baþvurumuzdan itibaren, dönemin
Belediye Baþkaný, Enerji Bakaný, TBMM Baþkaný ile yerin
satýþýný bekleyenler ve iþbirlikçileri, mimarlarý kentin
önünü týkamakla, hatta ihanetle suçlamaya baþladýlar.
Lavuar tesisinin ayakta kalan bazý yapýlarýyla, alanýn bir
kýsmý tescil edilmiþti ama düzenlemeleri yapacak kurum
ve kuruluþlar çok uzun bir süre hiçbir çalýþma
yapmayýnca iþ yine mimarlara düþtü.
Kamuoyunu bilgilendirmek, uygulamalarý yapacak
kurum ve kuruluþlara fikir vermek, yol göstermek, ufuk
açmak için Mimarlar Odasý Ankara Þube öncülüðünde,
Maden ve Makine Mühendisleri Zonguldak Þubeleri ile
birlikte, Mimarlýk Fakülteleri öðrencilerinin katýlacaðý
“Kent Düþleri 3” Proje/Fikir yarýþmasý açýldý. Maden
ocaklarýnda hayatýný kaybeden maden iþçileri anýsýna
düzenlediðimiz yarýþmamýzý 24 Mart 2008 yýlýnda
baþlattýk.
Çeþitli üniversitelerden öðrenciler Zonguldak'a geldiler,
Lavuar alanýný ve Zonguldak'ýn çeþitli endüstri yapýlarýný
incelediler, iki gün misafirimiz oldular.
26 Haziran 2008 de sonuçlanan yarýþmanýn sunumlarý
ve jüri deðerlendirmeleri Ankara Milli Kütüphane
Salonunda, Kolokyum ve Ödül Töreni de Zonguldak'ta
yapýldý. Ödül alan projelerin sergisi ve çok büyük ilgi
gördü.
29 Mart yerel yönetim seçimleri öncesinde, Zonguldak
Kültür ve Eðitim Vakfý ZOKEV, 15 Mart 2009'da Mimarlar
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Odasý Ankara Þubesini de davet ettiði ve Þube
Baþkanýna Çalýþtay yürütücülüðü görevini verdiði
Lavuar Çalýþtayýný düzenledi. Çalýþtaya Mimarlar
Odasýndan Sayýn Emre Mardan da özel çaðrýlý olarak
katýldý ve atölye çalýþmasý ile katkýlar verdi. Çalýþtayda
oluþturulan atölyelerden “Lavuar Alanýnýn
Projelendirilmesine Ýliþkin Planlama Ýlkeleri ve
Mimari Yaklaþým Komisyonunun Raporu” çok
büyük ilgi gördü. Çalýþtayýn tartýþmalar bölümünde,
siyasi partilerin Belediye Baþkan adaylarý da görüþlerini
açýkladýlar.
Adaylardan Sayýn Ýsmail EÞREF, seçim çalýþmalarýna
baþlamadan önce temsilciliðimizden Proje Fikir
yarýþmamýzýn projelerinin tanýtýldýðý kitapçýðý ve diðer
dokümanlarý istemiþti. Çalýþtayda, projeleri incelediðini
ve seçildiði takdirde, Lavuar alanýný ve endüstri mirasý
olarak tescil edilen yapýlarý bir an önce halkýn hizmetine
açmak için tüm gücüyle çalýþacaðýný ifade etti. Ve 15
gün sonraki seçimlerde de Belediye Baþkaný seçildi.
Yine o yýl, yeniden yapýlandýrýlan Kent Konseyi Genel
Kurul toplantýsýnda Lavuar Alaný gündeme alýndý ve
Temsilciliðimizin de içinde olduðu ”Lavuar Alaný
Çalýþma Gurubu “ oluþturuldu.
Temsilcilik olarak, görüþlerimizi aktardýk:
- Ulusal ölçekte kentsel tasarým projesi yarýþmasý
açýlmalýdýr.
- Zonguldak kömürle doðmuþ, kömürle kimliðini
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kazanmýþ, Cumhuriyetimizin Ýlk Vilayeti ve Ýlk Endüstri
Kentidir. Lavuar alanýnda yapýlacak tasarýmlarda ve
düzenlemelerde bunlar mutlaka vurgulanmalýdýr.
- Zonguldak, ülkemizde, kent meydaný olmayan belki de
tek ildir. Revizyon imar ve kentsel tasarým planlarýnda,
alanýn kentin meydaný olma, gerektiðinde toplantý,
miting, fuar, sergi alaný gibi kullanýlabilme özelliðini de
taþýmasý saðlanmalýdýr.
- Alanda yoðun yapýlaþma olmamalýdýr.
- Koruma altýna alýnarak tescillenen, yer altýndaki, silo
altý olarak adlandýrýlan mevcut yer, Zonguldak'ýn
kültürünü, kimliðini, kömürün serüvenini anlatan,
müze, tiyatro, söyleþi, dinleti salonlarý, kitap satýþ
yerleri, sanatçýlar çarþýsý, el sanatlarý atölyeleri v.s. gibi
sosyal ve kültürel amaç ve etkinlikler için kullanýlmalýdýr.
- Korunan yapýlar ve onlarýn bodrumlarý hariç, zemin altý
kotlarda, otopark, minibüs durak ve depolama yerleri,
v.s yapýlabilir. Bu takdirde, trafiðin de ne þekilde
çözümleneceðini gösteren ulaþým planýnýn da, mutlaka
yapýlmasý þartý getirilmelidir.
- Þartnameye projelerin Koruma Kurulunun onayýndan
geçirilme þartý konulmalýdýr.
- Þartnamede, alanýn, þurasýnda þu þekilde þu olsun,
binanýn þurasý þöyle olsun, kuleler þu þekilde yapýlsýn v.s
gibi ayrýntýlara girmenin, yarýþmacý ekiplerin
yaratýcýlýklarýný ve özgür tasarýmlarýný engelleyebileceði
SÝSAG Grevi
göz ardý edilmemelidir.
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Önerilerimiz oldu.
Temsilciliðimizin baþýndan beri savunduðu,”ulusal
ölçekte tek dereceli proje yarýþmasý açýlmasý”
önerisi ve projelerde kesinlikle olmasýný gerekli
gördüðümüz hususlar Kent Konseyi Genel Kurulunda
da kabul edildi.
“Kent Düþleri 3” Proje / Fikir yarýþmamýz, ZOKEV
Çalýþtayýnýn ve Zonguldak Lavuar Koruma Alaný ve
Çevresi Proje Yarýþmasý þartnamesinin alt yapýsýný
oluþturdu.
Zonguldak Valisi Sayýn Erdal ATA'nýn ve Belediye
Baþkaný Sayýn Ýsmail Eþref 'in konuya sahip
çýkmalarýyla yeniden ivme kazanan süreçte, Zonguldak
Belediyesince düzenlenen “Zonguldak Lavuar
Koruma Alaný ve Çevresi Koruma, Planlama,
Kentsel Tasarým, Mimarlýk ve Peyzaj Düzenleme
Proje Yarýþmasý”, 30.03.2010 tarihinde baþladý ve
24.06.2010 tarihinde sonuçlandý.
Þartname hazýrlýðýndan, sonuçlarýn ilanýna kadar, her
yönüyle lekesiz, gölgesiz çok güzel bir yarýþma oldu.
Birinciliði kazanan projede; Zonguldak'ýn endüstri kenti
kimliðini ve kültürünü tam olarak yansýtmadýðý,
nesillere aktaramayacaðý gibi endiþe ve tereddütlerimiz
olsa da, artýk var gücümüzle, projeyi biran önce hayata
geçirmeye çalýþacaðýz.
Bitirirken, “enkazdan define” çýkarmamýza vesile
olan ve bizlere her türlü desteklerini verenlere,
teþekkürlerimizi borç biliriz.

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

Avrupa Mimarlar Konseyi (ACE), 20. kuruluþ yýlýný,
geçtiðimiz yýlsonunda 3–4 Aralýk günleri Brüksel'de
kutladý. Yýldönümü dolayýsýyla Avrupa Parlamentosunda
özel bir konferans da düzenlendi. Öncelikle, bu
etkinlikler hakkýndaki bilgileri, ACE'nin kendi
kaynaklarýndan çok daha ayrýntýlý olarak Mimarlar Odasý
web sitesinden öðrenmenin mümkün olduðunu
belirtmek ve bunu saðlayan görevli meslektaþlarýmýzý
kutlamak gerekir. Sýnýrlý bir çevre içinde kalýyor gibi
görünse de, Mimarlar Odasý yurtdýþý iliþkiler kapsamýnda
Brüksel'de olan bitenleri çok yakýndan izleyebiliyor (1).
Mimarlar Odasý ve Ace
ACE'ye katýlmak üzere ilk baþvuruyu Mimarlar Odasý
1990 baþlarýnda, ACE'nin ilk kuruluþ yýllarýnda yapmýþtý.
Türkiye AB üyesi olmadýðý için, “gözlemci” üye olarak
katýlabiliyorduk. Böyle bir statünün tanýnmasý, belki
biraz da bizim fazlaca takip etmememizden olacak, bir
on yýllýk süre aldý. On yýl önce ACE'ye katýldýðýmýzda, AB
karþýtý bir söylemle böyle bir üyeliðe karþý çýkanlar
olmuþtu. Ama Brüksel'de tartýþýlanlarý sadece izlemenin
bile bizim için önemli bir yarar saðladýðýný, geçen on yýl
içinde Mimarlar Odasý çevresinde geliþtirilen yeni
söylem ve eylemler sanýrým kanýtlýyor.
On yýl önce ACE'ye Mimarlar Odasý delegesi olarak giden
ve iliþkilerin geliþtirilmesine önemli katkýlarý olan Sevgili
Günhan Danýþman hocamýzýn ardýndan bugün, Deniz
Ýncedayý, Ali Cengizkan ve Tuðçe Taðmat bu iliþkileri
baþarýlý bir þekilde sürdürüyorlar. Kuþkusuz, gittikçe
daha ayrýntýlý bir hal alan AB “muktesebatý”ný kavramak,
Avrupa politikalarý baðlamýnda ACE'nin çalýþmalarýna

dâhil olmak kolay bir iþ deðil. Ama denize girmeden
yüzme öðrenilemiyor.
Baþkanýn MSF Konuþmasý ve Ace'nin Ýki Temel
Ýþlevi
Ekim ayýnda Mimarlýðýn Sosyal Foruma katýlmak üzere
Ankara'ya gelen ACE Baþkaný Selma Harrington'un
Forum'daki konuþmasý, ACE'nin niteliði ve konumuna
iliþkin önemli ipuçlarý veriyor. “Diplomatik” bir dille
yaptýðý, Türkçe olarak “merhaba” ile baþladýðý ve
sonunda “teþekkür ederim” diyerek bitirdiði
konuþmasýnda ACE Baþkaný, ACE'nin baþlýca iki temel
iþlevi olduðunu vurguluyordu. Birincisi, ACE'nin farklý
ülkelerden mimarlýkla ilgili, farklý görüþ, bilgi ve
deneyimlerin karþýlýklý aktarýldýðý bir “platform” olmasý.
Ýkinci iþlev ise, AB yasama çalýþmalarýnýn izlenmesi,
deðerlendirilmesi, bu yasama sürecine gerektiðinde
“müdahil olma” diye özetlenebiliyor. AB'nin çýkardýðý
yasalar, belki þu an için bizi doðrudan fazlaca
etkilemiyor, ama AB üyesi ülkeler açýsýndan gündelik
yaþamýn bir parçasý ve dolayýsýyla önemli.
Brüksel'de son düzenlenen 20. yýl programý ve özellikle
Avrupa Parlamentosunda yapýlan konferansýn, daha
çok ACE'nin “AB yasama süreci” ile ilintili iþlevlerine
iliþkin konularý kapsadýðý anlaþýlýyor.
Konferansta;
“Mesleki Yeterliliklerin Tanýnmasý”, “Ýç Pazarlarda
Hizmetler”, “Kamu Ýhaleleri”, “Binalarda Enerji
Verimliliði” ve “Ýnþaat Malzemeleri” konularýndaki
mevzuat üzerinde durulmuþ. ACE'nin “platform” olma
özelliði,
yýlýnda bir “að örgütü” olarak kurulan
Teoman2000
Öztürk
Avrupa Mimarlýk Politikalarý Forumu'na (EFAP)
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doðru kayýyor diyebiliriz. Mimarlar Odasý ile birlikte
Bayýndýrlýk Bakanlýðý görevlilerinin de katýldýðý EFAP
çalýþmalarý, “mimarlýk politikalarý”na yönelik zengin bir
bilgi ve deneyim birikimini yansýtýyor (2).

geleneklerden oluþan bir üçlünün egemen olduðu
sistematik düzensizlik ortamýnda engellendiðini
söylüyor.
YOKSULLUK YERYÜZÜNDEN SÖKÜLÜP ATILMALI

Neoliberal Politikalar Karþýsýnda Mimarlar
Avrupa Mimarlar Konseyinin iki yýl önce, 10 Nisan
2008'de Brüksel'de düzenlediði “Gelecek Ýçin
Tasarým: Pazar ve Yaþam Kalitesi” baþlýklý
konferans, Konseyin “platform” iþlevini yansýtan ve
üzerinde aðýrlýkla durulmasý gereken bir etkinlik. ACE
tarafýndan hazýrlanan ve konferanstaki konuþmalarý çok
iyi özetleyen bir kitabýn Türkçe çevirisi bu yýl Mimarlar
Odasý tarafýndan yayýnlandý(3). ACE'nin bu
konferansýnda dile getirilen görüþlerin önemli bir
bölümü, ülkemiz mimarlýk gündemindeki çoðu konuya
ýþýk tutabilecek nitelikte. Örneðin bazý konuþmalar,
Mimarlýðýn Sosyal Forumu tartýþmalarýna çok yakýn
paralellikler taþýyor.
2008'de, ekonomik krizin aðýrlýðýný duyurduðu bir
ortamda yapýlan bu ACE konferansýnda, serbest piyasa
koþullarýný öngören neoliberal politikalarýn getirdiði
ekonomik, politik ve toplumsal engellere karþýn,
kentlerdeki yaþam koþullarýnýn nasýl geliþtirilebileceðinin, mimarlarýn toplum yararýna iþlevleri
nasýl yerine getirebileceklerinin tartýþýlmasý
amaçlanmýþ. Konferansta, AB görevlisi bürokratlarýn
suya sabuna dokunmayan “resmi” konuþmalarýnýn yaný
sýra, özellikle meslekten gelenlerin ve akademisyenlerin
toplumsal içerikli “radikal” denilebilecek çýkýþlarý dikkati
çekiyor.
ÝÞLERÝ PÝYASANIN GÝDÝÞÝNE BIRAKAMAYIZ
ACE'nin o tarihteki baþkaný Juhani Katainen kitaptaki
sunuþunda, iþleri piyasanýn gidiþatýna býrakan liberal
inanç ve eðilimlerin ciddi bir þekilde zayýfladýðýný,
günümüzde artýk kamu yararýný her þeyin önünde gören
ve kentlerde yaþayanlarý tüm politikalarýn merkezine
koyan tutumlarýn gerekliliðini belirtiyor.
Harvard Üniversitesinden Richard Parker, konferanstaki
konuþmasýnda “...ticari deðil, gerçek anlamda güzeli
yaratacak ortak yeteneklerimiz, çaðýmýzýn belirleyici iki
kurumu olan piyasa ve demokrasi ile engellenmekte,
çeliþmektedir... Bu çeliþkinin boyutlarý giderek
büyümektedir...” diyerek radikal önlemlerin gerekliliði
üzerinde duruyor. Galbraith'in 50 yýl önce dile getirdiði
“özel refah – kamusal sefalet” çekiþmesi yorumuna
deðinen Parker, getirilen iyi niyetli önerilerin
gerçekleþmesinin, iktidar gücü, çýkarlar ve
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Ekoloji profesörü ve “su hakký” konusundaki radikal
çýkýþlarýyla tanýnan Riccardo Petrella konferansta özetle
þu görüþleri dile getirmiþ: “Kentlerimizde yaþayanlar,
kentlerin birkaç güçlü çýkar grubu tarafýndan, sadece
ekonomik ve finansal açýdan deðil, siyasal, kültürel, dini
veya etnik açýdan, uluslararasý, hatta dünya çapýnda
etkili oligarþiler tarafýndan 'inþa' edildiðine ve bu
durumun 'normal', hatta kaçýnýlmaz olduðuna
inandýrýlmýþlardýr... (Oysa kentler) herkes için ve
herkesin sorumluluðu altýnda olan ortak varlýklardýr.
Bunlar, büyük bankalarýn ve spekülatif fonlarýn topraða
yönelik açgözlü rekabetine konu olmamalýdýr. Hepimiz
için temel ilke... 21. yüzyýla dönüp baktýðýmýzda, her
insanýn onurunun korunduðu, yoksulluðun
yeryüzünden sökülüp atýldýðý kentler görebilmektir.”
Bu görüþlerin, AB'nin ve ülkelerin politikalarý, özelde
“mimarlýk politikalarý” ve “tasarým”ýn geleceði üzerinde
ne ölçüde etkili olabileceði kuþkusuz tartýþýlabilir. Ancak
söylenilenler, mimarýn toplumsal sorumluluðunun ve
mimarlýk – politika iliþkilerinin öneminin yeniden
vurgulanmasý açýsýndan önemli. Bir dönemler
bireyselliðe dayanan, piyasanýn baþýboþluðuna
býrakýlan politikalarýn çýkar yol olmadýðý, özellikle son
kriz ortamýnda açýkça görüldü. Konferansta dile
getirilenler, mimarlarýn politik yaklaþýmlarýnda, daha da
genelinde kent ve yapýlý çevre politikalarýnda, yeniden,
günümüz koþullarýný dikkate alan bir “sol” yönelime
duyulan ihtiyacýn belirgin izlerini taþýyor.

(1) ACE'nin 20. yýl kutlamalarýna iliþkin, Mimarlar Odasý web
sitesindeki ayrýntý haberin dýþýnda youtube'da da hoþ bir “slide
show”var: http://www.youtube.com/
watch?v=5_nBGQ_g2tM
(2) Avrupa Mimarlýk Politikalarý Forumu EFAP'ýn 18-20 Kasým
2010'da Brüksel'de yapýlan son toplantýsýna iliþkin haber için
bakýnýz: Mimarlýk Haberler, Sayý 137 (Aralýk 2010-Ocak
2011), s.11. Odanýn web sitesinden de EFAP hakkýnda ayrýntýlý
bilgilere ulaþabilirsiniz.
(3) Gelecek Ýçin Tasarým: Pazar ve Yaþam Kalitesi –
Konferans Bildirileri, çeviren Arif Þentek, Mimarlar Odasý
yayýný, 2010, Ankara

Amastris* Ýsyanda!
Yaðmur Dönmez
Bartýn Platformu

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

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

*Amasra ilçesine adýný veren Pers prensesi Amastris.
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sonlanmýþtýr. Rant saðlama isteði ve yandaþlara peþkeþ
süreci sadece bununla kalmamýþ, Amasra'nýn topraðýný,
denizini, ormanýný ve Amasra halkýný yavaþ yavaþ
zehirleyecek olan çevre talaný da bu noktada
baþlamýþtýr.
Amasra halkýnýn yaklaþýk 5 yýldýr içerisinde bulunduðu
bu süreç, günümüzde Karadeniz ve ülkenin diðer birçok
bölgesinde sürdürülen çevre talanlarýndan çok da farklý
deðildir aslýnda. Ýlk olarak kömür çýkartma amacýyla
bölgeye geldiðini söyleyen þirket, TTK'ya baðlý bir kýsým
kömür sahasýnýn iþletme hakkýný alarak faaliyetlerine
baþlamýþtýr. HATTAT A.Þ. bölgeden taþ kömürü
çýkaracaðýný, bunu en makul fiyatlarla ülke sanayisine
sunacaðýný, ayrýca maden çýkarýlan yerlerin yakýnlarýnda
TERMÝK SANTRALLER kurarak bölge halký için istihdam
yaratacaðýný iddia etmiþtir. Dayý, amca, hemþeri“-cýlýk/cilikleriyle” bölgeyi kendisine mesken edinen þirket, 4 yýl
boyunca hiçbir þekilde kömür çýkarma iþine giriþmemiþ;
bu yýllar süresince, Amasra ve civarýnýn asýl olarak tarým,
balýkçýlýk ve turizm bölgesi olarak kabul edildiði Çevre
Düzeni Planý'nýn deðiþtirilip, planda bölgenin sanayi
alaný olarak anýlmasý için çeþitli sosyal ve siyasal(!)
faaliyetler yürütmüþtür. Ýþin “istihdam yaratma” boyutu
ise bambaþka nitelikler taþýmaktadýr. Þirketin
faaliyetlerine baþlamasýyla Amasra sokaklarýnda
görülen Çinli sayýsý her ne alametse bir anda artmýþtýr!
Þirket, beslediði ve beslendiði sistemin en vazgeçilmez
özelliklerinden birini kullanarak uzak doðunun ucuz
emek gücünü bölgeye taþýmýþtýr.
Mevcut durumun kýsa zamana kadar bu þekilde
seyretmesi, bölge halkýný umutsuzluða deðil, bütün
Karadeniz'de olduðu gibi “yaþadýðý yere sahip çýkma”
bilinci sayesinde direniþ stratejileri geliþtirmeye itmiþtir.
24.11.2010 tarihinde Bartýn'da yapýlan ÇED Halký
Bilgilendirme Toplantýsý yaklaþýk 2000 kiþinin
protestosuna sahne olarak yaptýrýlmamýþtýr. Yine ertesi
gün ayný amaçla yapýlan diðer toplantý da benzer þekilde
iptal ettirilmiþtir. Bununla yetinmeyen Amasralý ve
Bartýnlýlar, 29 Kasým 2010 tarihinde Çevre ve Orman
Bakanlýðý'nda bölgenin neredeyse bütün oluþumlarýnýn
bileþeni olduðu Bartýn Platformu ve HEMA Temsilcilerinin
katýlýmýyla gerçekleþtirilen Kapsam Belirleme
Toplantýsý'na, dýþarýdan da olsa müdahil olabilmek için
yaþlý-genç, kadýn-erkek, çoluk-çocuk yaklaþýk 800 kiþi
Ankara'ya gelmiþler; Termik Santrale karþý seslerini
yükseltmiþlerdir. Bakanlýk önü öyle samimi manzaralara
sahne olmuþtur ki, hep birlikte yaratýlan toplumsal
hareket meyvesini vermiþ; hazýrlanan ÇED Raporu iptal
edilmiþtir. Verilen örgütlü mücadelenin kazanýmla
sonuçlanmasý Amasra ve Bartýn'da adeta bir bayram
havasý estirmiþtir.
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Fakat ne yazýk ki her þey þu an için bitmiþ sayýlmaz…
Milyar dolarlýk bir þirketin yapmýþ olduðu bütün o
masraflarý kat ve kat karlarla yerine koymadan bölgeyi
terk etmesi kendileri açýsýndan çok da akýl karý bir þey
olmasa gerek. Bu durum, daha geçtiðimiz günlerde
Enerji Bakaný Taner Yýldýz'ýn bizzat HEMA tarafýndan
Amasra'ya davet edilmesi ve kimsenin haberi olmadan
bölgeye gelerek þirketin kullanmakta olduðu sahayý
ziyaret etmesinden ve sonrasýnda yapmýþ olduðu
açýklamalardan anlaþýlmaktadýr. Ama ne olursa olsun
Amasra halký BÝRLÝKTE olunduðu vakit, neleri
baþarabileceðini artýk anlamýþtýr. Ýlk baþlarda yavaþ
yavaþ olmasýna raðmen gün geçtikçe daha da çoðalarak
balýkçýsýyla, köylüsüyle, sendikalarýyla, sivil toplum
örgütleriyle, esnafýyla, kadýnlarý, gençleri ve
çocuklarýyla örgütlenmenin ve birlikte mücadele
edebilmenin farkýna varmýþlardýr. Rant uðruna
Karadeniz'i birilerine peþkeþ çekip HES çöplüðüne
çeviren, derelerini kurutan, denizini doldurup halký
ondan ayýran, nükleer santrallerle ölüm bölgeleri
yaratmayý planlayan, termik santraller kurup havasýný,
suyunu, topraðýný ve de insanýný zehirlemeye çalýþanlar
bilmeliler ki artýk Prenses Amastris'in memleketi
Amasra ÝSYANDADIR!!!

