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Merhaba,

Mart ayýnýn ortalarýnda Türkiye yeni bir haberle sarsýldý. Daha önce gözaltýna alýnýþýnýn ve tutuklanýþýnýn “yazarlýk ve 
gazetecilik faaliyetleri ile iliþkili olmadýðý” açýklanan yazar Ahmet Þýk'ýn, üzerinde çalýþmakta olduðu “Ýmamýn 
Ordusu” isimli kitabýn kopyalarýnýn mahkeme kararý ile aranmakta ve toplatýlmakta olduðu gündeme düþtü. Ahmet 
Þýk'ýn yayýnlanmak üzere bir yayýnevine yolladýðý kitap taslaðýna yayýnevine yapýlan polis baskýný sonucu el konuldu 
ve bir gazetenin bürosunda bulunan elektronik kopyalarý yine polis baskýný sonucu silinerek yok edildi. Kitabýn olasý 
baþka kopyalarýnýn takibi sürerken, mahkemeden ardý ardýna bu kopyalarý yaymanýn ve hatta bulundurmanýn terör 
örgütüne yataklýk suçu olacaðýna dair kararlar ve duyurular gelmekte. 

Türkiye'de son yýllarda yazarlarýn, gazetecilerin ve aydýnlarýn yargýlanmasý ve tutuklanmasý ile ilgili haberlerle sýk sýk 
karþýlaþýr olduk. Türkiye tarihine yabancý olmayanlar için ülkedeki demokratik iþleyiþin zayýflayýþýna delalet ettiði 
aþikâr olan bu gidiþat, bir kez daha cezaevlerinde yargýlanmak üzere tutuklu olarak sýra bekleyen gazeteci, yazar ve 
aydýnlarla somutlaþýyor. 

Þurasý açýk ki, TMMOB Mimarlar Odasý Ankara Þubesi hiçbir zaman çeteci ve darbeci bir zihniyetin, derin devlet 
eylemlerini destekleyenlerin yanýnda olamaz. Ancak bugün, “çete kurmak” ya da “terör örgütü üyesi olmak” gibi 
suçlarla yargýlanan ve tutuklanan yazar, gazeteci ve aydýnlarýn suçlandýklarý somut unsurlar yazdýklarý yazýlar, 
kitaplar ya da yaptýklarý haberler. Ahmet Þýk'ýn kitabýnýn kopyalarýnýn toplatýlmasý ise bugüne kadar görmediðimiz bir 
duruma iþaret ediyor. Henüz basýlmamýþ, yani suç teþkil etmemiþ bir kitabýn kopyalarýnýn toplatýlmasý ülkenin içinde 
bulunduðu durumun vahametini gözler önüne seriyor. 

Demokrasi, halkýn egemenliðine dayanan ve bireylerin özgürlüklerini garanti altýna alan bir yönetim biçimidir. Bu 
yönetim biçiminde bireylerin ve gruplarýn fikirlerini rahatça ifade edebilmesi en temel gerekliliklerden birisidir. 
Düþüncelerini ifade etme, yayma ve örgütlenme gibi temel haklar çeþitli yasal düzenlemelerle güvence altýna 
alýnmýþtýr. Baþta Ýnsan Haklarý Evrensel Beyannamesi olmak üzere, gerek Anayasamýz, gerekse Avrupa Ýnsan 
Haklarý Sözleþmesi bu yönde düzenlenmiþ, Türkiye'de de düþünce ve ifade özgürlüðünün garantisi niteliðinde, 
baðlayýcý belgelerdir.

Bizler de TMMOB Mimarlar Odasý Ankara Þubesi 41. Dönem Yönetim Kurulu olarak, hak ve özgürlükler üzerindeki her 
türlü baský ve kýsýtlamanýn ülkemizde zorlu mücadelelerle ulaþýlmýþ olan demokrasi düzeyini sekteye uðratacaðý 
bilinciyle, böylesi baskýcý uygulamalarýn karþýsýnda olduðumuzu bir kez daha ifade ediyoruz. 55 yýldýr olduðu gibi, 
meslek topluluðumuzun ve meslek örgütümüzün, demokratik, çaðdaþ ve aydýnlýk bir ülke için süre giden demokrasi 
mücadelesi içindeki yerine yakýþýr tavrý sürdüreceðiz. 

Aydýnlýk yarýnlar için bir arada olmak ve dayanýþma ruhumuzu yaþatmak dileðiyle…

TMMOB Mimarlar Odasý Ankara Þubesi
41. Dönem Yönetim Kurulu 
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Kültür MBÇK etkinlikleri kapsamýnda Eskiþehir'e bir 
teknik gezi yapýldý. 12 Mart 2011 Cumartesi günü 
sabah tren garýnda buluþan gezi ekibi, tren yolculuðu ile 
baþladýklarý gezide ilk olarak Sazova Bilim Sanat ve 
Kültür Parký'na konuk oldular. Kahve Evi'ndeki kahvaltý 
molasýndan sonra Masal Þatosu ve Korsan gemisi 
görülerek geçmiþe yolculuk baþladý. 

Ýkinci durak Odunpazarýydý. Odun Pazarý'nda üç 
Odunpazarý evinin birleþtirilmesi ile oluþturulan 
Eskiþehir Cam Sanatlarý Müzesi ve Müzedeki sayýsýz 
sanatçýnýn eserleri gezinin ilgi odaðý oldu. Ardýndan 
Atlýhan Çarþýsý ve Hafýz Ahmet Efendi Konaðý'na geçildi. 
Hafýz Ahmet Efendi Konaðý'nda geziye katýlan üyeleri 
Hafýz Ahmet Efendi'nin torunlarýndan Gülþen Cengiz 
karþýladý. Gülþen Cengiz Lüle taþý asasýnýn hikâyesini 
anlattý. Asaya iliþkin olarak Hafýz Ahmet Efendi'nin 
torununun yaptýðý 3 lüle taþlý asanýn hikâyeleri de 
aktarýldý. Asalardan birinin Eskiþehir'i ziyaret eden 
Mustafa Kemal Atatürk'e hediye edildiði asanýn halen 
Anýtkabir Müzesi'nde sergilenmekte olduðu, ayný asanýn 
bir eþinin  Ýran Þah'ýnda olduðu söyleniyor. 3. asa ise 
Hafýz Ahmet Efendi Konaðý'nda muhafaza ediliyor. 