SÖYLEÞÝ

Mahmut Hamsici Ýle Hes'ler Üzerine
Röportaj: Eylem Ekin

Sizce, Türkiye, dünyadaki su kaynaklarý açýsýndan
nasýl bir konumda bulunuyor?
Türkiye, zannedildiði üzere su zengini bir ülke deðil.
Birleþmiþ Milletlerin hesaplamalarýna göre kiþi baþýna
yýlda 10.000 m3'ten fazla su düþen ülkeler su zengini
sayýlýyor. 1960'larda 28 milyon nüfusuyla kiþi baþýna
düþen kullanýlabilir su miktarý 4000 m3 ile su zengini
olarak tanýmlanan Türkiye'de günümüzde kiþi baþýna
düþen kullanýlabilir su miktarý yýllýk 1450 m3. WWF
(Dünya Doðayý Koruma Vakfý) Türkiye'nin verilerine
göre bu rakam Irak'ta ortalama 2020 m3, Asya'da 3000
m3, Batý Avrupa'da 5000 m3, Afrika'da 7000 m3, Güney
Amerika'da 23000 m3. Dünya ortalamasý ise 7600 m3.
TÜÝK'in hesaplamalarýna göre 2030 yýlýna kadar Türkiye
nüfusunun 100 milyona ulaþmasý bekleniyor. Bu
durumda kiþi baþýna kullanýlabilir su miktarý 1000 m3'e
düþecek yani Türkiye su sýkýntýsý çeken bir ülke
konumuna gelecek.
HES'ler doða üzerinde nasýl bir etkiye sahip?
HES'lerin doðaya yönelik çok çeþitli olumsuz etkileri var.
En temel etkilerini sayacak olursak… Öncelikle
akarsuyun doðal akýþýnýn bozulmasý ve suyun borulara
hapsedilmesi sudaki oksijenin miktarýnýn azalmasýna
neden oluyor. Bununla, mikroorganizmalardan balýklara
kadar bu oksijene ihtiyacý olan sudaki canlýlarýn
yaþamýný tehlike altýnda kalýyor. Suyun borulara hapsi

etraftaki aðaçlarýn, hayvanlarýn, tüm canlýlarýn bu suya
ulaþamamasýna neden olduðu için onlarýn da
hayatlarýnda ciddi bir tehdit oluþturuyor. HES'ler suyu
yataktan yok etmesi ve suyun olduðu yerlerde de beton
yapýlarla geçiþlerine izin vermemesi nedeniyle balýklarýn
yaþamýna son veriyor. Akarsularýn akýþýna müdahale
edilmesi deltalara da büyük zarar veriyor çünkü
deltalara can veren akarsularýn taþýdýðý tortular ve besin
maddeleri. Deltalarýn erimesiyle deniz tarafýndan tuzlu
suyun akarsu yataðýndan iç kýsýmlara ilerleme riski
ortaya çýkýyor. Hem HES inþaatlarý hem de tüm HES
inþaatý olan yerlerde oluþturulan taþ ocaklarý nedeniyle
büyük oranda aðaç katliamý yapýlýyor. Ýnþaat sýrasýnda
dinamit kullanýmý yer altý kaynaklarýnýn yok olmasýna
neden oluyor. Santral sýrasýnda ortaya çýkan hafriyat
atýklarý büyük çevresel kirlilik yaratýyor. Türkiye'de atýk
sularýn arýtýlma oraný düþük. Bu yüzden sularý alýnmýþ
akarsu yataklarý atýk su akarý haline geliyor ki, bu hem
insanlar, hem de tüm doðal hayat için büyük tehlike
anlamýna geliyor. Suyun yataðýndan alýnmasý yer altý
sularýnýn da beslenememesine neden oluyor. Bu
bahsettiðim sonuçlarý bugün birçok bitirilmiþ HES
projesinde görmek mümkün. Ama en çarpýcý örnekler
Ordu'daki Melet ýrmaðý, Rize Güneysu'daki Gürgen
deresi gibi HES nedeniyle tamamen kurumuþ dereler.
HES'lere karþý Anadolu insanýnýn duruþu nasýl? Bu
konuda örgütlü bir mücadele verilebiliyor mu?
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HES'lerle ilgili baþlarda bir þaþkýnlýk dönemi ancak bu
çabuk atlatýldý. Hayata geçirilen HES'lerin neden olduðu
tahribat da ortaya çýkýnca Anadolu'nun dört yanýnda
HES'lere karþý mücadele eden yörelerin sayýsý artmaya
baþladý. Mücadele edenler Baþbakan Erdoðan'ýn
tabiriyle “çevreci tipler” deðil doðrudan HES yapýlmak
istenen vadilerde yaþayan insanlar.
Bu hareketler baþlarda kendiliðinden yerel hareketler
olarak ortaya çýkarken artýk birbirleriyle çok daha fazla
iletiþime geçiyor ve ortak mücadeleyi zorluyor. Örneðin
bugün Karadeniz bölgesinde mücadeleyi sýrtlayan yerel
inisiyatifler, dernekler, örgütler bir araya gelerek
oluþturduklarý Derelerin Kardeþliði Platformu çatýsý
altýnda çalýþmalarýný yürütüyor. Tunceli'de verilen
mücadele bugün bütün bir kent halkýný seferber etmiþ
durumda. Son olarak aylardýr derelerinin kaynaðýnda
nöbet tutan Muðla Yuvarlakçaylý köylüler zafer
kazandýlar. Bunlarýn dýþýnda Anadolu'nun dört yanýnda
irili ufaklý direniþler sürüyor, örgütlenen yörelere sürekli
yenileri ekleniyor. Mücadele veren yörelerin sayýsý ve
mücadelelerdeki kararlýlýk arttýkça hükümet ve þirketler
de daha fazla arýzlaþýyor. Hükümetin yalan ve baskýlarý
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ile þirketlerin vadide yaþayanlara para verme, yollarýný
yapma, çocuklarýna burs verme gibi vaatleri hiç etkisiz
deðil. Bunlardan dolayý iþbirliðine gidip mücadeleyi
býrakanlar da oluyor ancak onlarýn sayýsý çok az.
Türkiye'de HES ulusal siyaseti hak ettiði oranda
etkileyebildi mi? Gündemde hak ettiði yeri
alabildi mi?
Kamuoyunun konuya dair duyarlýlýðý bence oldukça iyi.
Öyle ki Türkiye'nin en ünlü þarkýcýlarýndan biri, Tarkan
bu konuda insanlarý mücadele etmeye çaðýrýp Çevre ve
Orman Bakaný'yla polemiðe giriyor. Semih Kaplanoðlu
Berlin Film Festivali'nde Altýn Ayý ödülünü alýrken
Karadeniz'deki HES sorunuyla ilgili mesajlar veriyor.
Türkiye'nin en ünlü yazarlarýndan biri HES'lerle ilgili bir
tartýþma üzerine yazdýðý makaledeki ifadeleri nedeniyle
týrnak içinde gazetesini terk etmek zorunda kalýyor.
Büyük televizyon kanallarý, gazeteler dahi HES'lerle ilgili
geliþmeleri sürekli izleyicilerine, okurlarýna duyuruyor.
Ama tabii ki bu duyarlýlýðýn artmasý gerekiyor. Öte
yandan meseleye sadece HES'lerin doðaya yönelik
olumsuz etkileri açýsýndan deðil suyun ve su

havzalarýnýn ticarileþtirilmesi açýsýndan da bakan bir
anlayýþýn kamuoyunda daha fazla hakim olmasý
gerekiyor.
Tüm tepkilere raðmen AKP'nin
konusundaki ýsrarý neye dayanýyor?

HES'ler

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

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

BASINA VE KAMUOYUNA

TMMOB'nin Tabiatý ve
Biyolojik Çeþitliliði Koruma
Kanunu Tasarýsý'na iliþkin
görüþü TBMM Çevre
Komisyonu'na gönderildi.
TABÝATI VE BÝYOLOJÝK
ÇEÞÝTLÝLÝÐÝ KORUMA
KANUNU TASARISI
BU HALÝYLE KABUL
EDÝLEMEZ

TBMM gündemine taþýnmýþ olan Tabiatý ve Biyolojik
Çeþitliliði Koruma Kanunu Tasarýsý bir bütün olarak
deðerlendirildiðinde, doðayý koruma açýsýndan
sistematik bir gerilemeye karþýlýk gelmektedir.
TMMOB konuya iliþkin deðerlendirmelerini bugün (11
Ocak 2010) TBMM Çevre Komisyonu'na sunmuþtur.
Kanun Tasarýsý, var olan bir eksikliði gidermekten
çok, koruma çabalarýnýn "yatýrým" adý altýnda
sürdürülen "talan" anlayýþýna terk edilmesinden
baþka bir þey deðildir.
Söz konusu tasarýyla, kanunlarda yaratýlan istisnalar,
saðlanan imtiyazlar, görmezden gelinen iþgallerle
yetinilmeyip ülke yüzölçümünün %2'si bile olmayan
"doðal korunan alanlar" özel kanun kapsamýndan
çýkarýlmaktadýr.
Yasa tasarýsý ile bilimsel çalýþmayý zorunlu kýlan, ulusal
ve uluslararasý nitelikte deðer taþýyan alanlara iliþkin
karar alma yetkisi 14'ü bürokratlardan oluþan 20
kiþilik kurula verilmekte, ülkemizin en önemli doðal
deðerleri, görevleri koruma kararlarýyla çoðunlukla
çeliþen "yönetici bürokratlara" emanet edilmektedir.
Yasalaþmasý halinde böylesi bir düzenleme, 87 yýllýk
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Türkiye Cumhuriyeti'nde alýnmýþ en
karþýtý karar olarak tarihe geçecektir.

koruma

"Tabiatý ve Biyolojik Çeþitliliði Koruma Kanunu Tasarýsý",
Birleþmiþ Milletler Biyolojik Çeþitlilik Sözleþmesi (BÇS)
de dahil olmak üzere Türkiye'nin de taraf çok sayýda
uluslararasý anlaþmanýn yaný sýra Anayasa'nýn "Tarih,
Kültür ve Tabiat Varlýklarýnýn Korunmasý" baþlýðý altýnda
yer verilen 63. maddesindeki; "Devlet, tarih, kültür
ve tabiat varlýklarýnýn ve deðerlerinin
korunmasýný saðlar, bu amaçla destekleyici ve
teþvik edici tedbirleri alýr" ilkesine de açýkça
aykýrýdýr.
Kanun Tasarýsý, amaç maddesinden baþlayarak
"yatýrým" adý altýnda bu alanlara göz dikmiþ olan
"talan" örgütleyicilerine karþý teslim bayraðýný
çekmektedir. Gerekçesinde mevcut mevzuatý ve
uygulamalarý "Kuralcý ve yasakçý mantýk" olarak
nitelendirerek, "katýlým" ve "danýþma" organlarý
dýþlanmakta, Çevre ve Orman Bakanlýðý her durumda
tek baþýna "son sözü" söyleyebilecek bir konuma
getirilmektedir. "Koruma-kullanma dengesi" ifadesi
kisvesi altýnda "kullanmayý" amaç içine sokan
düzenlemeler, ülkemizin en önemli doðal deðerlerinin
gözden çýkarýldýðýnýn kanýtýdýr.
Bu alanlar sürdürülebilirlik içerisinde ekonomik
faaliyete açýlacak demektir. Tasarý ile mevcut ÇED
süreçleri sayesinde korunan alanlarda gerçekleþen
tahribat bu sefer Ekolojik Etki Deðerlendirmesi (EED)
adý altýnda hazýrlanacak raporlarla yürütülecektir. ÇED
raporlarý benzeri bir süreçle korunan alanlar yatýrýmlara
açýlmýþ olacaktýr.
Tasarýnýn; tesis edilecek izinler, intifa ve irtifak haklarý
ile ilgili bölümünde ülkemizin neredeyse tüm korunan
alanlarý özel kiþi ve þirketlere tahsis edilebilir hale
getirilmekte, "üstün kamu yararý ve stratejik kullaným"
tarifi ile izin, intifa ve irtifak hakký verme yetkisi
Bakanlar Kurulu'na verilmektedir.

Bunun meali þudur: Munzur, Ýkizdere, Ilýsu vadisi
vb.'de yapýlmak istenen HES'ler; Kuþadasý, Küre
Milli Parký vb.'ne yapýlmak istenen otoyollar,
sanayi tesisleri, maden iþletmeleri "üstün kamu
yararý ve stratejik kullaným" olarak tarif edilebilir
ve Bakanlar Kurulu bu yatýrýmlara izin verebilir.

tahribatlar bile komik denebilecek bir üst sýnýrdan
cezalandýrýlmaktadýr. Tüm dünyada önemli gündem
maddelerinden birini oluþturan yabancý ve yayýlýmcý
tür giriþinin önlenmesi konusu muðlâk bir biçimde
geçiþtirilerek, doða ve biyolojik çeþitlilik bakýmýndan çok
sakýncalý bir durum meydana getirilmektedir.

Kanun tasarýsýyla, "Milli Parklar Kanunu" ve "Kültür ve
Tabiat Varlýklarýný Koruma Kanunu" gibi "özel kanun"
niteliðine sahip yasalar tarafýndan korunan alanlar,
"genel kanun" niteliðindeki bir düzenleme içine
sokularak, "Maden Kanunu", "Turizmi Teþvik Kanunu",
"Organize Sanayi Bölgeleri Kanunu" gibi "özel kanun"
niteliðini koruyan yasalar karþýsýnda koruma kararlarý
üstünlüðünü yitirmektedir.

Sonuç olarak, "Tabiatý ve Biyolojik Çeþitliliði Koruma
Kanunu Tasarýsý", içerdiði yanlýþlýklar ve yaptýrýmlarýn
eksikliði/yanlýþlýðý nedeniyle ülkemizin doðal
zenginliklerinin ve doða koruma alanýndaki
kazanýmlarýnýn onarýlamayacak biçimde zarar
görmesine yol açabilecektir.

Tasarýnýn dayandýrýldýðý doða koruma stratejisi
yanlýþtýr, gerçekçi deðildir. Doða korumanýn temel
araçlarýndan biri olan planlama, siyasal iktidarlarýn her
türlü keyfi uygulamasýna açýk býrakýlmýþtýr. Tasarýdaki
kavramsal boþluklar, belirsizlikler ve anlam kaymalarý,
uygulamalarý kargaþaya dönüþtürebilecek, ilgili
kuruluþlar arasýnda çatýþmalara yol açabilecek, doða
koruma alanýnda þimdiye kadar elde edilebilen
kazanýmlarý da geçersizleþtirebilecektir! Tasarýyla,
siyasal iktidarlara daha önce çeþitli koruma yapýlarýna
kavuþturulmuþ alanlarý bu yapýlarýndan çýkarma olanaðý
getirilmektedir.
Tasarýda tanýmlanan Mahalli Biyolojik Çeþitlilik
Kurulu, halkýn çok zayýf bir þekilde temsil edildiði, il
bazýnda yapýlan bir örgütlenmeyi tanýmlamaktadýr. Bu
deðerlendirme, Anayasa'nýn katýlýmcýlýk ilkesine zýt
olmasýnýn yaný sýra, 1996 yýlýnda taraf olduðumuz
Biyolojik Çeþitlilik Sözleþmesi'nin "ekosistem yaklaþýmý
prensibine" aykýrýdýr.
Doðaya ve biyolojik çeþitliliðe karþý iþlenen
fiillerin kabahat kapsamýndan çýkýp, suç
kapsamýna girmesi beklenirken, tasarýyla bu
beklenti boþa çýkmýþtýr. Tasarýda, "Mutlak koruma
bölgesinin habitat kaybýna yol açacak ölçüde" ciddi

Bu nedenle Tasarý; bu içeriði ve düzeniyle TBMM'ye
sunulmamalýdýr. Hazýrlýk sürecinde dile getirilen ve
katýlýmcýlar tarafýndan da benimsenen görüþ ve öneriler
dikkate alýnarak yukarýda örneklenen eksiklik ve
yanlýþlýklarý giderecek biçimde yeniden düzenlenmelidir.
Yeniden düzenlenen Tasarýnýn, TBMM'deki ilgili
komisyonlarda görüþülmesi sürecine "taraf "
konumundakiler öncelikli olmak üzere ilgili demokratik
kitle örgütlerinin dengeli katýlýmlarý saðlanmalýdýr.
Korunan alanlarý istisna-özel kanun
kapsamýndan çýkaran,
Ýç içe geçen doðal ve kültürel deðerleri
birbirinden ayrýþtýran,
Sürdürülebilirlik adý altýnda kullanýmý amaç
edinen,
Ulusal deðerleri yerel çýkarlara devreden,
Doðal deðerleri piyasa malýna dönüþtüren,
Korunan alanlarda imar mevzuatý ile yapýlaþma
yolu açan,
Bu tasarýya "HAYIR" diyoruz.
Meslek örgütlerini, bilim insanlarýný görmezden gelerek
hazýrlanan bu tasarý bir an evvel geri çekilmelidir. Tasarý
bu haliyle kesinlikle kabul edilemez.
Mehmet Soðancý
TMMOB Yönetim Kurulu Baþkaný
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Doðal Sit Alanlarýnýn Yok Olmasýna
Neden Olabilecek Nitelikteki
“Tabiatý ve Biyolojik Çeþitliliði
Koruma Kanunu” Tasarýsý Geri
Çekilmelidir...!
21.01.2011
Ülkemizin doðal özellikleri nedeni ile ayrýcalýklý olan
alanlarýn korunmasýnýn yasal dayanaklarýnýn
güçlendirilmesi ve eksikliklerin giderilmesi için bir
düzenlemenin yapýlmasýnýn gerekliliði büyük bir öneme
sahiptir. Buna karþýn, Ýkizdere Vadisinin “Kültür ve
Tabiat Varlýklarýný Koruma Bölge Kurulu” kararý ile “Sit
Alaný” ilan edilerek koruma altýna alýnmasý üzerine,
varolan koruma düzenini geriye götürebilecek ve “Doðal
Sit”lerin yok olmasýna neden olabilecek nitelikte bir
“Yasa Tasarýsý” gündeme getirilmiþtir.
Bu kapsamda TBMM'ye sunulan “Tabiatý ve Biyolojik
Çeþitliliði Koruma Kanunu Tasarýsý”nýn içeriðine
bakýldýðýnda, ülkemizin zaten tahrip edilmekte olan
doðal deðerlerinin geri dönülemez bir þekilde yok
edilmesine yol açabileceði açýkça görülmektedir.
Tasarýnýn gerekçesinde, aðýrlýklý olarak, Avrupa Birliði
mevzuatýna uyum konusu öne çýkartýlarak bu giriþim
meþrulaþtýrýlmaya çalýþýlmaktadýr. Tasarýnýn bütünü
incelendiðinde ise, doðaya yapýlacak yatýrýmlarýn,
dolayýsý ile de sermayenin önünün açýlmasý ve doðal
alanlarýn yatýrým alanýna dönüþtürülmesinin önündeki
engellerin ortadan kaldýrýlmasý için yeni bir yasal
düzenleme amaçlandýðý açýkça anlaþýlmaktadýr. Avrupa
Birliði uzmanlarý ise, tasarý hakkýnda, eksiklikler ve
taþýdýðý sakýncalar nedeni ile olumsuz görüþ
bildirmiþlerdir.
Hazýrlanan yasa tasarýsýnýn pek çok maddesinin satýr
aralarýnda katýlýmdan ve katýlýmcýlýktan bahsedilirken,
taslaðýn hazýrlanmasý aþamasýnda ilgili hiçbir kurum ve
kuruluþun görüþü deðerlendirilmemiþtir. Hatta doðal
deðerlerin korunmasý konusunda kamu adýna sorumlu
olan Kültür ve Turizm Bakaný bile taslaðýn yeterince
tartýþýlmadýðýný ve olgunlaþmamýþ olduðunu ifade
etmiþtir.
Ayrýca, tasarý ile kültürel deðerlerle doðal deðerleri
ayrýþtýran ve farklý kamusal yararlar yükleyerek koruma
kültürünü zayýflatan bir anlayýþ ortaya konulmaktadýr.
Oysa kültürel ve doðal varlýklar birbirini tamamlayan ve
güçlendiren deðerler olup, birbirinden ayrýlamaz. Bu
durum uluslararasý sözleþmelerle düzenlenmiþ genel bir
hükümdür.