Odunpazarý'ndan ayrýlan gezi ekibi Kentpark'a hareket 
etti. Yapay plajlar ve Kentpark ziyareti gerçekleþtirildi. 
Öðle yemeðinde Eskiþehir'in meþhur tatlarý için mola 
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Eskiþehir Tarihine Yolculuk

verildi. Moladan sonra kent merkezine doðru yola 
çýkýlarak, Porsuk çayýnda tekne gezintisi yapýldý. Tekne 
gezintisinden çok keyif alan gezi ekibi kent merkezine 
doðru yola çýktý. Eskiþehir kent gezisinden sonra Haller 
Gençlik Merkezi'nde kahve molasý verildi. Kahve 
eþliðinde yapýlan sohbetlerden sonra yorgunluðunu 
atan ekip, gara yürüyerek gitmeyi tercih etti. Tren 
yolculuðu ile baþlayan Eskiþehir gezisi tren yolculuðu ile 
son buldu. 
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TMMOB Mimarlar Odasý Ankara Þubesi tarafýndan Bina 
Kimlikleri Söyleþileri baþlýðý ile kurgulanan etkinlik 
dizisinin sekizincisi, 24 Þubat 2011 Perþembe günü 
96'lar Apartmaný üzerine gerçekleþtirildi.

Oturum baþkanlýðýný Elvan Altan Ergut'un yaptýðý 
söyleþiye yapýnýn proje müellifi M. Arman Güran ve 
Zeynep Çiðdem Uysal konuþmacý olarak katýldý. Zeynep 
Çiðdem Uysal'ýn sunuþu ile baþlayan söyleþide Uysal 
yapýyý 3 baþlýk altýnda ele aldý: 

-Baðlamsal geliþimi: Ankara'da konut üretimi 
baðlamýnda 96'lar Apartmanýnýn yeri 

-Mimari tasarýmý

-Modern mimariye verdiði referanslar ve Le Corbusier 
etkisi.

Baðlamsal geliþim baþlýðý altýnda, 96'lar Apartmaný'nýn 
1950 - 1980 döneminde üretilen konutlar içinde önemli 
ve özgün bir yere sahip olduðunu dile getirdi. Yapýnýn 
inþa edildiði dönemdeki konut yapým koþullarýna da 
deðinen konuþmacý, yapý kooperatiflerinin dönemin 
konut inþasýnda aktif rol alan 4 temel gruptan biri 
olduðunu vurguladý. (Yapý kooperatifleri, müteahhitler, 
toplu konut ve gecekondu yapýcýlar). Ankara'da 1948-
1962 döneminde konut yapýlarýnýn %60'ýnýn 
kooperatiflerce yapýldýðýný belirtti. 96'lar Apartmaný'nýn 
da benzer biçimde Hizmet Yapý Kooperatifi tarafýndan 
inþa edildiði, inþaatýn kredi ile baþlatýldýðý, arsanýn 
mülkiyeti kooperatife aitken, daire mülkiyetlerinin 
üyelerde olduðunu da dinleyicilere aktardý. Yapýnýn 
yapýldýðý arsanýn sekiz parselin birleþtirilmesi ile 

Bina Kimlikleri Söyleþileri 8
Modern Mimarlýðýn Ankara'daki Önemli Bir Örneði: 96'LAR APARTMANI



6 ÞUBEMÝZDEN

oluþturulduðunu söyleyen Uysal,  yapýnýn Türkiye'deki 
büyük ölçekli konut örneklerinden biri olduðunu belirtti.

Güran ile yaptýklarý söyleþide, Arman Güran'ýn bu 
projenin kendileri için mimarlýkla ilgili ideallerini gerçeðe 
dönüþtürmeye çabaladýklarý heyecan dolu bir süreç 
olduðunu dile getirdiðini paylaþan konuþmacý, yapýnýn 
mimari tasarýmý konusunda da bilgi aktardý. Arman 
Güran'ýn iki arkadaþý ile birlikte kurduklarý þirketin 
çizdiði projelerden sonra, uygulama projelerinin baþka 
bir mimar tarafýndan devam ettirildiðini söyledi. Yapýnýn 
morfolojik olarak çevresini domine eden büyük bir 
dikdörtgen prizma þeklinde olduðunu, 11 katlý yapýda 
orijinal daire sayýsýnýn 96 olduðunu ve yapýnýn isminin de 
buradan geldiðini belirten Uysal, yapýnýn ayrý giriþi ve 
çekirdeði olan 8 ayrý bitiþik bloktan oluþtuðunu, tadilatla 
çatýya 4 daire, zemin kata dükkânlarýn eklendiðini, 
bugün yapýda toplam 100 daire ve 24 dükkânýn 
olduðunu aktardý. Pilotilerin üzerinde yükseltilmiþ 
kütlenin zemin katýnda arka cepheye geçiþin olduðunu 
ancak bugün dükkânlarla bu geçiþin kapatýldýðýný da dile 
getirdi.  