24 BASIN AÇIKLAMASI

Tasarý ile Kültür ve Turizm Bakanlýðý bünyesinde bir
nebze de olsa baðýmsýz olan Koruma Kurullarýnýn
denetiminde olan doðal sit alanlarýna iliþkin yetkiler,
Çevre ve Orman Bakanlýðý bünyesinde çoðunluðu
bürokratlardan oluþan kurullara devredilmektedir.
Koruma konusunda bilimsel esaslara dayalý karar veren
kurullar yerine güdümlü yapýlarýn oluþturulmasý,
alýnacak kararlar yönünden de önemli sorunlara neden
olabilecektir.
Halen yürürlükte bulunan 2863 sayýlý Kültür ve Tabiat
Varlýklarýný Koruma Kanunu'na göre, oluþturulan
kurullarýn kararý ile bir yerin doðal sit alaný ilan
edilebilmesi söz konusu iken, bu yasa tasarýsý ile bir
yerin korumaya alýnmasý Bakanlar Kurulu kararýyla bir
idari iþleme dönüþtürülmek istenilmektedir.
Ülkemizde 1234 adet tescilli doðal sit alaný
bulunmaktadýr. Bu alanlar yüzölçümü itibariyle
ülkemizin toplam yüzölçümünün % 3.7'sini
oluþturmaktadýr. Bu alanlar diðer ülkelerde toplam
yüzölçümlerinin ortalama % 14'ünü oluþturmaktadýr.
Buradan da görüldüðü gibi mevcut durumumuz doðal
sit alanlarý açýsýndan dünya ortalamasýnýn oldukça
gerisinde bulunmaktadýr. Buna raðmen, doðal alanlarýn
tahrip edilmesinden ve yok edilmesinden herhangi bir
kaygý duyulmamasý her bakýmdan kaygý verici bir
durumdur.
Tasarýda, yasaya aykýrý davrananlara iliþkin etkin cezaî
yaptýrýmlar da yer almamaktadýr. Bu anlamda tasarýnýn
koruma alanlarýnýn etkin olarak korunabilmesini
saðlayacak caydýrýcý denetim araçlarý öngörmemesi
önemli bir baþka sorunu beraberinde getirmektedir.
Tasarýnýn adýna, amaç ve ifadelerine bakýldýðýnda,
yürürlükte olan düzenlemeleri güçlendiren, boþluklarý
kapatan, koruma alanýndaki sorunlarý gideren bir tavýr
beklenirken, tam aksine var olan doðal koruma
alanlarýný tamamen ortadan kaldýran, bu alanlarýn var
olan doðal sit statülerine son veren ve çok sýnýrlý bir
bölümü için yeniden deðerlendirme öneren yasa
tasarýsý bu haliyle çok tehlikeli bir süreci baþlatacaktýr.
Sonuç olarak; “koruma” yerine “kullanma” kavramýný
öne çýkararak doðal sit alanlarýný küresel sermayenin
yatýrým alaný haline getirmeyi amaçlayan, doðal
deðerler ile kültürel deðerleri ayrýþtýran, karar alma
yetkilerini çoðunluðu bürokratlardan oluþan kurullara
tanýyan bu yasa tasarýsý Türkiye'nin de taraf olduðu
uluslararasý sözleþmelere ve Anayasaya açýkça aykýrý
olup geri çekilmesi gerekmektedir.
Kamuoyuna saygýyla duyurulur.
TMMOB
MÝMARLAR ODASI

Atatürk Orman Çiftliði'nin
Sahip Olduðu
“Kurumsal Kimlik”
Korunmalýdýr!

Atatürk Orman Çiftliði Baþkent Ankara'nýn sahip olduðu
toplumsal ve kültürel kimliði temsil eden ve deðerlerini
yansýtan çok önemli bir alandýr. Ne yazýk ki bu alan,
geliþen ve büyüyen kentin önemli bir rant odaðý olarak
görülmeye baþlamýþtýr.
Atatürk Orman Çiftliði'nin kuruluþ amacý ziraat ve
hayvancýlýktýr. Bunlarýn uzantýsý olarak endüstriyel
tesisler inþa edilmiþ, üretimin deðerlendirilmesi
amacýyla ticari birimler oluþturulmuþtur. Bunun yaný sýra

Baþkent Ankara'nýn sosyal yaþamýna hizmet eden
tesislere de AOÇ arazisi içinde yer verilmiþtir.
Atatürk'ün Vasiyeti'nde yaklaþýk 52.000 dekar olarak
Ankara halkýna emanet ettiði AOÇ arazisinin yaklaþýk
%36'sýnýn satýþý / talaný 1950- 1983 yýllarý arasýnda
çýkarýlan 8 ayrý yasa ile gerçekleþtirilmiþtir. AOÇ'den
koparýlan bu alanlarda çimento fabrikasýndan otobüs
terminaline, devlet mezarlýðýndan atýk su
kolektörlerine, kömür depolarýndan benzinliklere
kadar, Atatürk'ün vasiyetinde bulunmayan ve kurulma
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amaçlarý dýþýnda kalan birçok kullaným bulunmaktadýr.
Bunlarýn yanýnda, arazinin oldukça büyük bir
bölümünün de kira, protokol gibi yöntemlerle devri/
tahsisi gerçekleþtirilmiþtir. Böylece, kamunun malý
özel mülkiyete dönüþtürülmüþ, arazinin bütünlüðüne ve
sürekliliðine zarar verilmiþ, çok parçalý bir yapýya
bürünmesine neden olunmuþtur. Arazideki bu durum
rant beklentilerinin de gün geçtikçe artmasýna yol
açmaktadýr.
Son yýllarda ise, böylesi parçacý uygulamalarý
meþrulaþtýran ve alaný bütüncül olarak ranta açmayý
hedefleyen planlama giriþimleri gündeme gelmiþtir.
Ankara Büyükþehir Belediyesi'nin AOÇ alanýný dilediði
gibi kullanmasýnýn önünü açacak yasal düzenleme 2006
yýlýnda bir kanunla yürürlüðe sokulmuþ, bunun hemen
ardýndan alaný ranta teslim edecek bir imar planý
onaylanmýþtýr. Meslek Odalarýnýn açtýðý dava sonucu
iptal edilen bu planýn ardýndan yeni bir plan giriþimi
geçtiðimiz aylarda bir kez daha gündeme getirilmiþ, bu
plan da meslek odalarýnca yargýya taþýnmýþtýr. Bu dava
süreçlerinde ýsrarla altý çizilen nokta Atatürk Orman
Çiftliði'nin sahip olduðu tüm deðerlerle birlikte
korunmasýnýn gerekliliðidir.
Baþkentin tam ortasýnda yer alan büyük bir alan olan
AOÇ'de bugüne kadar yaþanmýþ olan bu olumsuz süreç,
kuruluþ amacýnýn dýþýna çýkan kullanýmlar ve
düzenlemelerden kaynaklanmýþtýr. Atatürk Orman
Çiftliði Müdürlüðü tarafýndan Çiftliðin “yeni kurumsal
kimliði”ni belirlemek amacýyla açtýðý logo yarýþmasý da,
AOÇ'de geçmiþte yaþanan planlama ve karar
süreçleriyle benzerlik taþýmaktadýr. Beklentisinin tam
olarak ne olduðu anlaþýlmayan bu yarýþmanýn sürecinde,
Atatürk'ün vasiyeti ile topluma mal edilmiþ olan Atatürk
Orman Çiftliði'nin logosunun deðiþtirilmesine bürokrasi
karar vermiþ, katýlýmcý bir süreç yine iþletilememiþtir.
Bu deðiþiklik giriþimi, kentin belleðini oluþturan bir
simgenin daha silinmesi anlamýna gelmektedir. Bu
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yönüyle giriþimin bizzat kendisi simgeseldir ve son
yýllarda örnekleri artan ve kentlileri kentlerine
yabancýlaþtýran giriþimler dizisinin son halkasý olarak
deðerlendirilmelidir. Kurumun logosunun, herhangi bir
þirket mantýðýyla, pazarlama gücünü artýrmak hedefiyle
veya tüketicileri cezbetmek arayýþýyla deðiþtirilmesi,
AOÇ'nin mekânlarýnýn ardýndan kurumsal niteliðinin de
sermayenin mantýðýna terk ediliþinin iþaretidir. Bu
giriþim, tam da AOÇ'nin sahip olduðu kurumsal kimliðin
kavranamamýþlýðýnýn göstergesi olarak anlaþýlmalýdýr.
Atatürk Orman Çiftliði, kurulduðu günden bu yana
kuruluþ amacýyla ve varlýðýyla baþlý baþýna bir kurumsal
kimliktir ve toplumca benimsenmiþ bu kimlik
deðiþtirilemez, deðiþtirilmemelidir.
TMMOB Mimarlar Odasý Ankara Þubesi
TMMOB Ýnþaat Mühendisleri Odasý Ankara Þubesi
TMMOB Elektrik Mühendisleri Odasý Ankara Þubesi
TMMOB Peyzaj Mimarlarý Odasý
TMMOB Çevre Mühendisleri Odasý Ankara Þubesi
TMMOB Þehir Plancýlarý Odasý Ankara Þubesi
TMMOB Ziraat Mühendisleri Odasý
Çankaya Kent Konseyi
Mülkiyeliler Birliði Genel Merkezi
Mülkiye Dergisi
Koleksiyoncular Derneði
Bilim ve Ütopya Kooperatifi
VEKAM
Çankaya Filatelik Araþtýrmalar Derneði
KÝGEM (Kamu Ýþletmeciliðini Geliþtirme Merkezi Vakfý)
Ankaralýlar Kulübü Derneði
Kavaklýdere Dayanýþma ve Güzelleþtirme
(Kavaklýderem) Derneði
Cumhuriyet Kadýnlarý Derneði
Türk Kadýnlar Birliði
Sýhhiye Sivil Toplum Platformu
Türkiye Sakatlar Derneði Ankara Þubesi
Ankara CUMOK (Cumhuriyet Okurlarý)

Fotoðraf: Emrah Köþkeroðlu, Kale Saat Kulesi-2009

ÖZEL BÖLÜM

Ulucanlar Merkez Kapalý Cezaevi
TMMOB Mimarlar Odasý Ankara Þubesi'nin 2006 yýlýnda
kurmaya baþladýðý bir düþtü Ulucanlar Merkez Kapalý
Cezaevi'nin kentin ve ülkenin belleðine sahip çýkarak
korunmasý, gelecek nesillere geliþtirilerek aktarýlmasý.
Temmuz 2006 yýlýndan bu yana boþaltýlmýþ olan
Ulucanlar Merkez Kapalý Cezaevi ne yýkýldý ne de
ayakkabýcýlar çarþýna dönüþtü. Ulucanlar Merkez Kapalý
Cezaevi yakýnda bir müze olarak kapýlarýný ziyaretçilere
açacak.
Bülten'in bu Özel Bölüm'ünde 2006 yýlýndan bu yana
Ulucanlar Merkez Kapalý Cezaevi'nde neler olduðu,
TMMOB Mimarlar Odasý Ankara Þubesi'nin bu süreçte
nasýl yer aldýðýný bulacaksýnýz.

Tarihçe

Temmuz 2006 Ulucanlar Merkez Kapalý Cezaevi
boþaltýldý.

Kapalý Cezaevi Yerleþkesi Ulusal Öðrenci Fikir Yarýþmasý
Deðerlendirme Konferansý gerçekleþtirildi.

12 Aralýk 2006 TMMOB Mimarlar Odasý Ankara Þubesi
Adalet Bakanlýðý Ceza ve Tevkif Evleri Müdürlüðünden
Ankara Ulucanlar Merkez Kapalý Cezaevi'ne teknik gezi
düzenlemek için izin istedi.

2 Mayýs 2007 Kent Düþleri 1: Ulucanlar Merkez Kapalý
Cezaevi Yerleþkesi Ulusal Öðrenci Fikir Yarýþmasý
sonuçlarý ilan edildi.

12 Aralýk 2006 Teknik Gezi için izin talebi Cumhuriyet
Baþsavcýlýðýna iletildi.
21 Aralýk 2006 TMMOB Mimarlar Odasý Ankara Þubesi,
Adalet Bakanlýðý'ndan izin alýnarak Ulucanlar Cezaevi
Teknik Gezisini gerçekleþtirdi.

6 Mayýs 2007 TMMOB Mimarlar Odasý Ankara Þubesi
ve Ankara Barosunun açtýðý Kent Düþleri Yarýþmasý
Kolokyum ve Ödül Töreni gerçekleþtirildi. ,
24 Mayýs 2007 TMMOB Mimarlar Odasý Ankara Þubesi
Adalet Bakanlýðýnýn daveti üzerine Yarýþma ile ilgili
brifing verildi.

16 Ocak 2007 Mimarlar Odasý Ankara Þubesi Ulucanlar
Cezaevi'nin tescillenmesi için Ankara Kültür ve Tabiat
Varlýklarýný Koruma Kuruluna baþvurdu.

19–30 Haziran 2007 U l u c a n l a r
Açýlýyor: Cezaevinde Þenlik Var

30 Ocak 2007 TMMOB Mimarlar Odasý Þube Yönetim
Kurulu Ulucanlar Merkez Kapalý Cezaevi konulu Kent
Düþleri Yarýþmasý düzenlenmesi hakkýnda karar aldý.

15-27 Ekim 2007 Mimarlýk Haftasý etkinlikleri,
uluslararasý katýlýmla “Toplumsal Mimarlýk Þenliði”
olarak Ulucanlar Cezaevi'nde gerçekleþtirildi.

1 Þubat 2007 TMMOB Mimarlar Odasý Ankara Þubesi
ve Ankara Barosu Kent Düþleri 1: Ulucanlar Merkez
Kapalý Cezaevi Yarýþmasýný ilan etti.

7 Ocak 2008 Ulucanlar Merkez Kapalý Cezaevinin
yeniden deðerlendirilmesi ve Yarýþmada birincilik ödülü
alan projelerin uygulanmasý ile ilgili taslak protokol
hazýrlandý.

3 Þubat 2007 Adalet Bakaný Kent Düþleri Yarýþma
Projelerini deðerlendirebileceklerini açýkladý.
17 Mart 2007 250 Mimarlýk öðrencisi Ulucanlar Merkez
Kapalý Cezaevini ziyaret ederek, incelemelerde
bulundular.
13 Nisan 2007 Kent Düþleri Yarýþmasýna 79 adet lisans
ve yüksek lisans projesi teslim edilmiþtir.
20 Nisan 2007 Ulucanlar Cezaevi yerleþkesindeki bir
kýsým yapý ile alan Ankara Kültür ve Tabiat Varlýklarýný
Koruma Kurulu tarafýndan tescil edildi.
24 Nisan 2007 Kent Düþleri 1: Ulucanlar Merkez Kapalý
Cezaevi Yerleþkesi Ulusal Öðrenci Fikir Yarýþmasý ön
elemesi gerçekleþtirildi, yarýþmaya katýlan projelerden
27'si Deðerlendirme Konferansýna katýlmayý hak etti.
28 Nisan 2007 Katýlýmcý bir yöntemle düþ sahipleri ile
kentlileri buluþturan Kent Düþleri 1: Ulucanlar Merkez

Cezaevi

Halka

12 Þubat 2008 Ulucanlar Merkez Kapalý Cezaevinin
yeniden deðerlendirilmesi ve Yarýþmada birincilik ödülü
alan projelerin uygulanmasý ile ilgili Adalet Bakanlýðý,
Ankara Barosu, Altýndað Belediyesi ve Mimarlar Odasý
Ankara Þubesi arasýnda dörtlü protokol imzalandý.
Haziran 2010 Mimarlar Odasý Ankara Þubesi
tarafýndan Ulucanlar Merkez Kapalý Cezaevi restorasyon
uygulama süreçlerini Ýzleme Kurulu oluþturuldu. Ýzleme
Kurulu'nun proje uygulamasý ile ilgili tespit yapabilmesi
için Cezaevi'ni ziyaret etme isteði, Altýndað Belediyesi
tarafýndan defalarca geri çevrildi.
21 Ekim 2010 Mimarlýðýn Sosyal Forumu atölye
çalýþmalarý kapsamýnda ,”Mekân Üzerinden Siyasi
Okuma Yapmak: Ulucanlar Merkez Kapalý
Cezaevi” atölyesi düzenlendi. Önce Cezaevi'nin
gezilmesi için izin verildi, ardýndan katýlýmcýlar içeriye
alýnmadý.
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Ulucanlar Cezaevi Müzesi: “Toplumsal Bir Düþ”
Tezcan Karakuþ Candan

Bir düþ kurduk; düþümüz toplumsallaþtý ve gerçeðe
dönüþtü;
ama aðýr aksak, ama eksik gedik...
Düþü kurmak hatta gerçekleþtirmek yetmiyor.
Þimdi bize düþen, bu düþü büyütmek, gelecek
kuþaklara düþlerimizi,
Gerçekleri birer birer anlatmak, anýlarýn ve acýlarýn
izlerini bulup çýkartmak ve paylaþmak.
Þimdi bu sürecin aktörlerinden birisi olarak, bana
düþen,
Aðustos 2006 yýlýnda bir cumartesi sabahý,
Ankara'da Çankaya'da bir apartman dairesinde
tohumlarý atýlan bu toplumsal düþün,
arka planýný, onlarca insanýn emeðiyle örülen bu
sürecin,
gerçek hikâyesini yazmak…"
Ulucanlar Merkez Kapalý Cezaevi 2006 yýlýnýn Temmuz
ayýnda boþaltýldý. Aðustos ayýnýn son günlerinde bir
cumartesi sabahý gazetede küçük bir haberin göze
çarpmasýyla baþladý süreç. Bu küçük haberde, “Temmuz
2006 yýlýnda boþaltýlan Ulucanlar Merkez Kapalý
Cezaevi'nin, Ankara Büyükþehir Belediyesi tarafýndan
yýkýlarak, bu deðerli alanda ayakkabýcýlar çarþýsý ve iþ
merkezi yapýlacaðý” yazýyordu. Ülke siyasi tarihinde
önemli bir bellek olan, simgeselleþmiþ bir yapý, anýlarý
ve acýlarý ile bir alýveriþ merkezine dönüþtürülmek
isteniyordu. Anýlar ve acýlar, yaþanmýþlýklar, bir dönemin
cezalandýrma sistemi bir anda yok olacak ve geçmiþ
belleðimiz silinecekti.
“Cezaevinin yýkýlmamasý için kampanya baþlatmak,
yeni bir süreç tanýmlamak, herkesin desteðini almak,
katýlýmcý bir süreçle, Ulucanlar Merkez Kapalý Cezaevi'ni
yeni iþleviyle, gelecek kuþaklara, yaþanmýþlýklarýnýn
tanýðý olarak, anýlarý ve acýlarý olanlara ve topluma
armaðan etmek”, neden olmasýn? Ulucanlar Merkez
Kapalý Cezaevi toplumsal düþünün tohumlarý, aðustos
sýcaðýnýn sabah serinliðinde, Çankaya'da, bir
apartmanýn, birinci katýnda, topraða böyle düþtü.
Bu düþü büyütmek toplumsal bir düþ haline
dönüþtürmek gerek… Topraða düþen o tohum, günleri
günlere kattý, Yönetim Kurulu üyeleriyle paylaþýldý, her
bir süreci detaylýca anlatýldý ve yeni bir þeyi örmek için,
atýlan tohumun büyümesi için görevler alýndý. Ve
baþladýk, bu kent düþünü toplumsal düþe
dönüþtürmeye, emekle, inançla, büyütmeye…
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Kent düþleri yarýþmalarý böyle çýktý ortaya. Bu, tek
baþýna bir yarýþma deðildi. Ulucanlar Cezaevi müzesinin
yýkýlmasý ve hepimizin içerisinde büyüyen Ulucanlar
Cezaevi Müzesi'ne giden sürecin ilk kývýlcýmýydý.
Yarýþma þartnamesi, yaratýlacak kamuoyunun süreci
hedeflenerek hazýrlanmýþtý. Jüri üyeleri ise, alanlarýnda
uzman kiþilerden, gerçek hayata dokunanlardan,
cezaevinde yatanlardan, gazetecilerden ve aydýnlardan
oluþmuþtu. Jüri oluþumunda hiç de meslekçi bir bakýþ
ele alýnmamýþtý; zaten bu da salt bir mimari proje
yarýþmasý deðil, bir mücadele sürecinin, toplumsal
mutabakatýný saðlayacak, kurul olarak ele alýnmýþtý.
Toplumun katýlýmýný saðlayacak deðerlendirme
konferansý, yarýþmalar sürecinde bugüne kadar
rastlanmayan bir özgünlükte gerçek hayatla baðlarý
kurularak bir idealle hazýrlandý: bir yapýnýn geleceðine
dair üretilen fikirlere kentin aktörlerinin ortak olmasý…
Yarýþma mimarlýk ve yüksek lisans öðrencilerinin
katýlýmýna açýktý. Buradaki öncelikli hedefimiz ise
yarýþma süreciyle birlikte, mimarlýk öðrencilerinin ülke
siyasi gündemini ve geçmiþ belleði Ulucanlar Merkez
Kapalý Cezaevi Kent Düþleri yarýþmasý ile ortamla
yeniden paylaþmaktý. Onlar bu yarýþma ile ülke siyasi
tarihine yolculuða çýkacaklar ve bu yolculukta
yaþadýklarý ile yeni bir düþ kuracaklardý hepimiz için…
Ankara'da yaþadýðýmýz deneyimler gecenin karanlýðýnda
bir gecede yýkýlan Havagazý Fabrikasý, kaybettiðimiz
kültürel deðerlerimiz bize bir þey öðretmiþti: zamaný
gelmeden hiçbir þeyi açýklamamak; Olgunlaþtýrmak ve
ortamla paylaþtýðýmýzda herkesi bu paylaþýmýn bileþeni
yapmaktý. Kent Düþleri yarýþmasý bu nedenle, bir
yarýþma duyurusundan çok, Ulucanlar Cezaevi
Müzesine doðru giden sürecin bir manifestosu olarak
yayýnlandý.
Yarýþma þartnamesi hazýrlandý. Yarýþmaya dair tüm
hazýrlýklar tamamlandý, Cezaevinde yatanlarýn listesi
çýkartýldý, Cezaevi ile ilgili son geliþmeler ve
deðerlendirmeler, Ýþyeri Temsilciliklerimizin desteðiyle
özenle yürütüldü. 21 Aralýk 2006 tarihinde Adalet
Bakanlýðý'ndan izin alýnarak Ulucanlar Cezaevi Teknik
Gezisi gerçekleþti. Kapatýldýktan sonra ilk kez kapýlarýný
geleceðini belirleyecek mimarlara açmýþtý. Ulucanlar
Cezaevi o kapýnýn açýldýðý gün olan 21 Aralýk 2006 tarihi
belleklerimizden silinmeyecek bir süreci yaþattý bize.
Gezide herkes olabildiðince fazla fotoðraf çekecek,
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video görüntüsü alacak ve gezi sonrasý Oda'ya teslim
edecekti. Bir de gezi sýrasýnda seyyar röleve ekipleri
belirli noktalarda ölçümler yaparak eskizler çizecekti.
Tarih 21 Aralýk 2006 Saat 11.00'e geliyordu. Ulucanlar
Merkez Kapalý Cezaevinin duvar gibi yüksek, soðuk
demir kapýsýnýn önündeydik. Kimliklerimizi býraktýk, içeri
alýndýk, kapý altýndan geçerken Ulucanlar Cezaevi
tarihine yolculuða baþladýk. O yolculuðun her bir
noktasýnda anýlar ve acýlar yaþandý, ulu kavaðýn olduðu
küçük avluda, yürekler sýzladý, gözler yaþardý. Deniz
Gezmiþ, Hüseyin Ýnan, Yusuf Aslan, Erdal Eren, o küçük
avluda boðazýmýza düðümlendi bir kez daha… Þeftali
Sokak, Ýzmir Caddesi, Yýlmaz Güney, Nazým Hikmet,
Bülent Ecevit, Teoman Öztürk, Leyla Zana, koðuþlar,
tecritler, çatý arasý, duvarlarý kanla kaplanmýþ hamam,
duvar yazýlarý, grafitiler… Arkadaþlarýmýz dostlarýmýz,
yanýmýzda olanlar ve binlerce insan eþlik etti bizlere…
Zaman geçmiþ zamandý ve biz zaman tünelinde yol
alýyorduk. Kimileri cezaevinde kendi izlerini arýyordu;
kaybolup kendini dinliyordu bir köþede; kaldýðý koðuþa
gidiyor “ben burada kaldým” diyordu… Tabutluklara
gelince bir sessizlik olmuþtu bütün grupta. Donmuþ
kalmýþtýk bu yolculukta, zaman orada donmuþtu iþte…
Cezaevinin boþ duvarlarýna çarpan ve bizi zaman
yolculuðunda çýkartan bir þarký yankýlandý. Sanki donup
kaldýðýmýzý görülmüþçesine…
”Baþýn öne eðilmesin, aldýrma gönül aldýrma,
aðladýðýn duyulmasýn, aldýrma gönül aldýrma…
Ve o gün iþte o cezaevinde geçmiþe dokunduk.
Gezi bitmiþ ve elimizde binlerce kare fotoðraf, görüntü
ve eskiz çizimleri ile buruk yüreklerimizle dönmüþtük.
Fotoðraflar seçildi, eskizler üzerindeki ölçüler, hava
fotoðraflarý üzerine ölçülendirilen vaziyet planýna
iþlendi. Ankara Kültür ve Tabiat Varlýklarýný Korumu
Kurulu'nca Ulucanlar Cezaevi'nin tescil edilmesi için
hazýrlýklara baþlandý. Kolektif bir þekilde hazýrlanan
raporla birlikte 16 Ocak 2007 tarihinde Kurul'a
baþvuruldu.
Ulucanlar Merkez Kapalý Cezaevi Kent Düþleri Yarýþma
tarihi belirlendi: 1 Þubat 2007. Bu toplumsal düþün
kamuoyuna ilan edilmesi tarihi idi. O kadar gizemli
yürütülmüþtü ki tüm hazýrlýklar, yarýþma ile ilgili yönetim
kurulu kararý bile bu gizemliliðin açýða çýkartýlmamasý
için 30 Ocak 2007 tarihi ile karar defterine yazýlmýþtý. 1
Þubatta yarýþma ilan edildi. 3 Þubat 2007'de dönemin
Adalet Bakaný “yarýþmada çýkacak fikirlere bakarýz”
dedi, yarýþmayý desteklediðini açýkladý. Böylece sürece
Adalet Bakanlýðýnýn da dâhil olacaðýnýn ilk mesajlarý
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verilmiþ oldu. Yarýþma sürecinde yer görme gezisi 300
öðrencinin katýlýmýyla gerçekleþti. Onlarca gazete ve
televizyon yarýþma sürecini haber yaptý ve kamuoyu ile
paylaþýlmasýna olanak saðladý. 20 Nisan 2007'de
Ulucanlar Cezaevi'nin yýkýlmayacaðýna dair güzel haber
geldi. Ulucanlar cezaevi alaný ve bazý yapýlar kültürel
miras olarak tescil edilmiþti. 28 Nisan'da gerçekleþen
Deðerlendirme Konferansý, öðrencilerin projelerinin ve
düþlerinin birer birer anlatmalarý ile baþladý. Dil Tarih ve
Coðrafya Fakültesi'nin Konferans Salonundaki yoðun
ilgi düþümüzü büyütüyordu.
Yarýþmanýn ödül töreni, ülke tarihinde önemli bir tarihte
gerçekleþti 6 Mayýs 2007… Bu tarihlerin her birisi de
özenle seçilmiþti ve mutlaka birer anlamý vardý her
tarihin ve sonrasýnda bizim tarihlerimize eklenen her
tarihin bir anlamý olduðu gibi.
Yarýþma sonrasý Adalet Bakanlýðý Ceza ve Tevkif Evleri
Müdürlüðü, yarýþma sonuçlarýna dair bilgi vermemizi
istedi. Cezaevi Müzesine doðru bir adým daha atýlmýþtý.
19–30 Haziran 2007 tarihinde, “Ulucanlar Cezaevi
Halka Açýlýyor: Cezaevinde Þenlik Var” etkinliðinin
ilk izinleri alýndý. Mimarlar Odasý Ankara Þubesi ve
Ankara Barosu tarafýndan düzenlenen etkinlikte 15 gün
süresince, Cezaevini gezmek üzere kapýda kuyruklar
oluþtu. Milletvekilleri, yazarlar, aydýnlar, gazeteciler,
cezaevinde yatanlar, yurtdýþýndan ve yurt içinden
ziyaretçiler aðýrlandý.
Deniz Gezmiþlerin avukatý Halit Çelenk, ilk kez o ulu
aðacýn altýnda yapýlan söyleþide hepimizi geçmiþle ve
gelecekle bir kez daha yüzleþtirdi. “Uçurtmayý
Vurmasýnlar” filmi bu kez herkese açýk cezaevinde
gösterime girdi… Bu 15 günlük süreç herkesin ülke
tarihiyle ve kendi tarihiyle yüzleþmesi sürecine tanýklýk
etti. Kamuoyunda yazýlanlar, yapýlan televizyon
programlarý, bu anlamlý emeðe ve geçmiþe ve izlerine
sahip çýktý. Bu noktada düþün kurulmasý sürecinde,
basýn ile iliþkilerin de öncesinde kurgulandýðýný, 21
Aralýk 2006 gezisinde, Mimarlar Odasý heyeti
içerisinde, gazeteci dostlarýmýzýn olduðunu da
belirtmekte fayda var. Ulucanlar Cezaevi müze olma
yolunda önemli bir eþiði daha atlamýþtý.
Mimarlar Odasý Ankara Þubesi olarak süreci
sonlandýrana kadar düþten vazgeçmeyecektik. Baþta
böyle kurmuþtuk düþü. 2007 Ekim ayý Mimarlýk Haftasý
etkinlikleri, uluslararasý katýlýmla “Toplumsal Mimarlýk
Þenliðine” dönüþtü ve Ulucanlar Cezaevi bir kez daha
M i m a r l a r O d a s ý A n k a ra Þ u b e s i t a ra f ý n d a n
gerçekleþtirilen bir etkinliðin ev sahipliðini üstlendi.
2007 yýlýnýn sonuna doðru Adalet Bakanlýðý ile yapýlan

görüþmelerimiz yoðunlaþtý, Ulucanlar Cezaevi
Müzesinin gerçekleþmesine doðru yeni bir aktör
aramýza katýldý: Altýndað Belediyesi. Altýndað Belediyesi
Cezaevinin restorasyonun yapýlmasýna olanak
saðlayarak Kültür Merkezine ve Cezaevi Müzesine
dönüþmesini saðlayacaktý. 7 Ocak 2008 tarihinde ilk
protokol taslaðý hazýrlandý. Zorlu ve gerilimli tartýþmalar
sonucunda 12 Þubat 2008 tarihinde imzalanan protokol
kamuoyuna duyuruldu.
Altýndað Belediyesinin, restorasyon projesinin,
dýþarýdan yapýlmasý isteðine karþý, Mimarlar Odasý
yarýþmada birinci olan ekiplerle görüþülmesini önerdi.
Geldiðimiz noktada, Ulucanlar Cezaevi Müzesi
restorasyonu, Mimarlar Odasý Ankara Þubesi tarafýndan
açýlan Kent Düþleri yarýþmasý, yüksek lisans birincileri
tarafýndan projelendirildi. Bu sürecin deðiþik
noktalarýnda, Belediye ile gerilimli süreçler yaþandýðý
bilinmekte. Uygulama sürecinde, Mimarlar Odasý
Ankara Þubesi tarafýndan restorasyon uygulama
süreçlerini Ýzleme Kurulu oluþturuldu. Altýndað
Belediyesi 2010 Haziran ayýnda yapýlan incelemeden
sonra, Mimarlar Odasý Ankara Þubesi'nin defalarca kez
inceleme taleplerini kabul etmedi.
21 Ekim 2010 tarihinde Mimarlýðýn Sosyal Forumu
atölye çalýþmalarý kapsamýnda ,”Mekân Üzerinden
Siyasi Okuma Yapmak” atölyesinin Ulucanlar
Cezaevinde gerçekleþmesi talebine, yine Altýndað
Belediyesi Cezaevi kapýsýnda bir araya gelen atölye
yürütücüleri ve katýlýmcýlarý içeri almayarak yanýt verdi.
Boþaltýldýðý günden itibaren gündemimizde olan
Ulucanlar Merkez Kapalý Cezaevi'nin, ülke siyasi
tarihinin simgesi olarak gelecek kuþaklara dönemin
belleðinin taþýnmasý hedefiyle bir düþ kurduk. Bu düþ
aðýr aksak da olsa, eksik gedik de olsa gerçeðe dönüþtü.
Bu düþün özenle örülmüþ bir süreci var. Bu süreçte,
Mimarlar Odasý Ankara Þubesi'nin lokomotif görev
üstlenmesi var. Bu süreçte, Adalet Bakanlýðý'nýn,
Mimarlar Odasýnýn kurduðu düþü sahiplenmesi var,
Ankara Barosu'nun düþlerimize ortak olmasý var. Düþün
gerçekleþmesi sürecinde, Mimarlar Odasý Ankara
Þubesi, Adalet Bakanlýðý, Ankara Barosu ve Altýndað
Belediyesi tarafýndan imzalanmýþ dörtlü protokol var.
Her þeyden öte bu düþü sahiplenen aydýnlar, yazarlar,
siyasiler, sanatçýlar oralarda yýllarýný geçirmiþ, öfkesini
ve umudunu duvarlara kazýmýþ bir kuþaða ve onlarýn
acýlarýna tanýklýk etmiþ bir toplumun desteði var. Bu
düþte cezaevinde yatmýþ binlerce insanýn anýsý var, acýsý
var.

Ne yazýk ki son günlerde gazetelerde yer alan Ulucanlar
Cezaevi Müzesi haberlerinde, Belediyenin açtýðý internet
sitesinde bu sürecin hiçbirisi, bu toplumsal düþün izleri
yok. Gökten zembille inmiþ bir Cezaevi Müzesi var
karþýmýzda. Belleksizleþtirme, habere yansýmýþ
durumda. Týpký Ulucanlar Cezaevi'nin müzeye
dönüþürken, belleklerin silinmesi hedefiyle, birçok
izin yok edilmesi gibi. Çok istememize raðmen
neden Ulucanlar Cezaevinin kapýlarýnýn bize
açýlmadýðýný biliyoruz. Uçurtmayý vurmasýnlar
filminin çekildiði kadýnlar koðuþunun, yolda kaldýðý
için yýkýldýðýný, görüþ odalarýnýn üçte birinin
yýkýldýðýný, duvarlarýn kazýnarak izlerin silindiðini,
biliyoruz.
Bir düþ kurduk, düþümüz toplumsallaþtý ve gerçeðe
dönüþtü, ama aðýr aksak, ama eksik gedik…
Düþü kurmak hatta gerçekleþtirmek yetmiyor. Þimdi bize
düþen, bu düþü büyütmek, gelecek kuþaklara düþlerimizi,
gerçekleri birer birer anlatmak, anýlarýn ve acýlarýn izlerini
bulup çýkartmak ve paylaþmak. Þimdi bu sürecin
aktörlerinden birisi olarak, bana düþen, Aðustos 2006
yýlýnda bir cumartesi sabahý, Ankara'da Çankaya'da bir
apartman dairesinde tohumlarý atýlan bu toplumsal düþün
arka planýný, onlarca insanýn emeðiyle örülen bu sürecin
gerçek hikâyesini yazmak…"
Düþümüze ortak olanlara, onu profesyonel bir mimarlýk
sürecine dönüþtürmeden, toplumla buluþmasýna olanak
saðlayanlara, devrimci bir bakýþ açýsýyla, mimarlýðý
algýlayarak, politik duruþunu, mekânsallaþtýranlara,
yaþanmýþlýklarýný toplumla paylaþanlara, Ulucanlar
Cezaevinde, ülkenin baðýmsýzlýðý için emperyalizme ve
faþizme karþý seslerini yankýlandýranlara, 1999
katliamýnda hayatlarýný kaybedenlere, hayatýnýn bir
dönemini Ulucanlar Cezaevinde geçirmiþ dostlarýmýza,
polis kurþunuyla yaralanarak yaralarýný cezaevinde
yatarken iyileþtirenlere, ceplerinde taþ taþýrken
yakalanýnca, taþ koleksiyonu yapýyorum diyen ve 3 ay
Ulucanlar cezaevinde kalanlara, tek tip öðrenci derneðine
karþý çýkarak, eylem yaparken, karþýdan karþýya geçerken
kýrmýzý ýþýkta durduklarý için gözaltýna alýnan ve 2 ay yatan
öðrencilere, sevdiklerimize, dile getiremediklerimize ve
Deniz'in, Hüseyin'in ve Yusuf'un idam edildiði gün
havalanan beyaz güvercinlerin bize getirdiði yüreklere
karþý toplumsal sorumluluðumuzdur bu kurulan düþ.
Ulucanlar Cezaevi'nin Müzeye dönüþümü sürecinde bu
toplumsal düþte payý olan herkese binlerce kez
teþekkürler...
Bitmedi daha …
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Mimarlýðýn Sosyal Forumu 2010
“Mekân Üzerinden Ulucanlar Cezaevinin
Siyasi Tarih Okumasý Atölyesi”

Yürütücüler : Tezcan Karakuþ Candan – Ali Hakkan
Katýlýmcýlar : Hazeli Akgöl, Nail Yollu, Orçin Cihan, Ayþe
D. Kayserilioðlu, Gülüstan Aydoðdu, Aycan Kýzýlkaya, Ali
Atakan, Birgihan Umutlu, Umur Ekinci, Berk Umutlu,
Ayça Akýn Hamarat, Baþak Akray, Ayþenur Gürses,
Damla Iþýklýlar, Özge Göncü, Ece Yoltay, Zeynep Yýldýz,
Türkan Namlucu, Ýbrahim Cihan, Leman Ardoðan, Ayfer
Çetin, Deniz Zeytinoðlu, Saadet Noyan, Zahide Erdal,
Emine Ç. Asrav, Süreyya Topaloðlu, Tuðba Pala, Yunus
Ali Çelik, Emrecan Çetin, Baki Remzi Suiçmez, A. Galip
Üstüner.

TMMOB Mimarlar Odasý Ankara Þubesi'nin düzenlediði
Mimarlýðýn Sosyal Forumu etkinlikleri kapsamýnda
gerçekleþtirilen ''Ulucanlar Cezaevi Gezisi Atölyesi''
önemli sayýda ama oldukça genç bir katýlýmcý grubunun
bu geziyi talep etmesi üzerine ulusal yazýlý ve görsel
basýnýn bu etkinliði izlemesi açýsýndan oldukça
önemliydi.
Bilindiði üzere TMMOB Mimarlar Odasý Ankara Þubesi
Yönetim Kurullarýnýn 39. ve 40. dönemlerinde ''2010
yýlýnda gerçekleþtirilecek Mimarlýðýn Sosyal Forumuna
Doðru'' düzenlenen etkinliklerin en önemli aksýný
oluþturan Proje – Fikir Yarýþmalarýnýn ilkiydi Ulucanlar
Merkez Kapalý Cezaevi projesi. Kent çalýþmalarý
kapsamýnda baþlatýlan bu Proje-Fikir Yarýþmasý ile kent
mekânýnýn yaþayanlarý, kullanýcýlarý, sahipleri ve alana
dair söz söylebilecekler ile birlikte katýlýmcý bir süreç
izleyerek kent mekânýnýn nasýl dönüþeceði konusunda
yeni bir model oluþturulmaya çalýþýlmýþ ve bu süreç de
baþarýyla tamamlanmýþtýr.
Türkiye siyasi tarihinde önemli bir bellek oluþturan
Ulucanlar Merkez Cezaevi mekânýnýn yapýsal özellikleri
ile ülkemiz özgürlük ve demokrasi mücadelesinde
önemli sorumluluklar üstlenen ''zorunlu misafirleri'' ve
bu mekânda yaþanmýþ tüm olumsuz koþullara raðmen,
BELLEK oluþturma hedefleri ile birlikte
deðerlendirildiðinde yapýnýn bu deðerleri ile korunmasý,
yaþatýlmasý ve gelecek genç nesillere aktarýlmasý
gerekiyordu.
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Aralýk 2006 tarihinde Adalet Bakanlýðý Ceza ve Tevkif
Evleri Genel Müdürlüðü ile yapýlan görüþmeler
sonucunda özel izin alýnmýþ ve düzenlenen teknik gezi

çerçevesinde görsel arþiv çalýþmasý yapýlmýþ, hemen
ardýndan yapýlan tespitler üzerinden Ocak 2007
tarihinde Kültür Bakanlýðý, Ankara Yenileme Alaný Kültür
ve Tabiat Varlýklarý Koruma Bölge Kurulu'na tescil
baþvurusu yapýlmýþ, 20 Nisan 2007 tarihinde Cezaevinin
bulunduðu alan tescil edilmiþtir. Ankara Barosu ve
Mimarlar Odasý Ankara Þubesince 1 Þubat 2007
tarihinde ilan edilen Mimarlýk Öðrencileri Ulusal Proje
Fikir yarýþmasýna 79 proje katýlmýþ ve yapýlan
deðerlendirmeler sonucu 1. projenin uygulanmasý için
Adalet Bakanlýðý, Ankara Barosu, Mimarlar Odasý
Ankara Þubesi ve Altýndað Belediyesi tarafýndan
imzalanan 4'lü protokol çerçevesinde yapýnýn proje elde
etme süreci ile uygulama süreçleri baþlatýlmýþtýr.
Özetlenen tüm bu süreçlerde Cezaevi iki kere halka
açýlmýþ ve “Cezaevinde Þenlik Var” etkinliði
çerçevesinde bu mekânlarda Yarýþma Proje sergisi,
paneller, dinletiler, söyleþiler, konserler, mahkûmlarýn
tiyatro gösterimi, film gösterimleri, kitap imza günleri,
mahkûmlarýn el sanatlarý sergileri ile 15000 kiþinin
katýldýðý rehberli cezaevi gezileri düzenlenmiþtir.
Atölye katýlýmcýlarý ile yapýlan toplantýda aktarýlan bu
özet bilgilendirmeden sonra Mimarlýðýn Sosyal Forumu
çerçevesinde düzenlenen “Mekân Üzerinden
Ulucanlar Cezaevinin Siyasi Tarih Okumasý
Atölyesi” için Altýndað Belediye Baþkanlýðýndan izin
alýnmýþ ve bu talep sözlü olarak olumlu görülmüþtür.
Ancak Atölye katýlýmcýlarý ile birlikte Cezaevi alanýna
gidildiðinde bu talebimiz yok sayýlarak içeriye
katýlýmcýlar içeriye alýnmamýþ, Belediye Baþkaný ile
görüþme talebimiz de reddedilmiþtir. Bu süreçte geziyi
izlemek ve bilgi edinmek için aramýzda bulunan basýn
mensuplarýnýn aramýzda olmasýnýn avantajý ile Atölye
yürütücüleri tarafýndan bir basýn açýklamasý yapýlarak,
Atölye katýlýmcýlarýnýn tepkisi kamuoyu ile paylaþýlmýþtýr.
Bu tavýrla birlikte Atölye katýlýmcýlarý ile yapýlan
deðerlendirmede Alanda eklektik ahþap kaplamalý giriþ
yapýsý üzerinden bakýldýðýnda yapýlan restorasyon
uygulamalarýnda endiþeler dile getirilmiþ ve yarýþma ile
elde edilen projelerden çok farklý uygulamalarýn
yapýldýðý endiþesi ile bu Teknik Gezinin engellendiði
hissiyatý dile getirilmiþtir.