Zeynep Çiðdem Uysal, kooperatif ihtiyaç programýnda 
2-3 odalý daireler istendiðini, Güran'ýn bunun üzerine 
genel Türk aile yapýsýný incelediðini, 3 temel aile tipi ve 
buna paralel 4 daire tipini belirlediðini dile getirdi. 4 tip 
dairenin tek katlý, 2 katlý, ara katlý 2 katlý ve 3 katlý olarak 
tasarlandýðýný aktardý. Bu tiplerin potansiyel aile 
yapýlarýna göre, 

-Katý – Ataerkil Aile Tipi

-Anaerkil Aile Tipi

-Modern Aile Tipi

a- tek katlý daireler: yatak odalarý çocuklarýn baba 
kontrolünde ataerkil aile için

c-2 katlý daireler: çocuklar babadan uzak, salonun 
yanýnda 2.katta ebeveyn yatak odasýndan uzak anaerkil 
aile

b-d ara katlý çocuk ve ebeveynlerin ayrý, ortak yaþam 
alanýna eriþimli, baðýmsýz ama saygýlý modern aile 
olarak belirlendiðini dile getirdi. 

Aile tipi araþtýrmasý ve buna göre tasarlanan dairelerin 
belirlenmesinden sonra yapýda yaþayacak olanlarýn 
oturacaklarý daire tiplerini kendilerinin seçtiðini söyledi.  

Modern mimariye verdiði referanslar ve tasarýmdaki Le 
Corbusier etkisine de deðinen konuþmacý, projede olan 
ancak uygulanmayan güneþ kýrýcý, parapet gibi 
detaylarýn da olduðunu belirterek projenin Le 
Corbusier'in gerçekçi-iþlevsel yaklaþýmýna uygun 
tasarlandýðýný dile getirdi. Tasarýmdaki modüler 
sistemin de Le Corbusier tasarýmý ile benzerlik taþýdýðýný 
söyledi. 

Uysal, pilotilerin üzerinde yükseltilmiþ olmasý, teras 
çatý, bant pencereler, özgür plan ve özgür cephe olmak 
üzere 5 mimari prensibin 96'lar Apartmaný için temel 
referans olduðunu belirtti. Binanýn tasarýmý Le 
Corbusier'in Le Marseilles konut projesiyle (Unite 
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d'Habitation, Marseilles) taþýdýðý benzerlikleri de dile 
getirdi. Ortak mekânlar, teras çatý, tasarýmlarýn 
yaþayanlara göre bel ir lenmesi,  parsel ler in 
birleþtirilmesi gibi düzenlemelerde Le Marseilles konut 
projesinin etkisi olduðunu belirtti. 

Yapýnýn hem form hem de kavramsal özellikleriyle 
modern mimarlýk özelliklerinin yansýtýldýðý Türkiye'deki 
önemli örneklerden biri olduðunu söyleyen konuþmacý, 
duyarlý planlama anlayýþý ve dönemin konut üretim 
sürecindeki yeri ile de önemli bir yere sahip olduðunun 
altýný çizdi.

Zeynep Çiðdem Uysal'dan sonra sözü alan proje müellifi 
Arman Güran proje için çok emek verdiklerini, 
kooperatif yönetim kurulu ile yaptýklarý ortak çalýþmalar 
ile projenin þekillendiðini dile getirdi. Yapý inþaatýnýn 
ilerleyen süreçlerinde býrakmak zorunda kaldýklarýnýn da 
altýný çizdi.

Yapýyý tasarladýklarý dönemde hem Türkiye'de hem 
dünyada modernizmin etkisinin yoðun bir biçimde 
hissedildiðini belirtti. 96'lar Apartmaný ve Marsilya 
Bloðu arasýnda kütle olarak benzerlik olsa da 
çözümleriyle farklýlaþtýklarýný da dile getirdi.

Yapýda yaþayanlarýn da katýldýðý söyleþide Arman 
Güran'ýn Mimarlar Odasý'nda yöneticilik yaptýðý 
dönemde yaþadýðý deneyimler, eðitimci yönü ve eðitim 
sistemi gibi konular da ele alýndý. 
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Mekânýn cinsiyeti var mýdýr? Mekânlarý eril veya diþil olarak ayýrt etmek mümkün müdür? Eðer mümkün ise bu ayrým 
mimarlara ne gibi beceriler kazandýrabilir? Cinsiyetin ötesine geçen, cinsiyetsiz bir mekân düþünülebilir mi? 
Mimarlarýn mekân kavrayýþýný cinsiyetler mi, yoksa cinsiyetsizlik mi özgürleþtirecektir? Sorularý ile yola çýkan 
Mimarlar Odasý Ankara Þubesi Öðrenci Komisyonu “Cinsiyet ve Mekân” atölyesinde buluþtu. Yürütücülüðünü 
E. Özgür Özakýn'ýn üstlendiði atölye çalýþmalarýna ODTÜ ve Gazi Üniversitesi öðrencileri yoðun ilgi gösterdi. 
Mimarlar Odasý'nda gerçekleþtirilen atölyede öðrenciler cinsiyet kavramý üzerinden mekân ile kimlik kavramlarýnýn 
dayanaklarýný tartýþtýlar. 

Cinsiyet ve Mekân Atölyesi 
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TMMOB Mimarlar Odasý Ankara Þubesi ve Kaos GL'nin 
birlikte düzenlediði, mekân ve cinsiyet hallerinin 
tartýþýldýðý Panel, 5 Mart'ta, Ýnþaat Mühendisleri 
Odasý'nda yapýldý.

Mimarlar Odasý Ankara Þube Baþkaný Fatih Söyler'in açýlýþ 
konuþmasý ile baþlayan "Kent ve Mekân Ekseninde 
Toplumsal Cinsiyet Tartýþmalarý" Panelinin ilk oturumunu 
Serpil Sancar kolaylaþtýrdý.

 “Toplumsal Cinsiyet ve Kent” baþlýklý birinci oturumda 
Berrin Yanýkkaya'nýn bildirisini asistaný Hilal Erkan sundu. 
“Þehirde Kaybol(AMA)mak ya da Kadýn Olmak” baþlýklý 
sunumda, Anayasa'nýn aslýnda “AMA”yasadan baþka bir 
þey olmadýðýna dikkat çeken Yanýkkaya, bu durumun 
kadýnýn kent ile iliþkisinde de geçerli olduðunu belirtti: 
“Düþünce özgürlüðü vardýr “ama” þu düþünceler suçtur. 
Ýfade özgürlüðü vardýr “ama” þunlarý söylemek suçtur. 

Gülistan Aydoðdu
KAOS GL

Ýstediðiniz yerde miting yapabilirsiniz ”ama” þuraya 
girmek yasaktýr. Buna göre kadýnlar sokaða çýkarlar 
“ama” þu saatte çýkamazlar. Kadýnlar her yere 
gidebilirler “ama” giyimlerine dikkat etmelidir gibi 
uzayýp giden birçok ama'lar vardýr, yaþamýmýzý 
kýsýtlayan ve belirleyen.”

 “Þehirler kadýnlar için hem özgürlük, hem de 
korku mekânlarýdýr”

 Muhafazakârlýðýn ve medyanýn kodlamalarýnýn bu 
cinsiyetçi söylemeleri yeniden ürettiðini belirten 
Yanýkkaya'nýn sunumu þöyle devam etti:

“Var olan bu durum kadýnlara farklý yollar bulmaya itti. 
Kalabalýk saatlerde otobüslere binmemek, sokakta 
mümkün olduðu kadar kimseyle göz göze gelmemek, 
sokakta tek baþýnayken sigara içmemek, o sokaktan 

“Þehirler Hem Özgürlük, Hem De Korku Mekânlarýdýr”



deðil bu sokaktan iþe gidip gelmek gibi. Sanayi 
kentlerinin ortaya çýkýþý aslýnda kadýnlarýn kamusal 
alandan çekilmesini de getirdi. Kentsel oluþumlar kadýný 
dýþlayandýr. Kadýn toprakla iliþki içinde olduðu kýrsal 
kesimde durum tam tersidir.”

 “Þehirler kadýnlar için hem özgürlük, hem de korku 
mekânlarýdýr. Gündelik pratikler içerisinde var olurken 
bir yandan da alýp baþýný sokaklarda aylaklýk yapmak 
istediðinde, bunu yapmasý mümkün olmaz. Yani kent 
sokaklarýnda kaybolamaz. Bugün kentin bir baþka 
semtinde olmak istiyorum dediðinde bu iþ o kadar 
kolayca olmaz. Önceden plan yapmasý, oradan bir 
arkadaþýný ayarlamasý vs gibi sorunlarla karþý karþýya 
kalýr.”

 “Kentsel dönüþümün asýl hedefi yoksullar”

 Yýldýz Teknik Üniversitesi'nden Asuman Türkün, 
Ýstanbul'da son zamanlarda hýzla artan, kentsel 
dönüþüm üzerine üç yýldýr devam eden çalýþmalarýný 
anlattý. Konfeksiyonda çalýþan kadýnlar ile ev eksenli 
çalýþan kadýnlarla yürüttüðü çalýþmalar hakkýnda bilgi 
verdi.

 Yeni ekonomik politikalarýn kadýn üzerindeki etkileri 
hakkýnda ise þunlarý dile getirdi: “Esnek, kayýtsýz, yarý 
zamanlý çalýþma. Hizmet sektöründeki deðiþimler, 
iþsizlik nedeniyle ücretlerin düþük olmasý, yoksulluðu 
artýrmakta; bu durum ise en çok kadýnlarý vurmaktadýr.”

 TÜÝK verilerine göre, Türkiye'nin iþsizlik ve 
yoksulluktaki artýþ ve gelir adaletsizliðinde Meksika'dan 
sonra ikinci sýrada yer aldýðýný belirten Asuman Türkün 
þöyle devam etti:

 “Üretimin örgütlendiði kentlerden, üretimsiz kentlere 
geçiþ vardýr. Bu durumun sonucu kentin merkezinde 
kalan mekânlarda kentsel dönüþüm politikasý baþlýyor. 
Bu politikalarýn ise kent içinde kalan yoksullarýn 
buralardan sökülüp çýkarýlmasý vardýr. Seçim süreci 
nedeniyle tavsamýþ gibi görünen bu durumun seçim 
sonrasý hýz kazanacaðýný düþünüyorum.

 Ýstanbul'da, Tarlabaþý, Tozkoparan, Ayazma, 
Bezirganbahçe'de sürdürülen bu kentsel dönüþümün 
asýl hedefinde olan yoksullardýr.”

 “70-80'li yýllarda göçle gelen insanlar buralara 
yerleþmiþ, gecekondu sahibi olmuþlar, ihtiyaca göre de 
bu evlerde geniþleme yapmýþlar. Bahçelerine meyve 
aðaçlarý dikmiþler, ufak tefek sebzeler üretmiþler. 
Komþularýyla kurduklarý sosyal iliþkilerle var olmuþ, 
kentlere tutunmuþlardýr.”

 Ayazma ise 90 sonrasý zorunlu göçle gelen insanlarýn 
kurduklarý yaþam alanlarýydý. Bu mahallelerin hiçbir 
güvencesi ve kalýcýlýðý yok.

 “TOKÝ konutlarý tek tip yaþamý dayatýyor”

 “Kentsel dönüþüm sonucunda TOKÝ konutlarý ile 
evlerini ellerinden aldýklarý insanlara tek tip yaþamlar 
dayatýlmakta. Sosyal iliþkiler yok edilmekte, insanlar 
yirmi yýllýðýna borçlandýrýlmakta. Ödeyemeyecekleri 
taksitler önerilmekte, bu durum ise zaten yoksullaþan, 
iþsiz kalan bu insanlarýn güçlerinin üzerine çýktýðý için 
buralarý býrakýp gitmekteler.”

 “Yerleþim yerinin iþ yerlerine yakýn olmasý, iç içe oluþu 
kadýnlarýn iþe katýlým oranýný artýrýyor. Eskiden olduðu 
gibi kýrdan-köyden ve topraktan gelen destek de yok. 
Toprak baðlarý kalmamýþ. Buna bir de yakýcý konut 
sorunu eklendiðinde yoksulluðun boyutlarý daha da 
artmakta.”