20 Ekim 2010 tarihinde saat 14.00'te, 50'ye yakýn
katýlýmcý ile, cezaevinin gezilerek siyasi tarih okumasý
yapmak üzere, Ulucanlar Cezaevi önüne gidildi. Kapýda
bulunan güvenlik görevlileri, Altýndað Belediye
Baþkanlýðýndan gelen talimat üzerine katýlýmcýlarýn
içeriye alamayacaklarýný bildirdiler. Bunun üzerine
atölye aþaðýdaki açýklamayý yapmýþtýr.
Belleklerimizin Yok Edilmesine Ýzin
Vermeyeceðiz.
2006 yýlýnda boþaltýlan Ulucanlar Merkez Kapalý
Cezaevi'nin alýþveriþ merkezine ve ayakkabýcýlar
çarþýna dönüþtürülmesi yaklaþýmýna karþý, Mimarlar
Odasý Ankara Þubesi tarafýndan açýlan Kent Düþleri
Yarýþmasý ile yoðun bir kamuoyu oluþturulmuþ, Yarýþma
süreci, cezaevinin halka açýlmasý, etkinliklerin
yapýlmasý ile bir katýlým sürecine dönüþmüþ ve
toplumsallaþmýþtýr.
Ulucanlar Cezaevi tarihinin belleklerimizde önemli bir
yeri vardýr. Ülke siyasi tarihinin bir simgesel yapýtý
haline gelmiþ olan yapý, birçok olaya tanýklýk etmiþtir.
Katliamlara, protestolara, insanlarýn yaþamlarýnýn
çalýnmasýna, üç fidanýn infazýna tanýklýk etmiþtir. Yýlmaz
Güney'den Yaþar Kemal'e Kemal Tahir'den Nazým
Hikmete, Bülent Ecevit'ten, Muhsin Yazýcýoðlu'na kadar
bir dizi siyasi kiþiliðe ev sahipliði yapmýþ Cezaevi yakýn
tarihimizin siyasi belleðidir.
Görülmüþtür ki, restorasyon süreçlerini gizli kapaklý
yürüten AKP'li Altýndað Belediyesi, siyasi tarih
okunmasýndan rahatsýz olmuþtur. Bu sürecin en önemli
aktörlerinden olan mimarlara cezaevi kapýlarýný
kapatmýþtýr. Ama kapattýklarý Cezaevi'nin kapýlarýndan
öte, geçmiþin izlerini nasýl sildiklerini göstermek
istememiþlerdir. 5 yýldýzlý bir otelin güvenlik kapýsýna
benzeyen yeni kapýsýyla Ulucanlar Cezaevi antidemokratik bir zihniyetin, geçmiþin izlerini silme
çabasýnýn ürünü olarak karþýmýzda durmaktadýr. Ama
bilinmelidir ki, Ulucanlar cezaevinin içeriðin
boþaltýlmasýna, belleklerimizin yok edilmesine izin
vermeyeceðiz. Açýlýþýnýn yapýlacaðý gün orada olacaðýz
ve Ulucanlar Cezaevinin mekân üzerinden siyasi tarih
okumasýný yapacaðýz. Bu okumanýn içerisinde elbette ki
AKP'li Altýndað Belediyesi'nin anti-demokratik tavrý da
yerini alacaktýr.
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Hüseyin ESENTÜRK
Devrimci 78'liler Derneði
Ulucanlar Cezaevi… bir tarih… Cumhuriyetten daha yaþlý bir tarih. 1920 yýlýnda Ýlk yapýlýþýnda at ahýrý ve depo
olarak yapýlan daha sonra ceza evine dönüþtürülen bir tarih. Her nedense bazý cezaevleri de ayný kaderi
paylaþýr. Mamak ceza evininde C ve D bloklarý da önce at ahýrý iken sonra cezaevine dönüþtürülmüþ. Hep
atlarýn yaþam alanlarý daha sonra bu ülkenin aydýnlarýnýn yaþam alaný haline dönüþtürülmüþ… Ýlginç bir
rastlantý.
Aslýnda inþaatýn eski bir mezarlýk üzerine yapýldýðý ve Ulucanlar'ýn “ulu”luðunun da buradan geldiði söylenir.
Eski mezarlýk üzerine kurulduðu doðrudur. Çünkü tünel kazma iþlemlerinde zemin etüdünde firar etmeye
çalýþan tutuklu ve hükümlülerin karþýsýna “ulu”larýn kemikleri çýkmýþ, tünellerin iksasýnda kullanmaya
çalýþýlsa da iyice çürüdükleri için kullanýlamamýþtýr. Ayrýca zemin etüdünde mezarlýklar yumuþak toprak,
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Fotoðraf: Evren Kocabýçak, Ulucanlar Merkez Kapalý Cezaevi, Aralýk 2006

Ulucanlar'a Dair

kolay kazýlmasýna raðmen çabuk çökme özelliði vardýr.
Bu nedenle Ulucanlarda birçok tünel kazasý olmuþtur.
Ulucanlar; 2007 yýlýndan bu yana Mimarlar Odasý
Ankara Þubesinin çalýþmalarý ve çabalarý sonucunda iþ
merkezi olmaktan, otopark olmaktan, ayakkabýcýlar
sitesi olmaktan kurtulmuþtur. Mimarlar Odasýnýn açtýðý
proje yarýþmasý, þenlik ve sözlü-yazýlý tarih çalýþmalarý
kamuoyunda müze fikriyatýnýn sahiplenilmesine neden
olmuþtur. Ancak hükümetin bu konudaki yaklaþýmý
gerçek bir müze yerine, toplumda oluþan sahiplenme
fikrini zaafa uðratma, türbinlere oynama mantýðý ile
Altýndað Belediyesi'ne devrederek bugünkü durum
oluþmuþtur.
Mimarlar Odasýnýn Ulucanlarý gezerek Altýndað
Belediyesinin yaptýðý tahribatý tespit etme giriþimi
Belediye Baþkanýnýn talimatý ile Belediye görevlilerince
engellenmiþtir. Ayrýca Mimarlýðýn Sosyal Forumu
programý dâhilinde “Mekân Üzerinden Ulucanlar
Cezaevinin Siyasi Tarih Okumasý” atölye çalýþmasý da
engellenmiþtir.
Ulucanlar Cezaevini ramazanda iftarlar vererek iftar
çadýrlarýna dönüþtüren bu zihniyet bilimsel çalýþmalara
kapatarak niyetini ve tercihini nasýl kullandýðýný
göstermiþtir.
Ayrýca yaptýklarý tarihi tahribatý gizlemek için yasakçý
zihniyetini öne çýkarmýþlardýr. Ancak mýzrak çuvala
sýðmaz. Önce “evet”, sonra “hayýr”. Daraðacýnda da ayný
þeyi yaptýnýz. Önce “verelim 12 Eylül utanç müzesinde
sergileyin” dediniz. Sonra “olmaz” dediniz. Bu durum
sizlerin yaþam biçimi haline dönüþmüþ. Þaþýrmýyoruz.
Eðer Ulucanlar cezaevinin 7–8 metre derinliðinde bir
kesitini alýp incelerseniz köstebek gibi her tarafýnýn tünel
kazýlarý ile dolu olduðunu görürsünüz.
Þimdiye kadar hep sývalar üst üste yapýldýðý için sývalarýn
altlarýnda, taþlarýn kovuklarýnda zulalarý görürsünüz. Bu
Ulucanlarýn ruhudur. Duvarlarý kazýyarak, zulalarý yok
ederek bu ruhu yaþatamazsýnýz.
Ulucanlar cezaevinin bombayla yýkýlmýþ duvarlarýný
örtmek, yeniden boyamak orda yapýlan katliamlarý
gizlemez.
Hamamýný yeniden yapmak orada insanlarýn canlý canlý
kesildiðini, kafalarýna vurula vurula kafalarýnýn
parçalandýðýný unutturmaz.
Hücrelerini beþ yýldýzlý hale getirmek; ýþýksýz, ekmeksiz,
altý ýslak, daracýk yerlerde yaþanýlan zulüm ve
iþkenceleri yok etmez.

Ulucanlarýn mimari yapýsýný deðiþtirmek, yýkmak bazý
yerlerini yeniden yapmak suçtur. Hem de tarihe karþý
iþlenmiþ bir insanlýk suçudur.
Ulucanlar bir tarihtir. Bu tarihi korumanýn yolu yakýp
yýkmak deðildir. Yýkar yeniden yapmaya çalýþýrsanýz
oranýn dokusunu, ruhunu yok edersiniz.
Ulucanlar idamlarý, isyanlarý, katliamlarý ve firarlarý ile
anýlýr. Bir de Ulucanlar ünlü konuklarý ile anýlýr,
baþbakanýndan, bakanlara kadar; ünlü yazarlardan,
sinema oyuncularýna kadar; yeraltý ve yerüstü
dünyasýnýn karanlýk babalarýna kadar. Birçok ünlüye ev
sahipliði yapmýþtýr. Tabi ki devrimcilerin de ikinci
adresidir. Devrimcilerin firar ettiði, isyan ettiði,
vurularak öldürüldüðü, kesilerek öldürüldüðü, asýlarak
öldürüldüðü yerdir. Ulucanlar devrimcilerin tarihidir. Ve
bu tarihin yok edilmesine, unutturulmasýna asla izin
vermeyiz.
Ýdamlara kýsaca bakarsak o küçücük avluda kimlerin göz
izi vardýr. Kimlerin sloganlarýnýn yankýsý, kimlerin direniþ
izi vardýr.
27 Haziran1964 tarihinde Fethi Gürcan, 5 Temmuz 1964
tarihinde Talat Aydemir Ulucanlarda idam edilmiþlerdir.
6 Mayýs 1972 tarihinde “Karþýyaka'nýn üç gülü”, devrim
ve sosyalizmin yiðit savunucularý Deniz Gezmiþ, Yusuf
Aslan, Hüseyin Ýnan, idamlarý birbirlerine izlettirilerek
idam edilmiþlerdir. Üç fidanýn üçü de daraðacýnda direniþ
destanlarý yazmýþ ve kendilerinden sonra idam edilecek
devrimcilere miras býrakmýþtýr. Ne oldu? Aradan 38 yýl
geçmesine raðmen bu ülkenin onuru olmaya devam
ediyorlar. Her 6 Mayýs'ta binlerce insan saygý geçiþi
yapýyor. Peki, kim kazandý? Biz kazandýk kardeþler, biz
kazandýk. Ýdam edenler kaybetti.
Sonra 12 Eylül idamlarý baþladý. 12 Eylülde Ulucanlarda
7 kiþi idam edildi. Ýlk idam Necdet Adalý, son idam Levon
Ekmekçiyan'dýr.
12 Eylülün ilk idamý Necdet Adalý 8 Ekim 1980 günü
Ulucanlar'da idam edilmiþtir. 12 Eylül'de ilk idam edilen
çocuk, 13 Aralýk 1980 günü daha 17'sinde, ayva sarýsý
tüyleri bile çýkmadan idam edilen Erdal Eren
Ulucanlar'da idam edilmiþtir. Necdet'in ilk idam olmasý
tüm dikkatleri Ulucanlardaki infaza çevirmiþ,
Ulucanlardaki ulu kavak aðacý Necdet Adalý da Denizleri
görmüþ ve buna tanýklýk etmiþtir. O küçücük avluda
Necdet Adalý'nýn sloganlarý çýn çýn çýnlamýþtýr: “Yaþasýn
Kürt ve Türk Halklarýnýn Kardeþliði, Kahrolsun Faþizm,
Kahrolsun Faþizm, Kahrolsun Faþizm..” Öylesine
çýnlamýþtý ki taa Erdal Eren'e kadar ulaþmýþ; Erdal
devam etmiþti sloganlara.”Kahrolsun Faþizm, yaþasýn
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TDKP “. Ulu kavak aðacý ne yapmýþ; bir ana þefkati ile
Aralýk ayýnýn ayazýna kendini siper etmiþ ve Erdal'ý
“yavrum, guzum, yiðidim aslaným“ diye sarýp
sarmalamýþtýr. Her rüzgâr estiðinde kavak aðacýnýn
yapraklarý Denizlerin, Yusuflarýn, Hüseyinlerin,
Necdetlerin, Erdallarýn sloganlarýný hýþýrdar.
Altýndað Belediye Baþkaný demiþ ki “aðaçtýr, kurur, çürür,
yýkýlýr, bu kadar üzerinde ne duruyorsunuz?” Kavak
aðacýný yok etmeye çalýþmak ”aðaçtýr çürür, kurur yýkýlýr,
kesilir” demek aðacýn tanýklýðýný yok eder mi?
Bizi tanýrsýnýz. Biz devrimcileriz. Her yerde varýz. Henüz
tüketemediler bizi. Mahallenizden, iþyerinizden,
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fabrikanýzdan tanýrsýnýz; köyünüzden, okulunuzdan
tanýrsýnýz bizi. Ýþçinin grevinde, memurun sendika
mücadelesinde, gençliðin mücadelesinde gördünüz
bizi, halkýmýza su için, yol için, barýnma için, saðlýk için,
eðitim için yürüyüþünden tanýrsýnýz. Cezaevlerinden,
idam sehpalarýndan tanýrsýnýz bizi. Karanlýk pusularda
yok edilmeye çalýþýlan, toplu katliamlarda imha
edilmeye çalýþýlan hep biz olduk, ama yok edemediler,
tüketemediler bizi. Biz onlarýn tüketemeyeceði kadar
çoktuk. Öyle olmasaydýk, “Toprakta karýnca, suda balýk,
havada kuþ kadar” çok olmasaydýk, onlar durmadan bizi
yok etmek, bizim kökümüzü kazýmak için çalýþýrken,
bugünlere kalýr mýydýk? Bugün ve de yarýn yine
buradayýz diyeceðiz.

Bir kent düþümüz var. Sokaklarýnda, okullarýnda,
meydanlarýnda, darbecilerin isimlerinin, cisimlerinin
olmadýðý bir kent düþü…
Bir ülke düþümüz var; darbecileri ile hesaplaþmýþ,

tarihini güncellemiþ, zulmedenlerin yaptýklarý zulümün
hesabýný vermiþ ve onlarýn kayýplarýný telafi etmiþ bir
ülke düþü. Darbecilerinden gurur duymayan bir ülke
düþü. Unutmayan, unutturmayan, hesap soran ve
esirgemeyen, baðýþlamayan bir ülke düþü. Açlýðýn,
yoksulluðun olmadýðý, saðlýðýn eðitimin parasýz,
bilimsel olduðu, insanlarýnýn saðlýklý, aydýn, mutlu
olduðu bir ülke düþü. Gelecek kaygýsýnýn olmadýðý bir
ülke düþü. Aslýnda düþ demek pek doðru deðil.
Baþarabiliriz. Böyle bir ülke, böyle bir gelecek
kurabiliriz. Yeter ki inanalým, çalýþalým.
Ve diyoruz ki; unutma, unutturma ve asla baðýþlama,
hesap sor.

Fotoðraf: Evren Kocabýçak, Ulucanlar Merkez Kapalý Cezaevi, Aralýk 2006

Hala ak saçlarýmýzla yapýlan zulümlerin izlerini taþýyarak
tarihe tanýklýk etmeye devam ediyoruz. Edeceðiz de.
Hala kavak aðacýnýn, Þeftali Sokaðýnýn, Ýzmir
Caddesinin, kapý altýnýn, maltanýn, idam sehpasýnýn,
mahpushane duvarlarýnýn tanýklýðýný sizlere ulaþtýrmaya
çalýþýyoruz. Bu tarihin yok olmamasý için burada
yaþanan zulümlerin, katliamlarýn unutulmamasý için,
paylaþmaya ve korumaya devam edeceðiz.
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Öðrenci Temsilciler Kurulu Belirlendi1
Bir süredir devam eden öðrenci üye çalýþmalarý kapsamýnda baþlatýlan Mimarlar Odasý
Üniversite ve/veya Þube Öðrenci Temsilcileri seçim çalýþmalarý þubelerimizin katkýlarýyla
2010–2011 öðretim yýlýnýn baþlamasýyla hýz kazandý.
Mimarlar Odasý Öðrenci Üye Yönetmeliðinin 8.maddesi uyarýnca "Üniversite ve/veya Þube
Öðrenci Temsilcisi" ile "Öðrenci Temsilciler Kurulu" belirleme süreci 19 Aðustos 2010 tarihinde
þubelerimize iletilen yazý ile baþlatýldý. Günümüzdeki mimarlýk öðrencisi sayýsýnýn 8bin civarýnda
olmasý nedeniyle çalýþmalarýn "tüm mimarlýk öðrencilerini kapsayacak þekilde" yürütülmesine
çalýþýldý.
Bu kapsamda þubelerimiz kendi çalýþmalarýný yaparak Üniversite Öðrenci Temsilcilerini
belirledi.1 Bu durumda 2010 yýlýnda eðitime baþlayan yeni mimarlýk programlarýyla birlikte 45'e
ulaþan mimarlýk bölümünün 38'inin Mimarlar Odasý Üniversite Öðrenci Temsilcisi belirlenmiþ
oldu.
11 Aralýk 2010 Cumartesi günü Genel Merkezimizde yapýlan Öðrenci Temsilciler Kurulu Seçimli
Toplantýsýna katýlan Üniversite Öðrenci Temsilcilerine, öncelikle Genel Sekreter Necip Mutlu
tarafýndan süreç hakkýnda bilgi aktarýldý. Önceki dönemde yapýlan ve sonrasý için hedeflenen
öðrenci çalýþmalarý hakkýnda yapýlan görüþmelerden sonra Temsilciler Kuruluna aday olan
öðrenciler belirlendi. Üniversite Öðrenci Temsilcileri, bu konuda Temsilciler Kurulu için önerilen
isimlerin farklý bölgelerden olmasýnýn önemini dile getirdi. Kurulun iþlevi ve çalýþma yöntemi
üzerinde tartýþýldýktan sonra uzlaþý ile 7 kiþiden oluþan Öðrenci Temsilciler Kurulu belirlendi.
Toplantýnýn sonraki oturumunda ise Üniversite Öðrenci Temsilcileri öðrenciler arasý iletiþimin
önemine dikkat çekti ve oluþumdan beklentilerini dile getirdi. Temsilciler Kurulu tarafýndan
hazýrlanacak olan çalýþma programýnda yer almasý istenen baþlýklar üzerine görüþüldükten
sonra önümüzdeki dönem yapýlacak olan çalýþmalarýn yöntemleri üzerinde de tartýþýldý.
Üniversite Öðrenci Temsilcilerinin kendi bölgelerinde yaptýklarý örnek çalýþmalarý paylaþtýðý
toplantý, olumsuz hava koþullarý nedeniyle iptal edilen etkinlikler yapýlamadýðý için erken
tamamlandý.
En kýsa sürede ilk toplantýsýný yapacak olan Mimarlar Odasý Öðrenci Temsilciler Kuruluna seçilen
isimler þu þekilde:
Ayþe Öztaþ Ýzmir Þubesi (Dokuz Eylül Üniversitesi)
Damla Demirkan Trabzon Þubesi (Karadeniz Teknik Üniversitesi)
Emre Uður Ankara Þubesi (Orta Doðu Teknik Üniversitesi)
Gökhan Faruk Bekar Diyarbakýr Þubesi (Dicle Üniversitesi)
H.Engin Yýlmaz Mersin Þubesi (Mersin Üniversitesi)
M. Said Didin Eskiþehir Þubesi (Anadolu Üniversitesi)
Melike Özyurt Ýstanbul Büyükkent Þubesi (Ýstanbul Teknik Üniversitesi)
1

www.mo.org.tr sitesinden alýnmýþtýr.
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UIA Uluslararasý Öðrenci Fikir Yarýþmasý
2011 Tokyo Dünya Mimarlýk Kongresi düzenleme komitesi, mimarlýk öðrencileri için
dünya çapýnda bir fikir yarýþmasý düzenliyor. Yarýþmacýlardan, Tokyo metropoliten
alanýnýn çevresinde yer alan 4 ayrý bölgede, kentin 2050 yýlýndaki potansiyel geliþimini
göz önünde tutarak, belirlenen dört temadan birini geliþtirmeleri bekleniyor. Temalar
þöyle sýralanýyor:
-20.Yüzyýl Kentini yeniden yapýlandýrmak. Tsubuka Bilim kentinde, Katsuragi Bölgesi'nin
kuzeyinde yer alan, üniversiteye baðlý bir Uluslararasý Týp Merkezi ve Bakým Evi.
-Kenti yeniden canlandýrmak. Tsuchiura kentinde, bir konut, iþ ve ulaþým merkezi
planlanmasý ve bir Su Sporlarý ve Hobi Merkezi tasarýmý.
-Yeni Ekolojik Kent. 21. Yüzyýlýn Inashiki Bahçe Kenti
-Akýllý Bölgeler. Kasumigaura güney kýyý bölgesi
Jüri Üyeleri
Kengo Kuma (Japonya)
Yung Ho Chang (Çin)
Peter Hall (Ýngiltere)
Kate Schwennsen (ABD)
Nobuaki Furuya (Japonya)
Hidehiko Sazanami (Japonya) Teknik danýþman
Ödüller
Ýlk 3 proje ödülleri sýrasýyla 300000, 200000 ve 100000 Japon Yeni (JPY) olacaktýr. Ayrýca
belirlenen 4 kategoriden her biri için 3 ayrý ödül (200000,100000 ve 50000 JPY)
verilecektir. Bunlara ek olarak verilecek ödüller UIA tarafýndan belirlenecektir.
Kayýt ve Yarýþma Takvimi
Yarýþma süreci internet üzerinden ilerleyecektir. Yarýþmanýn dili Ýngilizce'dir.
Kayýt ücreti: 4000 JPY
Yarýþma Son teslim tarihi: 31 Mart 2011
Seçilen Projelerin Kongre Sunuþu: 27 Eylül 2011
Ödül Töreni: 28 Eylül 2011
Bilgi ve Program:
comp_uia2011@congre.co.jp
http://www.uia2011tokyo.com/en/callfor
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Kentsel Dönüþüm Üstüne
Adnan Zeytinci
Kentsel dönüþüm nedir?
Kentsel dönüþüm, bozulma ve çökmeye uðrayan kentsel
alanlarýn, ekonomik, toplumsal, fiziksel ve çevresel
koþullarýnýn geniþ kapsamlý ve bütüncül yaklaþýmlarla
iyileþtirilmesine yönelik olarak uygulanan strateji ve
eylemlerin bütünüdür.
Kentsel Dönüþümün Hedefleri ne olmalýdýr?
Dönüþüm, faaliyet alaný ve doðasý gereði, mevcut þehrin
yapýsýna ve burada yaþayan insanlarýn fiziksel, sosyal ve
ekonomik geleceði üzerine ve buna baðlý olarak da
kentin bütün geleneklerine etki edebilmektedir. Bu
nedenle, planlama çalýþmalarýnýn bütününde,
sosyologlar, ekonomistler, mimarlar, mühendisler, þehir
plancýlar ve peyzaj mimarlarý gibi farklý meslek
gruplarýnýn birlikte çalýþmasý öngörülmelidir.
Kentsel Dönüþümün Türkiye'de Ele Alýnýþý;
Ülkemizde bugün yaþanan kentsel dönüþüm sürecinin
geliþiminde, 1980'li yýllarda baþlayan imar affý süreciyle
birlikte ele alýnan ýslah planlarý, çok önemli bir yer
t u t m a k t a d ý r. Ke n t s e l d ö n ü þ ü m ü n A n k a ra ' d a
gerçekleþmesine olanak saðlayan bu sürecin önünü
açan uygulamalar, ýslah planlarýyla baþlamýþtýr.
1984 imar affýnýn arkasýndan gelen ýslah planlama
sürecinde, 2000'li yýllara kadar özellikle ýslah planlarýnýn
olanaklarýnýn izin verdiði ölçüde dönüþümler
yapýlabilmiþ ve bu dönemde yaþanan kentsel dönüþüm
süreci daha çok, küçük ve orta ölçekli sermaye eliyle
gerçekleþtirilmiþtir.
Bunun sonucu olarak mekânda, daha çok parsel bazýnda
dönüþümleri öngören bir görüntü olarak karþýmýza
çýkmýþtýr.
1970'li yýllarda barýnma sorunlarýný çözmek üzere gelip
kentlerde, bir kýsmý hazine arazisini iþgal ederek, bir
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kýsmý da hisseli tapu yoluyla belli mülkiyetler elde
ederek kentte barýnan, tutunan kesimlerin bir bölümü,
ýslah planlama sürecinde küçük sermaye eliyle kentsel
ranttan pay almaya baþladý. Kentsel ranttan alýnan bu
pay, kentteki yapýlaþmayý ve silueti çok yoðun bir
þekilde deðiþtirdi. Bu alanlarýn sosyal, ekonomik ve
fiziksel birçok ortak gereksinimlerini kent mekânýnda
konumlandýrmak suretiyle, mevcut sosyal ve fiziksel
altyapýnýn kaldýramayacaðý bir yükü bu bölgelere
yükleyerek, planlama amaç ilkelerinin yanlýþ
kullanýlmasýna ve yozlaþmasýna yol açýldý.