 “Eril kente karþý melezleme”

 Eskiþehir Osman Gazi Üniversitesi Mimarlýk 
bölümünden Levent Þentürk, “mimari proje konularý 
seçilirken doðrudan bina programlarý verilmesi eril 
kentin eleþtirilmesini önlemektedir” diyerek baþladý 
sözlerine. “Daha çok erkek mekâný olarak bilinen 
kahvehaneler, berberler, camiler, otogarlar gibi 
mekânlar üzerinde çalýþmak ve bu tür yerlerdeki eril 
yapýlanmayý çözmek gerekmektedir. Ýlköðretimdeki 
ezber bozmaya duvarlara asýlan padiþah resimlerini 
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yeniden yaparak baþlanabilir. Camilerde kadýn 
giriþlerinin küçük ve yan tarafta olmalarý da bu güç 
iliþkisinin sonuçlarýdýr. Mimarlarýn bu tasarýmlarda 
melezlemeye gitmeleri gerekiyor.”

“Cinsiyet ve Mekân” baþlýklý ikinci oturumu 
kolaylaþtýran Ali Erol, Kaos GL olarak örgütlenme 
çalýþmalarýna baþladýklarýnda yaþadýklarý güçlükleri 
anlattý. “Toplanmak için mekân bulamýyorduk. Bunun 
için çalmadýk kapý býrakmadýk. Toplanmamýza izin 
verilen yerlerde ise kaygý hâkim oluyordu. Herkes bize 
kuþkuyla bakýyordu.”

 Hiçbir uzlaþmaya, anlaþmaya yanaþmayan dýþlamalar 
yaþadýklarýný anlatan Erol, “Bugün, dýþlandýðýmýz 
mekânlarda, ayný masada, ayný salonda yan yana 
gelmemiz için 15- 20 yýlýn geçmesi gerekir miydi?” diye 
sordu.

 Ýzmir Ekonomi Üniversitesi Mimarlýk Bölümünden 
Gülsüm Baydar, “Cinsiyetsiz Mekânlar / Mekânsýz 
Cinsiyetler” baþlýklý konuþmasýnda, her ne kadar 
mekânýn cinsiyetsiz olduðu sanýsý olsa da aslýnda 
mekânlarýn hep cinsiyeti olduðunu belirtti.

 Hacettepe Üniversitesi'nden Aksu Bora, ev ve 
kadýn iliþkilerinin zaman zaman çok sýkýntýlý olduðunu, 
kadýnlarýn özgürleþmek için kendilerini sokaða, 
meydanlara, alanlara, dýþarýya attýðýný söyledikten sonra 
sözlerine þöyle devam etti: “Kadýnlar kendilerinin ev 
içinde görünmez kýlýndýðýný düþünerek kendilerini 
dýþarýda, iþte, sokakta var etmeye çalýþtýlar. Bütün 
kadýnlarý da dýþarýya çaðýrdýlar. Feministlerin evle olan 
iliþkisini yeniden gözden geçirmeleri gerekmektedir. 
Evle iliþkimizde yapýcý politikalar üretmek de 
mümkündür. Ev, yurdun yuvaya dönüþmesi, oradaki 
eþyalarla bizim iliþkilenme þeklimize de bakmak 
gerekiyor. Yani ev o kadar kötü mekânlar deðildir.” 

 Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesinde 
görev yapan Elif Ekin Akþit, hamamlar üzerine yaptýðý 
çalýþmayý anlattý. Hamamlarda erkek giriþlerinin 
meydana bakarken kadýn giriþlerinin genellikle küçük 
kapýlarla yan taraflardan olduðuna dikkat çekti.

 Sabancý Üniversitesinden Doðu Durgun gey barlar 
üzerine yaptýðý araþtýrmayý anlattý. Eþcinsel mekânlarýn 
giderek yaygýnlaþtýðýný, fakat kendi içlerinde de 
ayrýldýklarýný söyledi. Bu tür yerlerin eþcinseller açýsýnda 
sosyalleþme mekâný olduðunu belirten Durgun, söz 
konusu mekânlarý olumlayan geylerin olduðu gibi 
olumsuzlayan geylerin de olduðunu anlattý. Gey barlarýn 
kendi içlerinde de bir hiyerarþinin olduðuna dikkat çeken 
Durgun, bu ayrýþmanýn sýnýfsal olduðunu belirtti

“Je Lutte Des Classes”

SÝPA PRESS fotoðrafçýlarýnýn objektifinden 2010 
yýlý Fransa'daki iþçi, öðrenci eylemleri fotoðraf 
gösterisi (“JE LUTTE DES CLASSES” ) 17 Mart 
2011 Perþembe günü saat 19.00'da AFSAD'ta 
gösterildi. SÝPA PRESS fotoðrafçýlarýnýn 
fotoðraflarý sergi ve gösterileri TMMOB Mimarlar 
Odasý Ankara Þubesi, Ankara Fotoðraf 
Sanatçýlarý Derneði, DÝSK'e baðlý gençlik 
sendikasý olan GENÇ-SEN ve AFSAD Toplumcu 
Gerçekçi Belgesel Fotoðraf Atölyesi tarafýndan 
örgütleniyor. Sergi ve Gösterilerde atölye 
fo toðrafç ý la r ýn ýn  ü lkemizdek i  öðrenc i  
mücadelesine iliþkin fotoðraflarda yer alýyor.

Sergi ve Gösteri Takvimi

6 Nisan 2011 Salý Hacettepe Üniversitesi Sergi ve 
Gösteri

7 Nisan 2011 Perþembe ODTÜ Sergi ve Gösteri
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Bu yýl 101. yýlýný kutladýðýmýz 8 Mart Dünya Kadýnlar Günü Ankara'da yoðun kar yaðýþýna raðmen geniþ katýlýmlý bir 
mitingle kutlandý. Toplumsal cinsiyet ve kadýnýn ülkedeki yerine dikkat çekmek üzere düzenlenen yürüyüþte, kadýna 
yönelik þiddet ve kadýn karþýtý hükümet politikalarý protesto edildi. TMMOB'lu Kadýnlar pankartý altýnda yürüyen 
üyelerimiz renkli görüntülerle bu yýl da Dünya Kadýnlar Gününde kadýnlarýn birlik, beraberlik, dayanýþma ve 
mücadelesine dikkat çekerek, Kolej Kavþaðýnda toplanýp Ziya Gökalp Caddesine yürüyüþe geçtiler. 

Miting basýn açýklamasýnýn ardýndan söylenen þarký, türkü ve çekilen halaylarla son buldu. 

8 Martta Kadýnlar Alanlardaydý
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8 Mart Dünya Kadýnlar Günü, 150 yýlý aþkýn bir 
zamandan beri kadýn mücadelesinin kilometre 
taþlarýndan biridir. Ýlk kez 1857 yýlýnda daha iyi çalýþma 
koþullarý ve erkeklerle eþit haklar için yürüyen kadýnlar, 
bugün de yine eþit haklar, eþit yaþam koþullarý ve artýk 
erkek þiddetine maruz kalmamak için yürümektedir. 
Görüyoruz ki, mücadelemiz büyüdükçe, sesimiz daha 
çok duyuldukça, bunu bastýrmak için kullanýlan 
yöntemler de aðýrlaþmaktadýr.

Gerek Türkiye'de gerekse dünyada, toplumsal cinsiyet 
rolleri hayatýn her alanýný iþgal etmiþtir. Kadýný eve 

hapsetmek isteyen bu yaklaþým evde, iþte ve sokakta 
kanýksanmýþtýr. Kadýnlarýn büyük mücadeleleri 
neticesinde “erkeklere göre tanýmlanan kadýn” yerine 
“baðýmsýz kadýn” bakýþý oluþturulmuþ, ancak “ikinci cins 
– kadýn” mantýðýný yeniden oturtmaya çalýþan bir 
zihniyetle karþý karþýya kalýnmýþtýr. Bu zihniyet, 
ülkemizde kadýnlara uygulanan baský ve þiddetin 
günden güne artan boyutlara ulaþmasýna neden 
olmuþtur. 

Bu bakýþ açýsýna göre kadýn, erkeðin iþ bulamamasýnýn 
sebebi olabilmektedir. Ýstihdam yaratmakla yükümlü 

Kadýnlara Yönelik Saldýrýlar “Münferit” Deðil “Sistematik”tir!
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olan devlet, eksiðini örtbas etmek için kadýnlarý 
suçlamakta, bu yolla erkeði kýþkýrtmakta, kadýn 
düþmaný bir toplum yaratmaya çalýþmaktadýr. Zorlaþan 
yaþam þartlarýnýn altýnda, týpký kadýn gibi, ezilmekte 
olan erkek de zaten öfkesini yönlendirecek bir hedef 
aramaktadýr.

Yine ayný mantýða göre kadýn, maruz kaldýðý taciz / 
tecavüz olaylarýnda “kýþkýrtýcý / müsebbip” olarak 
görülebilmektedir Zaten yeterince maðdur olmuþ bir 
kadýn, salt cinsiyetinden ötürü ikinci bir kez daha 
maðdur edilmekte, mahremiyetinden tutun da 
güvenilirliðine kadar maddi – manevi her açýdan 
sorgulanmakta, varlýðý didiklenmektedir. Bu süreçte, 
maðdur edenin maðdur olan kadar bile sorgulanmadýðý 
açýk seçik ortadadýr. Kamu kurumlarýnda, özel sektörde, 
demokratik kitle örgütlerinde, kýsacasý kadýnýn sokaða 
çýkmasýný gerektiren her alanda yaþanan taciz ve 
tecavüz olaylarý hasýraltý edilmektedir.

Yargý kararlarý, kadýnýn taciz ve tecavüzden kendini 
korumasýný bir “görev” olarak tescillemiþken, erkeðin 
kadýna fiziksel ve ruhsal zarar vermekten men edilmesi 
gerektiði unutulmaktadýr. Ayrýca belirtilmelidir ki, son 
yýllarda pek çok kadýn aldýðý tehditlerden ötürü koruma 
istemiþ, gerekli bildirim ve baþvurularda bulunmuþ 
ancak buna raðmen yaþamýndan olmuþtur. Bu kadýnlarý 
korumakla “görev”li olan birimler, yine kendi hatalarýný 
örtmek için yükü kadýnýn omuzlarýna atmaktadýrlar. 
Bizler kadýnlar olarak bunu kabul etmiyoruz. Öldürülen, 
taciz ve tecavüze uðrayan, ayrýmcýlýða maruz kalan 
hiçbir kadýn yalnýz deðildir, bu mücadele hepimizin.

Cinsiyetçi politikalarýn çok açýk þekilde okunabildiði ana 
akým medyada bu zihniyetin yansýmalarý çok yoðun bir 
þekilde gözlenebilmektedir. Maðdur kadýnlarýn suçlu gibi 
gösterilmesi, muhalif kadýnlarýn mevcudiyetlerinin ve 
insani deðerlerinin sorgulanmasý, kadýna “kadýnlýk 
görevleri”nin hatýrlatýlmasý, tecavüz haberlerinde 
maðdurun mahretmiyet haklarýnýn ihlal edilmesi, bir 
kanýt dahi sunulmadan sadece üretilmiþ toplumsal 
cinsiyet rollerine uygun fikirler / suçlamalar öne 
sürülmesi, kullanýlan dilin eril olmasý ve üslupta 
seviyenin günden güne düþmesi tüm gazetecileri 
meslek etiði konusunda yeniden düþündürmelidir. Bu 
tür haberler yapan, yazýlar yazan gazeteciler istifaya 
zorlanmalýdýr.