2000'li yýllarda ise, kentsel dönüþüm sürecinde,
kentlerin imar rantý ve küçük sermaye eliyle
dönüþebilen alanlarýn dýþýnda kalan çok geniþ bir
bölümünün kentsel rant aracýlýðýyla dönüþemediðini,
buralarýn 70'li yýllarda, 80'li yýllarda yaþadýðý kente
tutunma, kentte daha iyi bir yaþam düzeyi hayallerinin
erozyona uðramasý ve bunlara baðlý olarak kente
baðlýlýðýn büyük ölçüde azalmasýyla çöküntü alanlarýna
dönüþtüðünü, 90'lý yýllarýn ikinci yarýsýndan itibaren
yaþamaya baþladýk.
Kentsel dönüþüm alanlarý, bu gün itibarýyla küçük
sermayenin gücüyle ýslah planlarý aracýlýðý ile
dönüþememiþ alanlar olduðundan, bu alanlarý
dönüþtürmek için ''yönetim erk''i ve sermayenin yeni
mekanizmalara ve kaynaklara gereksinimi olduðu
ortaya çýktý.
Bu çerçevede kentsel dönüþümün, 2000'li
yýllardan sonra ortaya çýkan neo-liberal yaklaþým
tarzýný 3 olgu belirledi.
* Büyük inþaat þirketlerinin daha önceden elde ettiði
alanlarý kentsel dönüþüm alaný þeklinde belirleyerek
sermayeye kaynak aktarýlmasý;
* Ýstanbul örneðinde çok çarpýcý bir þekilde yaþandýðý
gibi, küçük sermayenin dönüþtüremediði alanlarda,
daha büyük ölçekli uluslar arasý sermayenin girme
arzusunu tatmin edecek yeni bir kentsel dönüþüm
çerçevesi oluþturulmasý,
* Bu geliþmelere ''Mortgage'' denilen uzun dönemli
konut edindirme finansman yöntemi de eklediðinde,
sistemin iþleyebilmesi için siyasi
iktidarýn kamu
finansmaný aracý olarak devreye soktuðu ''TOKÝ'' ile
beraber, bugün yaþanan kentsel dönüþümün yasal,
siyasal ve ekonomik yapýlanmasý oluþturulmuþtur.
Ülkemizde, farklý dönüþüm sorunlarýna karþý verilen
yanýtlarda, genelde dönüþüm sorunlarý fiziksel mekânýn
dönüþümüne indirgenmiþ? dönüþümün toplumsal,
ekonomik ve çevresel boyutlarý göz ardý edilmiþtir. Oysa
kentsel dönüþüm, fiziksel mekânýn dönüþümünün yaný
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sýra, sosyal geliþim, ekonomik kalkýnma, çevre ve doðal
dengenin korunmasý, sürdürülebilirliðin saðlanmasý ile
birlikte, kapsamlý ve bütünleþik bir yaklaþýmla ele
alýndýðý takdirde baþarýya ulaþabilir.
Türkiye'de kentsel dönüþüm süreçlerinde Baþbakanlýk
Toplu Konut Ýdaresi kamu adýna devreye girmekte, bu
alanlarda yapýlmak istenen dönüþümlerin tetikleyicisi
olmaktadýr. Kendisine yasal çerçeve ile verilen bu rolle
birlikte, dünyada ve Türkiye'de kentsel dönüþüm
uygulamalarýný “kamu iktisadi teþekkülü” misyonu ile
üstlenen bu kurum, adý geçen alanlardaki kamu
müdahalelerini kendisine tanýnan olaðanüstü yetkilerle
gerçekleþtirmektedir.
Kentin boþ alanlarýnda ya da özel mülkiyetteki büyük
arazilerinde sermaye þirketleri kendileri proje ve
uygulama yaparken, kentte proje yapýlmasý için riskli
gecekondu alanlarýnda TOKÝ'nin devreye girdiði
görülmektedir.
Ankara'da sayýlarý 50'yi bulan kentsel dönüþüm
alanlarýnýn, kent makro-planý üzerinde daðýlýmý
incelendiðinde, kentsel dönüþüm alaný olarak seçilmiþ
bölgeler içinde özellikle kentin henüz yapýlaþmamýþ
bölgelerinde, çok büyük alanlar olduðu göze
çarpmaktadýr.
Aslýnda klasik kent planlama uygulamalarýnda, kentsel
dönüþüm alanlarýnýn çok büyük bir çoðunluðunun kent
merkezinin yoðunlaþmýþ alanlarýnda küçük bölgelerin
olmasý beklenirken, bu tip yapýlaþmamýþ alanlarýn
çoðunluðu oluþturmasý, mevcut imar kurallarý ile elde
edilmesi mümkün olmayan oranda bir kentsel rant
oluþumunun amaçlandýðýný anlatmaktadýr.
Bu bakýþ açýsýyla bakýldýðýnda, kentsel dönüþüme
konu olan alanlarý;
* Kent merkezinde bilinçli olarak yaratýlmýþ çöküntü
alanlarý,
* Kentin varoþlarýndaki gecekondu bölgeleri ve kentin
içinde konumuna baðlý olarak geliþen kentsel rantýn
yüksek olduðu bölgeler,
* Kentin çeperinde henüz yapýlaþmamýþ alanlarda
normal planlama süreçleriyle elde edilmesi mümkün
olmayan rantlar için, kentsel dönüþüm projeleriyle el
koyularak dönüþüm kapsamýna dâhil edilen alanlar;
þeklinde sýnýflandýrabiliriz.
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Son söz:
Kentsel dönüþüm alanlarýnýn planlamasýnda göz
önünde bulundurulmasý gereken temel konular
þöyle özetlenebilir;
* Dönüþümün, tüm kent düzeyinde yaratacaðý etkiler
araþtýrýlmalý, bütünsel bir planlamanýn sonucu olarak
oluþturulacak bir kentsel dönüþüm stratejisi
izlenmelidir.
* Dönüþümün nasýl ve ne þekilde yapýlacaðý, kentin
ortak gereksinimleri gözetilerek belirlenmeli,
''yalnýzca rant amaçlý'' uygulamalar bir an önce terk
edilmelidir.
* Kentsel dönüþüm uygulamalarýný yönlendiren plan ve
projeler toplum ve kamu yararý ilkelerine uygun olarak
elde edilmeli, pazarlama ve rant uðruna mimarlýk,
mühendislik ve planlama meslek ilkeleri göz ardý
edilmemelidir.
*Dönüþüm sonucu ortaya çýkacak kentsel çevrenin
belirlenmesi ve projenin yönetimi sürecine halk
katýlmalýdýr.

* Ýmar aflarýnýn yarattýðý haklarýn ötesinde bir yaklaþým
geliþtirilerek, barýnma ve konut haklarý göz ardý
edilmemeli, bu alanlarda yaþayanlar açýsýndan kentsel
dönüþümün sosyal bir yýkýma dönüþmesi
engellenmelidir.
* Bu bölgelerde yaþayan halk, dönüþümle yaþadýklarý
çevreden uzak yerlerde iskân edilmemelidir. Kentsel
dönüþüm sonucu elde edilecek konut çevresinin
kültürel, iþletme ve yönetim boyutu ile bölgede
iskânlarýný devam ettiren kesimlerin yaþamlarýný
sürdürecek bir yapýda tasarlanmasý saðlanmalýdýr.
Projeden etkilenenlerin tümüne günümüz koþullarýna
uygun kira yardýmý yapýlmalýdýr.
* Projelerde konut edinme koþullarý buralarda oturan
halkýn ödeme gücü düþünülerek yeniden düzenlenmeli
ve ödemeler iskân sonrasýnda baþlatýlmalýdýr.
* Bölgede kiracý olarak yaþayanlarýnda barýnma hakký
olduðu unutulmamalý ve onlarýn da bu süreç sonunda
barýnma haklarýnýn korunmasý için gerekli düzenlemeler
yapýlmalýdýr.

Ne Villa, Ne Saray! Baþýmýzý Sokacak Ev Ýstiyoruz!
Dikmen Barýnma Hakký Bürosu

Ankara Büyükþehir Belediyesi'nin 14.01.2005 tarih ve
215 sayýlý Meclis kararý ile kentsel dönüþüm alaný olarak
ilan edilen Yukarý Dikmen Vadisi'nde, yaklaþýk 5 yýldýr
süren barýnma hakký mücadelesi; 2009 yýlý bahar
aylarýnda projenin iptali ile sonuçlanmýþtý. Rant çeteleri,
vadi halkýnýn talepleri ve barýnma hakký mücadelesi
karþýsýnda geri adým atmýþtý.
Ancak Yukarý Dikmen Vadisi'nin sahip olduðu yüksek
rant deðeri nedeniyle, Gökçek ve rant çeteleri kentsel
yaðma çabalarýndan vazgeçmedi. Nitekim AKP
iktidarýnýn bilinen neo-liberal sömürü ve yaðma
politikalarýnýn; yoksul emekçi halka düþman,
sermayeye dost icraatlarýnýn temel bir ayaðýný oluþturan

kentsel dönüþüm yaðmasýnýn nihai olarak durmasý da
beklenemezdi. Onlar için temel sorun ve ihtiyaç, yoksul
emekçi halkýn giderek yükselen barýnma hakký
mücadelesine karþý, þimdi yeni silahlarla, yeni yasa ve
kurumlarla savaþa girmekti.
Günümüz neo-liberal belediyecilik anlayýþýnýn gözdesi
olan "kentsel dönüþüm" uygulamalarý, bu kavramýnýn
baþlýca yasal dayanaðýný oluþturan 5393 Sayýlý Belediye
Yasasý'nýn 73. maddesinde, 5998 Sayýlý Yasa ile yapýlan
deðiþiklik sonrasý yeni bir ivme ve anlam kazandý.
Mecliste, yangýndan mal kaçýrýr misali kabul edilen ve
Cumhurbaþkaný tarafýndan çabucak onaylanarak,
24.10.2010 tarihinde yürürlük kazanan bu yasal
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deðiþikliðin, baþlýca iki sonucu/etkisi söz konusudur.
Ýlki; kentsel dönüþüm uygulamalarýnýn kararlaþtýrýlýp
yaþama geçirilmesinde büyükþehir belediyelerinin (ve
þüphesiz sermayenin) eli güçlendirilmekte, bu
uygulamalara doðrudan maruz kalan kent sakinlerinin
ve kendini kente karþý sorumlu hisseden kiþi ve
kurumlarýn ve ilçe belediyelerinin de, kentsel dönüþüm
uygulamalarýna karþý çýkýþ olanaklarý zayýflatýlmaktadýr.
Bu kapsamdaki deðiþiklikler, yargý organlarýnýn
(yürütme erki karþýsýndaki) baðýmsýzlýðýný ve
(yürütmeyi) denetleme iþlevini dahi sakatlayan, bu
açýdan hukuk devleti anlayýþýný ve güçler ayrýlýðý ilkesini
özde yadsýyan kimi tuhaf kural ve mekanizmalarý da
gündeme getirmiþtir.
Ýkinci olarak; kentsel dönüþüm uygulamalarýndan
beklenen amaç ve fayda, bütün olarak kentin ve
kentlilerin çýkarlarý ile örtüþmek, dolayýsýyla kamusal bir
amaç ve fayda olmaktan daha da uzaklaþtýrýlmýþtýr. Bu
kapsamda büyükþehir belediye yönetimlerine ve
sermaye kesimlerine geniþ bir hareket alaný saðlanmýþ;
kentsel ranta el koyup, onu daha da deðerlendirip
pazarlanmanýn yasal kýlýfý fazlasýyla tesis edilmiþtir.
Bu nedenle "kentsel dönüþüm" kavramý, artýk dün
olduðundan çok daha belirgin bir biçimde, bugün için
"kentsel yaðma" kavramý ile örtüþmektedir. Neo-liberal
belediyecilik anlayýþý ve taþeronluðunu yürüttüðü
sermaye gruplarý, kentsel dönüþüm uygulamalarýna
öteden beri hâkim olan "bir koyup üç alma" amacý
doðrultusunda, düne kadar sürekli ayaðýna dolaþan
hukuki/yasal engellerden kurtulmuþ görünmektedir.
Dikmen Vadisi'nde yeni bir dönem baþlýyor!

beklenemezdi. Onlar için temel sorun ve ihtiyaç, yoksul
emekçi halkýn giderek yükselen barýnma hakký
mücadelesine karþý, þimdi yeni silahlarla, yeni yasa ve
kurumlarla savaþa girmekti.
Yeni düzenlemeler sonrasýnda Bakanlar Kurulu,
13.07.2010 tarihli Resmi Gazete'de yayýmlanarak
yürürlük kazanan 2010/667 sayýlý kararý ile Dikmen
Vadisi'ni “Kentsel Dönüþüm ve Geliþim Proje Alaný”
olarak ilan etmiþtir. Doðrusu, birçok temel ve öncelikli
sorunu varken; AKP hükümetinin, Bakanlar
Kurulu'nun, Ý. Melih Gökçek ile bir grup yandaþ
sermaye kesimi için böylesi bir çaba göstermesi
manidardýr. Alýnan Bakanlar Kurulu kararý, Vadi Halkýna
ve doðrudan barýnma hakkýmýza yönelik yeni saldýrýlarý,
baskýlarý doðuracaðý açýktýr. Nitekim Ankara Büyükþehir
Belediyesi, bu karardan aldýðý güç ile yeni bir kentsel
dönüþüm projesini uygulama hazýrlýðýna baþlamýþtýr.
Ankara Büyükþehir Belediyesinin haftalýk bülteninde
“Dikmen Vadisi Son Etap Projesi Start Alýyor” baþlýðýyla
“kentsel yaðma” projesine karþý direnenler yok
sayýlmýþ, haklarýmýz göz ardý edilmiþtir.
Zihniyet Ayný…
Halký muhatap almayan, halkýn haklarýný, halkýn talep
ve beklentilerini dikkate almayan; diyalog ve uzlaþma
yerine doðrudan þiddet ve yýkýmý yöntem olarak
benimseyen hiçbir siyasi ya da ekonomik tasarruf;
hukuki, meþru ve haklý görülemez.
Bilinmesini isteriz ki; deðil Bakanlar Kurulu, isterse ABD
Kongresi karar almýþ olsun; hukuki ve meþru
haklarýmýzý sonuna kadar savunmaya kararlýyýz. Bizler,
insan ve yurttaþ olmaktan kaynaklý temel haklarýmýzý
yok sayan ve yarýnlara dair öncelikle çocuklarýmýz için
kurduðumuz o güzel düþleri kirletmek ve karartmak
isteyenlere asla geçit vermeyeceðiz. Uyarýyoruz!

Ankara Büyükþehir Belediyesi'nin 14.01.2005 tarih ve
215 sayýlý meclis kararý ile kentsel dönüþüm alaný
olarak ilan edilen Yukarý Dikmen Vadisi'nde, yaklaþýk 5
yýldýr süren barýnma hakký mücadelesi; 2009 yýlý
bahar aylarýnda Dikmen Vadisi 4–5 etap projesi,
“kamu yararý” amacýna ve "kent yararýna
planlama ilkesi"ne aykýrýlýðý nedeniyle idari yargý
organlarý tarafýndan iptal edilmiþti. Rant çeteleri, vadi
halkýnýn talepleri ve barýnma hakký mücadelesi
karþýsýnda geri adým atmýþtý. .

Kentsel yaðma projesini yaþama geçirmek adýna þiddet
ve yýkýmý tercih eden bir zihniyetin ve iktidarýn,
öncelikle bu ülkenin demokratik, barýþçý, halkçý
deðerleri ile çeliþeceði; her durumda doðacak olumsuz
sonuçlardan ve aðýr maðduriyetlerden öncelikle
sorumlu olacaðý unutulmamalýdýr.

Ancak Yukarý Dikmen Vadisi'nin sahip olduðu yüksek
rant deðeri nedeniyle, Gökçek ve rant çeteleri kentsel
yaðma çabalarýndan vazgeçmedi. Nitekim AKP
iktidarýnýn bilinen neo-liberal sömürü ve yaðma
politikalarýnýn; yoksul emekçi halka düþman,
sermayeye dost icraatlarýnýn temel bir ayaðýný oluþturan
kentsel dönüþüm yaðmasýnýn nihai olarak durmasý da

Bizler, bu ülkenin yurttaþlarý olarak, bu ülkenin ve bu
kentin geliþip büyümesine emek vermiþ kiþiler olarak;
kendi ülkemizde, yaþadýðýmýz kentte þimdi bize misafir
ve iþgalci muamelesi yapýlmasýný, hiçbir koþulda kabul
etmeyeceðiz.
Vadimizi, evlerimizi terk etmeyeceðiz!
Barýnma Hakkýmýzý Ýstiyoruz; Alacaðýz!
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Halkýn haklarý var! Halkýn barýnma hakký var!