Sokakta, evde, iþ yaþamýnda, medyada ve toplumun 
genel görüþü içerisinde her fýrsatta kadýnlýk deðerleri 
ayaklar altýna alýnmaktadýr. Kadýn düþünemeyen, 
üretemeyen, estetik deðerler dýþýnda var olamayan ve 

erkeðin tanýmlamasýna / himayesine her daim ihtiyaç 
duyan bir varlýk olarak tariflenmektedir. Üstelik bu 
yaklaþým, salt feodal baðlarýn hala çok kuvvetli olduðu 
alanlarda deðil, kurtarýlmýþ bölge olarak nitelendirilen 
kentsel yaþam alanýnda da kendini artýk oldukça 
kuvvetli biçimde göstermektedir. Kadýnlar, kent 
hayatýnda sistemin çarklarý arasýnda -toplumun tüm 
kesimleri gibi- ezilirken, bir de mevcut ataerkil 
kapitalist sistemin getirisi olan ve günden güne dozu 
artan fiziksel ve psikolojik þiddete maruz 
kalabilmektedirler.

Kadýn emeði, düzen içerisinde her gün biraz daha fazla 
sömürülmektedir. Geçtiðimiz ay, tüm ezilenlerin 
tepkisine raðmen çýkarýlan torba yasa ile getirilen 
“esnek çalýþma”, “uzaktan çalýþma” gibi kavramlar da 
halkýn tüm kesimleri gibi kadýnlarýn da daha fazla 
sömürülmesi ve güvencesizleþtirilmesine sebep 
olacaktýr. Her zaman olduðu gibi hem evde hem çalýþma 
yaþamýnda iki kere ezilen kadýn için yük her geçen gün 
daha da aðýrlaþmaktadýr. Ve buna direnen, bu 
haksýzlýða karþý sesini yükselten kadýnlar ise yine 
cinsiyetleri üzerinden yýpratýlmaya çalýþýlmaktadýr. Son 
dönemde, çeþitli toplantýlar ve yürüyüþler aracýlýðýyla 
demokratik haklarýný kullanmak isteyen, eylemlere 
katýlýmlarýyla fikirlerini ortaya koymaya çalýþan kadýnlar 
medyada çirkin dil ve üsluplarla eleþtirilmiþ ve toplum 
önünde baský altýna alýnarak fikirleri çürütülmeye 
çalýþýlmýþtýr. 

Açýkça görülüyor ki tüm bu saldýrýlar “münferit” deðil 
“sistematik”tir. 

Yine de bütün bunlar yaþanýrken, biz kadýnlar evlerine 
kapanmak yerine sendikal mücadelede ve hak 
mücadelesinde yerlerini almaya, Tekel, Novamed, 
Bericap, Numune, Ontex, SA-BA, Konveyör, Türk Patent 
gibi direniþlerde emekçilerin yanýnda olmaya devam 
ediyoruz. 

Tüm bu sistemin bileþenlerine ve onun ürettiði 
toplumsal baskýlara karþý birlikte mücadele ediyoruz ve 
boyun eðmeyi reddediyoruz!

Yaþamýn her alanýnda, -evde, iþte, sokakta, kamusal 
alanda, özel sektörde- emeðiyle mücadele eden tüm 
kadýnlarýn 8 Mart Dünya Kadýnlar Günü kutlu olsun! 

TMMOB Ankara Ýl Koordinasyon Kurulu
Kadýn Komisyonu
8 Mart 2011
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TMMOB'nin Kasým ayýnda düzenlenecek Kadýn Kurultayý 
öncesi ilk yerel kurultaylar gerçekleþtirildi. Bodrum, 
Kocaeli ve Zonguldak Yerel Kurultaylarý 8 Mart Salý 
günü, Kahramanmaraþ Yerel Kurultayý 10 Mart 
Perþembe günü, Mersin Yerel Kurultayý ise 12 Mart 
Cumartesi günü yapýldý.

Yerel kurultaylar, kadýn üyelerin tanýþma, dayanýþma ve 
TMMOB organlarý içinde örgütlülüðünün güçlenmesi 
açýsýndan da önemli bir adým oldu. 

BODRUM Yerel Kadýn Kurultayý 
Bodrum'da 8 Mart Dünya Kadýnlar Günü'nde 
gerçekleþtirilen Yerel Kadýn Kurultayý Bodrum Belediyesi 
Nurol Kültür Merkezi'nde düzenlendi. Kurultaya, 
TMMOB Yürütme Kurulu Üyesi Ayþegül Oruçkaptan da 
katýlarak, açýlýþta bir konuþma yaptý. 

KOCAELÝ Yerel Kadýn Kurultayý 
Kocaeli'ndeki Yerel Kurultay, Mimarlar Odasý Kocaeli 
Þubesi'nin tarihi taþ binasýnda gerçekleþtirildi. Açýlýþ 
konuþmalarýnýn ardýndan, belirlenen baþlýklardaki 
tartýþma konularý görüþmeye açýldý.

ZONGULDAK Yerel Kadýn Kurultayý 
Zonguldak'taki Yerel Kurultay 8 Mart 2011 tarihinde 
Zonguldak Maden Mühendisleri Lokali'nde geniþ bir 
katýlýmla gerçekleþtirildi. Zonguldak Ýl Koordinasyon 
Kurulu tarafýndan düzenlenen yerel kurultayýn 
sekreteryasýný Maden Mühendisleri Odasý Zonguldak 
Þubesi üstlendi. 

Açýlýþ konuþmalarý TMMOB Zonguldak ÝKK Sekreteri ve 
Maden Mühendisleri Odasý Þube Baþkaný Erdoðan 
Kaymakçý ile TMMOB Yürütme Kurulu Üyesi Berna 
Vatan'ýn yaptýðý Kurultay, Maden Mühendisleri Odasý 
Zonguldak Þubesi Yönetim Kurulu Üyesi Ayþen 
Yavuzdoðan'ýn Divan Baþkanlýðýnda 2 oturum halinde 
gerçekleþtirildi. 