MSF Atölyeler
Gecekondu Bölgesinde Kamusal Alan Üretimi
Ebru Aksoy

Mimarlýðýn Sosyal Forumu 2010 Kapsamýndaki
Atölye 20 – 23 Ekim'de Dikmen Vadisi'nde yapýldý.
Gecekondu bölgelerinde kamusal alan ihtiyacýný
karþýlayacak mekânlarýn nasýl elde edilebileceði,
katýlýmcý bir kamusal alan üretiminin hangi yollarla
saðlanabileceði konularýný tartýþmaya açmayý
amaçlayan “Gecekondu Bölgesinde Kamusal Alan
Üretimi” atölyesi sahip Leandro Artur ANTON ve
Rodrigo NUNES tarafýndan, mimarlar, mimarlýk
öðrencileri, Dikmen Vadisi Barýnma Hakký Bürosu ve
Dikmen vadisi halký ile birlikte yürütüldü.
Mimarlýðýn Sosyal Forumu 2010 Forum Danýþma
Kurulu'nda da yer alan Leandro Artur ANTON,

Brezilya'nýn Rio Grande do Sul eyaletinde mimarlýk ve
coðrafya eðitimleri aldý. Alternatif konut ve mimarlýk
için mücadele, çevre ve öðrenci hareketleri konularýnda
bir aktivist olarak, Brezilya Mimarlar Enstitüsü
(Brazilian Architects Institute), Topraksýz Köylü
Hareketi (Movement of Landless Rural Workers),
Konut için Mücadele Ulusal Hareketi (National
Movement of Struggle for Housing),
Brezilya
Permakültür Aðý (Brazilian Network of Permaculture)
gibi çeþitli kurum, örgüt ve hareketlerle birlikte
çalýþmalar yaptý. 2002, 2003 ve 2005'te Porto
Alegre'de düzenlenen Dünya Sosyal Forum'larýna
paralel olarak gerçekleþtirilen Uluslararasý Gençlik
Kamplarýnýn düzenleme kurullarýnda aktif olarak
çalýþmýþ olan Anton, 2009'de Belem'de düzenlenen
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gençlik kampýna da destek verdi. 2002'den 2004'e dek,
Porto Alegre bölgesinde konut sektöründe katýlýmcý
bütçenin oluþturulmasý kapsamýnda plansýz alanlarda
yaþayan toplumlarýn danýþmaný olarak kamu
politikalarýnýn katýlýmcý þekilde detaylandýrýlmasýnda
çalýþtý.
Tamamý katýlýmcýlarýn birlikte, yapý yaptýklarý, teknik ve
bilgi birikimlerini pratik olarak paylaþtýklarý katýlýmcý
oluþumlarý içerisinde, kendi-kendine yönetim / kendi
kendine organizasyon ilkesine baðlý deneyimleri
sayesinde, bio-inþaat, kentsel tarým, malzemelerin
yeniden kullanýmý, biyolojik arýtma ve su toplama
konularýnda bilgilerini derinleþtirdi. Anton, bu
deneyimlerinden konuyla ilgili olabilecek örnekleri önce
atölye katýlýmcýlarýna ve daha sonra Dikmen Vadisi halký
ile yapýlan toplantýda vadi halkýna aktardý. Özellikle
katýlýmýn on binlerin üzerinde gerçekleþtiði Porto Alegre
Dünya Sosyal Forumu'nda katýlýmcýlarýn kalabilecekleri
Uluslararasý Gençlik Kamplarýnýn geçici yapýlarý için
geliþtirdikleri geodesik bambu yapýsý, zengin kullaným
þekilleri (derslik, kütüphane, yatakhane ..vb), kolay
yapýlýp sökülebilmesi, ucuzluðu (bambu Brezilya için çok
kolay bulunabilir, ucuz, yapý elemaný olarak kullanýma
çok uygun, yerel bir malzeme olduðu için) ile dikkat
çekiciydi. Anton, atölyedeki sunuþu sýrasýnda da, yerel
malzeme kullanýmýnýn önemine deðindi.
Dikmen Vadisi Barýnma Hakký Bürosu'nun bulunduðu
bölgeden, yaklaþýk 1.800 hane halký, 2007 yýlý
baþlarýnda uygulamaya çalýþýlan kentsel dönüþüm
projesi kapsamýnda, sahip olduklarý haklarý (yer yer
piyasa deðerinin altýnda) devrederek taþýnmýþlar. Kalan
600 civarýndaki hanenin sakinleri ise, projeye karþý
çýkarak önerileri reddetmiþ ve mahallede yaþamaya
devam etmiþler. 2007'de yýkým ekipleri, evlerin önemli
bir bölümünü yýkmýþlar. Vadide yaþamlarýný sürdürmeye
kararlý olan hane halký, birbirlerine destek olarak, zaman
içinde 2 küçük eðitim salonu baþta olmak üzere bir araya
gelebilecekleri, kadýn ve çocuklara yönelik derslerin
düzenlenebileceði mekânlarý üretmiþler. Her yaz
Festivadi adýyla düzenledikleri þenliklere çeþitli sanatçý
ve öðrenciler katýlarak dersler, atölyeler düzenliyorlar.
Ýlk gün, vadi, yaþayanlar ve Dikmen Vadisi Barýnma
Hakký Bürosu çalýþanlarý ile baþtan sonuna dek gezildi.
Dere yataðý ve çevresindeki oldukça belirleyici vadiden
oluþan alan, kapalý coðrafi yapýsý nedeniyle, hem bir
araya gelmeye (komþularýn birbirinden haberdar
olmasýna) ve hem de gözlenmeye (vadinin hemen
üstündeki polis karakolu nedeniyle) çok uygun. Vadinin
yamaçlarýnda sýklýkla, kýsmen yýkýlmýþ döküntü halinde
evler, bazý bölgelerde de ekili alanlar görülebiliyor. Yine
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vadi oluþumunun çok belirgin yapýsý nedeniyle su,
(temiz su, suyun aktarýmý ve arýtýlmasý, sulama, pis su
yönetimi) her açýdan ele alýnmasý gereken bir konu
olarak dikkatleri çekti. Mahallede son 1 aydýr çöplerin
toplanmadýðý gözlendi. Ayrýca sýklýkla kanalizasyon
sorunlarý yaþandýðý, kentsel dönüþüm projesinin
uygulamasý direniþler karþýlaþýp da gerçekleþtirilemeyince, alt yapý bakým ve onarým açýlarýndan
da mahallenin neredeyse kendi haline býrakýldýðý
mahalleli tarafýndan dile getirildi.
Ýlk gün gerçekleþtirilen gezi ve mahalleli ile buluþmanýn
üzerine takip eden günlerde atölye yürütücüleri ve
katýlýmcýlarý çalýþmalarýna Mimarlar Odasý Ankara
Þubesi'nde devam ettiler. Yürütücüler, kendi
deneyimlerini anlattýlar, katýlýmcýlarla detaylý ve
kapsamlý tanýþma ve niyet oluþturma toplantýlarý
düzenlendi. Vadi halkýna hangi açýlardan yardým
edilebileceði deðerlendirildi.
Sonuç olarak, bu
atölyenin kýsýtlý süresinde proje üreterek bitirmeye
deðil, Ankara'da yaþayan ve sürece katýlabilecek
kiþilerin vadi halký ile birlikte uzun soluklu bir iþ üretme
modeli oluþturmaya odaklanmasý gerektiði üzerinde
uzlaþýldý. Bu çerçevede, çeþitli deneyimlerden
mimarlar, mimarlýk öðrencileri, Ankara Þubesi
temsilcileri gibi farklý deneyimlerden katýlýmcýlarýn
birlikte ve devamlý çalýþmasýnýn önemi vurgulandý.
Gecekondu Bölgesinde Kamusal Alan Üretimi
atölyesinin Mimarlýðýn Sosyal Forumu 2010 sonrasýnda
da devamýna yönelik ortak ilgi paylaþýlýrken, þu ana
hatlarýn göz önünde bulundurulmasý gerektiði de ifade
edildi:
- Mimarý ve diðer uzmanlýk alanlarýndan katýlýmcýlarý,
salt “hizmet saðlayýcý” konumundan çýkartarak,
ihtiyaçlarýn belirlenmesinden karþýlanmasýna dek tüm
süreçte kullanýcý ile iletiþim içerisinde hareket eden,
mesleki bilgi ve deneyimini kullanýcýya sunarken
kullanýcýnýn karar ve üretim süreçlerine aktif katýlýmýný
saðlayan, bir katalizör olarak üretim süreci içerisinde
yeniden tanýmlamak,
- Kullanýcýyý da “pasif tüketici”den ihtiyaçlarý üzerine
düþünen, aktarýlan bilgiler ýþýðýnda çözüm öneren,
önerilen çözümler üzerinde görüþ oluþturan,
örgütlenerek iþ üretebilen bir toplumsal oluþum
içerisinde yeniden tanýmlamak,
- Ýhtiyaçlarýn karþýlanmasýný, yukarýdaki çerçevede
saðlarken, tam anlamýyla katýlýmcý tasarým ve
uygulama süreçlerini deneyimlemek.

Gecekondu Bölgesinde Kamusal Alan Üretimi
atölyesinin Mimarlýðýn Sosyal Forumu 2010 haftasýnda
yürütülen bölümü için ise, vadi halkýna 3 öneri sunuldu:
1. Vadi halkýnýn da önerisi olan, bir “mikro kamusal
alan”. Vadi halký yaz aylarýnda kullanmak üzere bir
a raya g e l e b i l e c e k l e r i ve ko n s e r / g ö s t e r i
düzenleyebilecekleri bir anfitiyatro ihtiyacýný dile
getirmiþlerdi. Bunun, yerel malzeme (yýkýlan
hanelerden kalan moloz da hazýr bir malzeme olarak
düþünülerek), yerel iþçilik, mevcut coðrafyaya ve iklime
uygunluk, sosyal ihtiyaçlara cevap verebilme
açýlarýndan detaylandýrýlarak, mahalleli ile sýk
görüþmeler de yaparak olgunlaþtýrýlmasý.
2. Tarým alanlarýnýn, su, güneþ, toprak verimi, eriþim
gibi kriterler düþünülerek iyileþtirilmesi ve artýrýlmasý

3. Vadideki suyun hareketinin, temiz su, gri su, pis su
ve arýtma, sulama ve ev ihtiyaçlarý, yaðmur suyundan
ya ra r l a n m a , d e p o l a m a g i b i t ü m a ç ý l a r d a n
deðerlendirilerek, gerekirse sarnýç da yaparak
düzenlenmesi
Tüm önerilerde uygulamanýn mahalle halký ile beraber
ve özellikle mahalle kaynaklarý ile yapýlabilmesinin,
mahalle örgütlenmesi, sürdürülebilir bir yerleþim /
toplumsal oluþumun desteklenmesi ve mahallenin
baðýmsýzlýðýnýn korunabilmesi açýlarýndan çok önemli
olduðu vurgulandý.
Anton ve Nunes, tüm fikirlerin tartýþýldýðý, herkese söz
hakký verildiði oturumlar yürüterek, biz katýlýmcýlara,
sabýrla katýlýmcý toplantý yürütülmesi konusunda ýþýk
tuttular. Bundan sonrasý atölyenin katýlýmcýlarýna
kalýyor.

49

PROJE UYGULAMA

Dýþiþleri Bakanlýðý Yerleþkesi Mimari Proje Yarýþmasý
Dýþiþleri Bakanlýðý Yerleþkesi mimari projesi, Kamu Ýhale
Kurumu tarafýndan 24 Aralýk 2002 tarih ve 24973 sayýlý
Resmi Gazete'de yayýmlanan "Mimarlýk, Peyzaj Mimarlýðý,
Mühendislik, Kentsel Tasarým Projeleri, Þehir ve Bölge
Planlama ve Güzel Sanat Eserleri Yarýþmalarý
Yönetmeliði" kurallarý içinde, serbest, ulusal ve iki
kademeli olarak yarýþmaya çýkarýlmýþtý. Yarýþmanýn
sonuçlanmasýnýn ardýndan 84 nolu Bülten'de Yarýþmada
ödül alanlara dair bilgi yer almýþ, ancak Birincilik Ödülü
alan proje yayýnlanamamýþtýr. Aþaðýda Yarýþmada
Birincilik elde eden projeye ait bilgiler yer almaktadýr.
1. ÖDÜL
Süleyman BAYRAK, Mimar (GÜMMF)
Ahmet YERTUTAN, Mimar (GÜMMF)
Yardýmcýlar
Gözdenur DEMÝR
Cansu ERGÜL
Evren Barýþ ÖZBEK
Neslihan DAÐDEVÝREN
Ertan BOZOÐLU
Funda YERTUTAN
Selim NAZLICAN
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Azami Emek, Asgari Ücret!
Alper Kangal

Yeni bir yýl daha baþladý yeni umutlarla. Ve yine yeni bir
asgari ücret bahþetti beyler emekçilere. Dört kiþilik bir
ailenin açlýk sýnýrýnýn 846 Lira, yoksulluk sýnýrýnýn 2750
Lira olduðu bir ülkede, milyonlarca insana, “Sen aylýðý
629 liradan çalýþacaksýn” derken beyler, yüzleri
kýzarmýyordu ve “Oldukça fedakâr davrandýk” diyordu
aðalardan biri, yine diðer aðalar adýna açýklama
yaparken.
Asgari ücret belirleme dönemleri, bu takdirin kim
tarafýndan neye göre yapýldýðý her zaman karikatürlere
konu olmaya devam edecek gibi görünüyor. Öyle ya da
böyle belirlenen bu asgari ücret biz mimarlarýn
tamamen dýþýmýzda olan ve bizim dýþýmýzdaki milyonlarý
etkileyip bizden baðýmsýz olan bir olgu elbette deðil.
Yalnýzca bizlerin bu toplumun içinde yaþamamýzdan
kaynaklanan basit bir bað hiç deðil. Bu baðlantýyý en
anlaþýlýr kýlan þey mimarlarýn genel profilini
incelemektir. Bu genel profil mimarlarýn Mimarlar
Odasýna kayýtlýlýðý ile okunabilir. Mimarlarýn Odaya
kayýtlý olma oraný belirgin biçimde yüksektir ve
mimarlarýn neredeyse hepsinin kayýt altýnda olduðu
söylenebilir. Bu kayýtlý üyelerimizin ise yüzde 90'lara
varan kýsmý özel sektörde ücretli çalýþmaktadýr. Bu
sonuçlar mimarlarýn toplum içinde var olduðu konum
itibariyle, televizyon dizilerinde gösterildiði gibi hiçbir
maddi kaygýsý olmayan, bulutlarýn üstünden emirler
yaðdýrýp kendinin diðer insanlar için bir þans olduðunu
düþünen, burnu büyük tasarým üstatlarý olmadýðýna,
kapitalist üretim iliþkileri içindeki taraflaþmada emekçi
sýnýflarýn organik bir parçasý olduðuna iþaret eder.
Bunun böyle olmadýðý meslekle tanýþtýðýmýz eðitim
sürecinin baþýndan itibaren sürekli olarak ideolojik
manipülasyonlarla üstü örtülmeye çalýþýlýr ve ait
olduðumuz taraf düzen tarafýndan iyice muðlâklaþtýrýlýr.
Bunu hemen hemen hepimizin geçtiði bir süreci
hatýrlayarak devam edebiliriz. Okuldan çýkýp mesleðini
öncelikle ücretli olarak icra edeceklerin karþýsýna biri
dikilip aslýnda hiçbir þey bilmediðini, asýl okulun ofiste
çalýþmak olduðunu söyler. Öðrenmek için gösterilen yol
ise asgari ücretle uzun mesai sürelerince çalýþmamýz
gerektiði olur. Aslýnda bir þey bilmediðinizi, sayýsý
yirmiyi geçmeyen AutoCAD komutunu kullanarak gece
gündüz çalýþmamýz gerektiðini söyleyen kiþi ne yazýk ki

çoðu zaman sizin meslektaþýnýzdýr. Derken biraz zaman
geçer ve baþka bir adam gazeteye ilan verirken
yukarýda bahsettiðimiz gibi bir iþ temposuna birkaç yýl
katlanmýþ bir mimar aradýðýný yazdýrýr. Olur da orada
çalýþmaya baþlarsanýz iþ görüþmesinde hiç aklýnýza bile
gelmeyen ancak aylar sonra belki de tesadüfen
internetten sigorta sorgulama sayfasýna baktýðýnýzda,
aldýðýnýz maaþ üzerinden deðil asgari ücretten sigortalý
olduðunuzu görürsünüz. Patronunuzun sadece bundan
bile ne kadar karda olduðu pek de umurunuzda deðildir,
ne de olsa eskisine nazaran daha iyi koþullarda
çalýþmaktasýnýzdýr ve çevrenizdeki arkadaþlarýnýzýn
neredeyse hepsi ayný koþullarda çalýþmasýna raðmen
kendinizi yalnýz hisseder ses çýkarmazsýnýz.
Derken biraz daha zaman geçer. Kendinizi bir TOKÝ
ihalesinden alýnmýþ bilmem kaç yüz pencereli bir ucube
binaya poz numarasý verirken, daha birkaç sene önce
gördüðünüz Brezilya Ulusal Kongre binasý gelir aklýnýza.
Böyle tasarýmlar yaparak memleketi ve kentin çehresini
deðiþtirme planlarýnýz gelir aklýnýza. Gözünüzü tekrar
açtýðýnýzda siyah zemin üzerinde renkli birtakým
çizgilerin olduðu ucube sizi bekliyordur. Ve siz hala
kendinizi yalnýz hissediyorsunuzdur. Bu ortam sizin
tahammül sýnýrlarýnýzý zorlamaya devam ederken,
sürekli olarak ofiste geçirdiðiniz saatler artmaya ve
kendinize ayýrdýðýz süre ise azalmaya devam eder.
Söylenen þeyler hep aynýdýr; “Ýþlerimizin yoðunluðu
bitene kadar biraz fazla mesai yapalým”. Siz kendinizi
yalnýz hissettiðiniz için “Ýþler hiçbir zaman bitmez ki,
çalýþma saatleri bundan 150 yýl önce 8 saate düþmüþtü
be adam” diyemezsiniz.
Yalnýz hissetmemek için sizin gibi baþkalarýyla yan yana
gelmeniz gerekir. Bunun yeri bizlerin tek örgütü olan
Odamýzda örgütlenmektir. Zaten kayýtlý olduðunuz bir
örgüte yabancý kalmak, odayý sevmiyor olmak þu an
içinde bulunduðumuz koþullarýmýzda hiçbir deðiþiklik
yaratmayacak þüphesiz. Ama sahip çýktýðýmýzda bir
umut var gibi görünüyorsa denemeye deðer.
Bitirirken þairin dediði gibi “aldýðýmýz son gündeliðin
asgari ücret deðil, hür ve günlük güneþlik bir ülke”
olmasý dileðiyle daha fazla kayýtlýlýk deðil, daha fazla
örgütlülük!

51

Mimar Olarak Bilirkiþi Olmak ve
Bilirkiþi Kurullarý Oluþumu Ýçin Bir Çözüm Önerisi
Leman Ardoðan

Bilgi, insanlarýn yaþamlarý boyunca elde ettikleri en
büyük zenginliktir þüphesiz. Yaþam boyu elde edilen ve
var olan bilgilerin çokluðu, farklýlýðý ve özellikleri gereði,
tek bir insanýn her konuya hâkim olmasý, her konuyu
bilmesi de mümkün deðildir.
Günümüz hukuk sisteminde, bilirkiþi veya bilirkiþilik
faaliyetinin hayatýmýzý etkileyen, yönlendiren en
önemli bölümü olan yargýda çok önemli bir rol
üstlendiðini görmekteyiz. Türkiye'de bilirkiþilik son
yýllarda yoðun eleþtirilere uðramaktadýr. Bilirkiþilerin,
özellikle yazýlý basýnda suçlanmasý ve hatta aþaðýlanmasý
sonucu dürüst bilgili ve güvenir uzmanlarýn yargýlama
sürecine aktif katýlýmý engellenmektedir. Oysa
bilirkiþiliðin özendirilmesi ve teþvik edilmesi
gerekmektedir. Avrupa ülkelerinde bilirkiþilik saygýndýr,
bir övünç kaynaðýdýr. Ülkemizde de bilirkiþilik
kurumunun saygýnlýðýnýn elde edilmesi
gerçekleþtirilmelidir. Bilirkiþilik Eðitimi alan,
bilirkiþilik sertifikalý mimarlarýn bilirkiþilik ordusuna
katýlmalarýný, bilirkiþilik alanýnda saygýnlýk kazanma
adýna önemli bulmaktayým. Ýnanýyorum ki mimarlarýn
var olduðu bilirkiþi kurullarýndan çýkan raporlar,
yargýlama sürecini ve sonucunu olumlu yönde
etkilemekte / etkileyecektir. Doðru raporlama ile elde
edilecek bu süreç ülkemizde de bilirkiþilik faaliyetinin
güvenilirliðini artýracak, bu faaliyeti olmasý gereken yere
çýkaracak ve saygýnlýk kazandýracaktýr.
Mimar, yapý ile ilgili hayatýn her alanýný bilen
kiþidir. O zaman bilen kiþi olarak yargýlamada yargýcýn
yanýnda, yargýca yardým eden kiþi de olmalýdýr. Yapý
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alanýndaki, yapýlý cevre alanýndaki tüm bilgilerini
yargýca sunmalý, mahkemelerden adil kararlarýn
çýkmasý için bilirkiþilik yapmalýdýr, uzman olduðu
alanda, bildiði konularda görüþlerini yargý ile
paylaþmalýdýr. Mimar, uðraþ verdiði alanlarda bilgisini
k a m u h i z m e t i n e s u n a ra k , d o ð r u b i l g i l e r i n
mahkemelerde etkin olmasýný saðlamak zorundadýr.
Bilen kiþi olarak bilirkiþi olmak zorundadýr.
Hayatýn içindeki etkinliði mimara bu sorumluluðu
vermiþtir.
Bilirkiþilik nedir? Bilirkiþi kimdir?
- Bilirkiþilik: Sosyal yaþamda insanlar arasýnda
yaþanan iliþkiler içinde ortaya çýkan
uyuþmazlýklarý çözmek için, hukuk hayatýmýzda
yargýnýn kararlarýnda etkili olabilen çok önemli
bir alandýr.
- Bilirkiþilik faaliyeti / Bilirkiþi: Çözümü özel veya
teknik bir bilgiyi gerektiren hallerde, konularýnda
uzman kiþilerin hukuk davalarýnda ve/veya özel
davalarda konularýyla ilgili araþtýrma, inceleme
ve tespit yapmalarý sonucu uzmanlýklarý
doðrultusunda deðerlendirmelerini ve vardýklarý
sonucu bir raporla karar makamýna sunmalarýna
Bilirkiþilik Faaliyeti, bu faaliyeti gerçekleþtiren
kiþiye de Bilirkiþi denir.
- Bilirkiþi, açýklanmasý istenen ''özel ve teknik
bilgi'' gerektiren konularda incelemesini yapar,
vardýðý sonuçlarý raporuyla bildirir. Raporun

sonucunu kendi teknik bilgi ve birikimi ile saptar.
Uygulamada bu çok önemli bir durumdur.
Bilirkiþilik bilgi birikimi ve deneyim kazanmayý
gerektirir.

Bilirkiþilik için temel dayanak, Ýdari Yargýlama
Usulü Yasasý Madde 31/1'dir. Bu madde;

Hukuk alanýnda ise Bilirkiþi özetle söyle
tanýmlanmaktadýr; “Mesleki eðitim ve deneyim
sonucunda bir alanda uzmanlýk kazanan, meleke
sahibi olan, uzman olan, çözümlenmesi özel veya
bilimsel bilgiye dayanan konularda oyuna
(görüþüne) baþvurulan meslek mensubu kiþi
“bilirkiþi'' olarak tanýmlanýr. Bilirkiþi; Hukuk
usulü Mahkemeleri Kanunu'nda (HUMK) “ehli
vukuf” Ceza Kanunu'nda (CMUK) “ehli hibre” iþ
hayatýnda ise “eksper'' olarak adlandýrýlýr.
Bilirkiþilik faaliyetini, fonksiyonel anlamda
“yargýsal nitelikte görev ve yetkilerle donatýlmýþ”
bir “danýþmanlýk hizmeti” olarak nitelenmek
mümkündür.
Bilirkiþinin yetki ve sorumluluklarýna bakacak
olursak: Bilirkiþi
- Önce vicdanýna,
- Taraflara,
- Tüm yargý organlarýna,
- Hak ve adalet duygularýna,
- Hukuka,
- Davranýþlarýndan
çevresine,

dolayý

en

yakýn

sosyal

- Meslek odasýna ve
- Kamuya karþý olan bir sorumluluktur.
Sorumluluðun ana halkalarýndan biri, bilirkiþinin
kendisini meslek alanýnda sürekli geliþtirmesi,
bilen kiþiler olmasýdýr. Diðeri ise, raporunu doðru,
tarafsýz, bilimsel gerçekliðe uygun olarak
sunmasýdýr.
Bilirkiþilerin sorumluluklarýndan, tarafsýzlýklarýndan, yüksek kamu yararýndan söz
ederken burada çok önemli bir konudan daha
bahsetmek istiyorum, o da ''bilirkiþinin
güvencesi''dir. Bu konunun, gerekli düzeyde ele
alýndýðý ve tanýmlandýðýndan, boyutlarýnýn
belirlendiðinden söz etmek bugün için mümkün
deðildir.
Bilirkiþi ve bilirkiþilik
Mevzuattaki Yeri

faaliyetinin

Yasal
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Ýki tür Bilirkiþilik Hizmeti vardýr: birincisi, “resmi
kurum bilirkiþiliði'', ikincisi ise “özel bilirkiþilik
hizmeti”dir. Özel bilirkiþilik hizmeti veya mesleki
bilirkiþilik:
— Uzmanlýða
bilirkiþilik,

dayalý

olarak

mesleki

teknik

davalarda mimar ve mühendislik alanlarýnda, teknik
bilirkiþi görüþü istenmektedir. Teknik bilirkiþileri,
mimar bilirkiþileri hukuk hayatýmýzýn her alanýnda
görebilmekteyiz. Mimar bilirkiþilerin görev aldýðý
Mahkemeler:
- Asliye Hukuk Mahkemeleri
- Sulh Hukuk Mahkemeleri

a) Hukuk Davalarýnda Teknik Bilirkiþilik,

- Ticaret / Asliye Ticaret Mahkemeleri

b) Ceza Mahkemelerinde Teknik Bilirkiþilik

- Ýcra Mahkemeleri

— Özel olarak
çerçevesinde,

Kamulaþtýrma

Kanunu

a)Kamulaþtýrma Bilirkiþiliði,
b)Mülk Bilirkiþiliðidir.
Teknik Bilirkiþilik: Türk Mühendis ve Mimar
Odalarý Birliðine baðlý ihtisas odalarýnýn her biri
tarafýndan seçilen teknik uzmanlarýn yaptýðý
bilirkiþilik hizmetine teknik bilirkiþilik denir.
Teknik bilirkiþiler ceza ve hukuk davalarýnda
görevlendirilirler.

- Aðýr Ceza Mahkemeleri
- Sulh Ceza / Asliye Ceza Mahkemeleri
- Vergi Mahkemeleri
- Ýdare Mahkemeleri
- Aile Mahkemeleri
- Fikri ve Sýnaî Haklar Mahkemeleridir.
Mimar Bilirkiþi Olarak Sorunlarýmýz Nelerdir?

Mülk Bilirkiþiliði: Ýl ve/veya ilçe sýnýrlarý içinde bir
gayrimenkule sahip ve ikamet eden teknik
kiþilerin Valilik veya Kaymakamlýk makamýna
baþvurmalarý sonucu her yýl Ýl ve Ýlçe Mülki
Amirliði tarafýndan oluþturulan asil üyeler
listesinde yer alan bilirkiþilere mülk bilirkiþisi adý
verilir. Kamulaþtýrma davalarýnda mutlaka bir
mülk bilirkiþisi bulunur.

Bilindiði üzere son günlerde, “bilirkiþilik
uygulamalarý” üzerinde özellikle yazýlý / görsel
basýnda oldukça fazla sayýda eleþtiriler ve suçlamalar
vardýr. Bilirkiþilik kurumunun amacýndan sapmalar
olduðu, kirlendiði, her ortamda dile getirilmekte ve
bilirkiþiliðe / bilirkiþilere kuþku ile bakýlmaktadýr.
Aslýna bakacak olursak, bilirkiþilik müessesesinin
zaman içinde kirlendiði ve özünden uzaklaþtýðý da
doðrudur. Ancak buna kimin ya da neyin yol açtýðý
konusu ise týpký bilirkiþinin güvencesi konusu gibi pek
tartýþýlmamaktadýr. Þu bilinmelidir ki, hukuktaki
geçerli kurallar, ilkeler bilirkiþilik kurumunun saðlýklý
çalýþmasý içinde geçerli kurallardýr, ilkelerdir. Önemli
olan hukuk alanýnda geçerli ve öngörülen bu ilkelerin,
bilirkiþilik alanýnda uygulanmasý ve çalýþtýrýlmasýdýr.
Aksi durum sorunlarýn temel dayanaðýný
oluþturmaktadýr.

Bilirkiþi kurumu nasýl oluþur?

Özeldeki sorunlarýmýza bakacak olursak;

Kamulaþtýrma Davalarýnda Bilirkiþi Kurulu: Türk
Mühendis ve Mimar Odalarý Birliðine baðlý odalar ile Ýl ve
Ýlçe Ýdare Kurullarýnca, her yýl Ocak ayýnda hazýrlanan
listelerden kamulaþtýrmaya konu gayrimenkulün cins ve
niteliðine göre, üçü odalar listesinden, ikisi de idare
kurulu listesinden, mahkemelerce seçilen, beþ kiþiden
oluþan kuruldur. Kamulaþtýrýlan malýn üstün niteliði
göz önüne alýnarak, bilirkiþilerden üçü ayný veya
ayrý uzmanlýk kolundan seçilebilir.

- Bilirkiþilik faaliyeti bir kamu görevi olmasý
gerekirken, bazý bilirkiþilerin, bilirkiþilik faaliyetini
meslek haline getirmeleri ve bir meslek olarak
görmeleri ve bu kiþilerin kurullarda yer almasý,

Kamulaþtýrma Bilirkiþiliði: 2942 sayýlý
Kamulaþtýrma Yasasýnda belirtilen konularýn yer
aldýðý davalarda ve yasanýn 15. maddesinde tüm
ayrýntýlarý belirtilen görevi üstlenen kiþilere
kamulaþtýrma bilirkiþisi adý verilir.

Mimar bilirkiþi olarak görev yapmak istenildiðinde
ise, meslek alanýmýzda taþýnmazlarla ilgili tüm
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- Meslek Odalarýmýzýn bilirkiþilerin sicillerinin
tutulmasý konusunda aktif olmamalarý ve uzmanlýk
alanlarýnýn tam belirlenememesi,
- Listelerde yer alan bilirkiþilerin dosya konusuna
baðlý olarak uzmanlýða dayalý bilirkiþi kurul-larýnda

yer almamasý,
- Bilirkiþi kurullarýnda, listede yer alan teknik
bilirkiþilerin eþit þartlarda temsil edilmemesi,
- Bilirkiþilerden, kiminin birçok dava dosyasýna
giderken, kimi bilirkiþinin hiç dava dosyasýna
çaðrýlmamasý ve bilirkiþilik kurullarýnda yer
almamasý.
Çözüm Önerisi:
Kendimize, mesleðimize ve meslektaþlarýmýza
karþý sorumluluðumuz baðlamýnda, toplumsal ve
sosyal sorumluluðumuzun bilincinde olarak,
bilirkiþilik kurullarýnda yer alan tüm teknik
bilirkiþilerin uzmanlýða baðlý olarak eþit þartlarda
sorumluluklarý yerine getirmeleri amaçlanmalýdýr. Bunu saðlamak için bilirkiþi kurullarýnýn
oluþma þekli yeniden ele alýnmalý ve bu konuda bir
proje geliþtirilmelidir.
A-Öneri projenin birinci bölümü meslek
odalarýnýn kayýt sistemine yönelik olmadýr.
Yüzlerce uzmanlýk alanýnýn oluþtuðu günümüzde,
alanýný / uzmanlýðýný bilen kiþileri ancak kayýtlý olduklarý
meslek örgütleri bilebilir. Bu nedenle, bilen kiþiler
meslek odalarýndan istenmelidir, birinci öneri
budur.
Bilirkiþi kurullarýnda yer alacak teknik
bilirkiþilerin, dava dosyasýnýn konusuna göre, ilgili
meslek odasýndan istenmesidir. Bu þekilde Sayýn
yargýçlarýmýzýn üstünden bilirkiþinin ihtisasýný,
deneyimlerini bilmeden seçme zorunluluðu yükünü de
kaldýrýlmýþ olacaktýr. Þüphesiz bu sistemin oluþmasý için
bir alt yapý çalýþmasýna ihtiyaç vardýr.
Burada birinci iþlem, öncelikli olarak meslek odalarýnýn
üyelerine ait sicilleri çok iyi tutmalarý gerekliliðidir. Üye
sicillerinin birçok odamýzda tutulduðunu bilinmekle
birlikte, sicil iþleme, sicile girmesi gerekli konularýn,
iþlerin, raporlarýn, eðitimlerin bir kez daha gözden
geçirilmesi ve Bilirkiþilik faaliyetine yönelik
deneyimlerin, eðitimlerin, tecrübe kazandýrýcý
aktivitelerin çok iyi tanýmlanmasý ve üye bazýnda
izlenmesi gerekmektedir. Bu görev TMMOB ve baðlý
Odalarca yapýlacaktýr, zaten yapýlmasý da gerekmektir.
B-Projenin ikinci bölümü yargýnýn bilirkiþi seçme
sistemine yönelik olmadýr.
Kamulaþtýrma kanunun 15. Maddesi gereði seçilen ve
Bilirkiþilik Kurulunu oluþturan teknik ve mülk
bilirkiþililere ait listenin oluþmasýnda sonra bu üyeler ait

sicillerin yargýçlar tarafýndan okunmasýnýn saðlanmasý
gerekmektedir. Bu þekilde yargýç tarafýndan, seçilmiþ
teknik bilirkiþinin deneyimlerini, ihtisas konusunun
bilinmesi, saðlanacaktýr.
Peki, projeye göre teknik bilirkiþi nasýl seçecektir?
Mevcut kanunlara göre bu yetki þimdilik yargýçlardadýr,
ancak küçük bir düzenleme, seçim ölçütleri iyi
belirlenmiþ bir programa yardým ile ve eþit þartlarda
olan dosya konusunda uzman bilirkiþilerin listesi /
alternatifleri yargýcýn onayýna sunulabilir.
Yani bilirkiþi seçimi, teknik bilirkiþinin sicili, uzmanlýðý,
elinde dosya olup olmadýðý, o zaman kadar kaç dosyaya
gittiði, raporlarýný düzgün yazýp yazmadýðý, zamanýnda
rapor teslim edip etmediði, v.b. konularýn
deðerlendirildiði bir bilgisayar yazýlýmý ile çözülebilir. Bu
yazýlým, TMMOB ve baðlý Odalarýnca sicil sistemine baðlý
olmalýdýr. Bilgisayar yazýlým programý ile teknik
bilirkiþinin bilgisayar ortamýnda, elektronik ortamda
seçilmesi, yargýcýn ve taraflarýn onayýna sunulmasýnýn
saðlanmasý projenin ikinci bölümünü oluþturmalýdýr.
Birçok arkadaþýmýzýn bir adli yýl için hiçbir dosyaya
gitmediði, bazý arkadaþlarýmýzýn ise bir adli yýl içinde
yüzlerce dosyaya gittiði bilinmektir ve bu durum birçok
problemin ve söylemi de beraberinde getirmektedir.
Öneri projenin uygulamaya geçilmesi halinde, birçok
konuda hem yargýçlarýmýzýn hem de bilirkiþilik yapan
mimar, mühendis ve þehir plancýlarýnýn birçok sorunu
çözülecektir. Dürüst bilgili ve güvenir uzmanlarýn /
teknik kiþilerin yargýlama sürecine aktif katýlýmý daha
kolay saðlanacak, tarafsýz, doðruyu beyan eden kaliteli
raporlarýn çoðalarak, mahkemelerde adil kararlarýn
çýkmasýna yardýmcý olacaðý kesindir. Þüphesiz bu
sistemin oluþmasý için teknik alt yapý çalýþmasýna ihtiyaç
vardýr. Ama yapýlmaz deðildir.
Bilirkiþilik Konusundaki
Yönetmelikler

Oda

3458 SAYILI MÜHENDÝSLÝK
HAKKINDA KANUN

Mevzuatý

VE

ve

MÝMARLIK

Kabul tarihi: 17 Haziran 1938 Resmi Gazete tarih
/ sayý: 28 Haziran 1938 t ve 3945 s.
6235 SAYILI TÜRK MÜHENDÝS
ODALARI BÝRLÝÐÝ KANUNU

VE

MÝMAR

Kabul tarihi: 27 Ocak 1954 resmi
tarih/sayý: 04 Þubat 1954 t ve 8625 s.

gazete

TÜRK MÜHENDÝS VE MÝMAR ODALARI BÝRLÝÐÝ
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MÝMARLAR ODASI ANA YÖNETMELÝÐÝ
Resmi Gazete Tarih/Sayý: 18 Aralýk 2004 Tarih Ve
25674 Sayý
TMMOB MÝMARLAR ODASI MÝMARLIK MESLEÐÝNÝ
UYGULAMA, MÝMARLARARASI DAYANIÞMA,
MÝMARLIK ÞEREF VE HAYSÝYETÝNÝ KORUMA
YÖNETMELÝÐÝ
Kabul tarihi: 13.02.1971
TMMOB TÜRK MÜHENDÝS VE MÝMAR ODALARI
BÝRLÝÐÝ DÝSÝPLÝN YÖNETMELÝÐÝ
Resmi Gazete Tarih / Sayý: 10 Temmuz 2002
Sayý:24811
TÜRK MÜHENDÝS VE MÝMAR ODALARI BÝRLÝÐÝ
BÝLÝRKÝÞÝLÝK YÖNETMELÝÐÝ
Resmi Gazete Tarih / Sayý: 05 Mayýs 2005
Sayý:25806
KAMULAÞTIRMA DAVALARINDA BÝLÝRKÝÞÝ
OLARAK GÖREV YAPACAKLARIN NÝTELÝKLERÝ VE
ÇALIÞMA ESASLARINA ÝLÝÞKÝN YÖNETMELÝK
Resmi Gazete Tarih / Sayý: 24 Kasým 2006 Resmi
Gazete Sayý: 26356
TÜRK MÜHENDÝS VE MÝMAR ODALARI BÝRLÝÐÝ
MESLEK ÝÇÝ EÐÝTÝM VE BELGELENDÝRME
YÖNETMELÝÐÝ
Resmi Gazete Tarih/Sayý: 14 Aralýk 2004 Tarih ve
25670 Sayý
TÜRK MÜHENDÝS VE MÝMAR ODALARI BÝRLÝÐÝ
BÝLÝRKÝÞÝLÝK EKSPERLÝK HAKEMLÝK VE TEKNÝK
MÜÞAVÝRLÝK YÖNETMELÝÐÝ
Resmi Gazete Tarih/Sayý:14.03.1986 tarihli, bu
yönetmelik deðiþik tarihlerde tadil edilmiþtir.

Kaynakça:
1- Mimarlar odasý SMGM Kamulaþtýrma Temel Eðitim
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BÝLÝNMEYEN ANKARA

SSK Ýþhaný (SSK Kýzýlay Rant Tesisleri)1
Ali H. Alptekin

KÜNYE:
Mimar: Orhan Dinç
Proje: 1973
Hizmete Giriþ Tarihi: 29.10.1983
Ýþ Sahibi: Sosyal Sigortalar Kurumu Genel Müdürlüðü
Ýþlev: Çarþý ve Ýþhaný
Adres: Ziya Gökalp Caddesi No:11, Kýzýlay, Ankara

Ýþlevini ve amacýný yitiren bir binanýn, dönüþtürmek,
farklý kullanýmlar yüklemek, yeniden deðerlendirmek
yerine yýkýlmasý ülkemizde mimarlýk ortamýnda
kanýksandý artýk. Herhalde Ankara için bunun en güncel
örneði SSK Ýþhaný'dýr. Yapýnýn rant getirmesi amacýyla
yapýldýðýndan mýdýr bilinmez rant getiremiyor
olduðundan yýkýlmak istenmesinin sessizlikle
karþýlanmasý...

Yarýþma açýlýrken yarýþmacýlara bir program verilmemiþ
onlardan sadece bir “rantabilite” hesabý yapmalarý ve
yapýyý Ziya Gökalp Caddesi'nden 15 metre çekme
mesafesine yerleþtirmeleri istenmiþtir. Jüri, Orhan
Dinç'in projesini hem rantabilitesi hem de araziye ve
çevreye yaklaþýmý açýsýndan baþarýlý bulmuþtur. Mimar,
Emek Ýþhaný gibi yüksek bir yapý yapmak yerine
yapýdaki kademelenme ile mevcut yapýlarla uyumlu bir
tasarýmý tercih etmiþtir. Yapý adasý etrafýndaki yoðun
araç trafiðinden dolayý da projesindeki içe dönük tutum
ve bunu kuvvetli bir yaya arteri ile iç mekânda üç
boyuta yansýyan zengin etkisi jüri tarafýndan baþarýlý
bulunmuþtur.

Bugün SSK Ýþhaný olarak bildiðimiz yapý 1973 yýlýnda
Sosyal Sigortalar Kurumu tarafýndan kurumun gelirlerini
artýrmak amacýyla Ziya Gökalp Caddesi, Selanik
Caddesi, Sakarya Caddesi ve Ýnkýlap Sokak tarafýndan
çevrelenen 1063 ada 6 parselde bulunan ve kuruma ait
olan arazide bir “rant tesisinin” elde edilmesi için açýlan
yarýþma projesinin ürünüdür. Yarýþma sonuçlarý Aðustos
1973'te duyurulmuþ, Eylül ayýnda da dönemin mimarlýk
dergileri Mimarlýk ve Arkitekt'te yayýnlanmýþtýr. Jüri
üyeleri Aktan Okan, Cihat Fýndýkoðlu, Orhan Özgüner,
Candaþ Bakýr ve Müslim Karakayalý'dan oluþan
yarýþmada Orhan Dinç'in projesi birinci seçilmiþtir.

Brüt beton olarak tasarlanan yapý doðuda ve batýda yer
alan iki ana ofis bloðu ile bu bloklarý birleþtiren içe
dönük bir çarþýdan oluþmaktadýr. Mimarýn yarýþmada
teslim ettiði ilk projede batý bloðu 10, doðu bloðu ise 7
kattan ve bu bloklarý sokak tipi galeriler ile birleþtirerek
içerde avlu yaratan 4 katlý çarþý ile bodrumda 2 katlý bir
otoparktan oluþmaktadýr. Ancak kurum, ofis
bloklarýndaki katlarýn birer azaltýlarak çarþýnýn 5 katlý
olmasýný ve otoparkýn 3 katlý olmasýný tercih etmiþtir.
Mimarýn teslim ettiði projede küçük bir de sinema yer
almaktadýr ancak yine bu alanýn maðaza olarak
deðerlendirilmesi uygun görülmüþtür.
Yapýnýn ofis bloklarýndaki bürolar da içe dönük bir

1
Doç.Dr. Elvan ALTAN ERGUT tarafýndan ODTÜ Mimarlýk Tarihi Lisansüstü Programý'nda verilen “AH 544
Architectural Research Studio – ANKARA 1950-1980” dersi kapsamýnda yapýlan çalýþmadan derlenmiþtir.
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mekân örgütlenmesi ile kurgulanmýþ ve avluyla görsel
iletiþimi saðlanmýþtýr. Yapýnýn doðu ve batýya bakan dýþ
cephelerinde açýklýklar sýnýrlý tutulmuþ ve bir kontrast
yaratacak þekilde açýklýklar kuzey ve güney
cephelerinde tasarlanmýþtýr. Yapýnýn batýda yer alan
bloðunun daha uzun olmasý batý güneþinin etkilerini
azaltmak amacýný taþýmýþtýr.
80'li yýllarýn baþýnda çarþý genel olarak ilk katta gýda
ürünlerine yönelik dükkanlardan oluþmakta, üst
katlarda ise büyük oranda konfeksiyon maðazalarý ile
pastane, kafe, lokal ve barlar yer almýþtýr. Çarþýnýn üst
katlarý zamanla sadece barlarýn ve eðlence
mekânlarýnýn yer aldýðý bir dönüþüm geçirmiþtir.
SSK Ýþhaný Kýzýlay'ýn 1950'lerden sonra arazi
spekülasyonuyla geçirdiði dönüþümü bir mimarlýk
ürünü olarak yansýtmakta ve tüm diðer özelliklerinin
yaný sýra bu özelliðiyle de Ankara için bir belge niteliði
taþýmaktadýr.
Yapý 29 Aralýk 2010 tarihi itibariyle Sosyal Güvenlik
Kurumu tarafýndan Çankaya Belediyesi'ne satýlmýþ
bulunmaktadýr ve Belediye kendi internet sitesinde
yapýnýn yýkýlýp yerine oturma alaný daha küçük ancak
yüksekliði çok daha büyük olacak bir Belediye hizmet
binasý yapýlacaðýný ve açýða çýkacak diðer alanýn kent
meydaný olarak düzenleneceðini duyurmuþtur.
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Fotoðraf: Emrah Köþkeroðlu, Ankara, Çukurhan-2004

Mikhail M. Zlatkovsky (ABD), 16. Uluslar arasý Nasreddin Hoca Karikatür Yarýþmasý Baþarý Ödülü

KARÝKATÜR *

*Bu Bölüm Karikatürcüler Derneði ile ortaklaþa hazýrlanmaktadýr.
16. Uluslararasý Nasreddin Hoca Karikatür Yarýþmasý albümünden alýnmýþtýr
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