KAHRAMANMARAÞ Yerel Kadýn Kurultayý 
Kahramanmaraþ Yerel Kadýn Kurultayý 10 Mart 2011 
Perþembe günü Mimarlar Odasý Kahramanmaraþ 
Temsilciliði'nde yapýldý. Sütçü Ýmam Üniversitesi Kadýný 
Güçlendirme, Sorunlarýný Araþtýrma ve Uygulama 
Merkezi Müdürü Prof. Dr. Gülat Çaðlar, Kahramanmaraþ 
Ýl Özel Ýdaresi Yol ve Ulaþým Hizmetleri Müdürü Sermin 
Ünsal ve Mimarlar Odasý Kahramanmaraþ Temsilciliði 
Yönetim Kurulu Üyesi Pelin Þipar Çaylý'nýn konuþmacý 
olduðu kurultayda, ''çalýþma hayatýnda kadýn'' konulu 
bir film gösterimi de gerçekleþtirildi. 

MERSÝN Yerel Kadýn Kurultayý 
Mersin Yerel Kadýn Kurultayý 12 Mart Cumartesi günü 
Akdeniz Belediyesi Konferans Salonu`nda düzenlendi. 
TMMOB Yönetim Kurulu Üyeleri Fatma Berna Vatan, 
Ayþegül Oruçkaptan ve Ayþe Iþýk Ezer'in de katýldýðý 
kurultayda, belirlenen ana baþlýklar üzerine oturumlar 
gerçekleþtirildi. 

Yerel kurultaylarda verilen önergeler ve kararlar Kasým 
ayýnda Ankara'da gerçekleþtirilecek TMMOB Kadýn 
Kurultayý'na taþýnacak.

TMMOB 2. Kadýn Kurultayý Öncesi Yerel Kurultaylar Devam Ediyor



Mimarlýk yeni bir yaþamý tasarlamak ve insan olduðunu 
hissederek yaþamaktýr. Oysa bizler uzun süredir bizim 
için tasarlanmýþ hayatlarý yaþýyoruz. Bir iþimiz varsa eðer 
evimizden çýkýyoruz, hýzla merdivenleri iniyoruz, bir 
otobüse ya da arabamýza binerek, hýzlýca iþimize 
ulaþmaya çalýþýyoruz. Ýþimizde gün boyu iþimizi 
bitirmeye çalýþýyor, bazen öðlen yemeði yemeyi 
unutuyoruz. O gün kaptýrmýþsak kendimizi, yan 
masadaki iþ arkadaþýmýzla saatlerce konuþmuyor, 
bilgisayar karþýsýnda iþimizi yetiþtirmeye çalýþýyoruz… 
Çiziyoruz, okuyoruz yazýyoruz… Hiç sesimizi 
çýkartmadan dostlarýmýzla mail aracýlýðý ile ya da diðer 
internet araçlarý ile haberleþiyoruz. Akþam iþten çýkýp 
eðer kendimize bonus verip bir program yapmýþsak ne 
ala. Eðer yoksa ayný yolun yolcusuyuz, iþten çýkýyoruz 
evimize gidiyoruz ertesi gün çalýþabilmek için enerji 
topluyoruz… Sahi biz bu kentte yaþýyor muyuz? Kim 
tasarladý bu yaþantýyý bize?

Oturduðumuz mahallenin her sokaðýný gözü kapalý 
biliyor muyuz? Kaç kiþi oturur bizim mahallede, kaç 
mimar vardýr bu sokakta, tanýþsak ve yaþadýðýmýz bu 
yerler için kendi yaþamýmýzý tasarlamak için birer adým 
atsak...

TMMOB Mimarlar Odasý Ankara Þubesi olarak yeni bir 
proje baþlattýk. Semtlerde mahallelerde mimarlarla 
toplanarak, tanýþarak ayný mahallede sosyal hayatý 
paylaþmayý, mahallemizi yaþanýlar hale getirmeyi 
hedefleyerek, semt ölçeðinde mahalle temsilcilikleri 
oluþturuyoruz. 

Siz bize gelmediniz biz size geliyoruz... Bir akþamýnýzý 
bize ayýracaðýnýz inancýyla… Neler yapabiliriz sorusuna 
cevap aramak için sizleri semt temsilcilikleri 
toplantýlarýna davet ediyoruz. 

Ümitköy Mahallesi (Yaþamkent,Türkkonut)
Tarih : 8 Nisan 2011 Cuma 
Saat :18.30
Yer : Elele Sanat Galerisi

  Ahmet Taner Kýþlalý Mah. Eston I Sitesi 
2855.sok.D Blok 1-2 Çayyolu(son durak)

Birlik-Kýrk konaklar-Sancak Mahalleleri
Tarih : 29 Nisan 2011 Cuma
Saat :18.30
Yer : Daha sonra bilgilendirilecektir.

Kendi mahallelerinde toplantý yapmak isteyen 
üyelerimiz Þubemiz ile iletiþime geçebilirler.

Semt Temsilciliði Toplantýlarý
Devam Ediyor

16 ÞUBEMÝZDEN

Doç. Dr. Arzu Gönenç Sorguç tarafýndan ;

-Sürdürülebilirlik, yeni teknolojiler ve 
mimarlýk: genel bakýþ

-Mimarlýkta bütünleþtirme fikri 
sürdürülebilirliðe ilk adýmlar

-Endüstriyel sistemler ve mimarlýðýn 
matematiði ya da matematikselleþmesi

-Enerji ve sürdürülebilirlik için temel 
kavramlar

-Isýl kütle ve mimarlýktaki uygulamalarý

-Yapý elemanlarý ve sürdürülebilir tasarým

-Tasarým ve sürdürülebilirlik olarak 7 
konu baþlýðý altýnda görsel aðýrlýklý 
örneklerle desteklenerek aktarýlan eðitim 
programýna 25 kiþi katýldý.

Binalarda Enerji Kullanýmý ve Enerji Verimli 
Bina Tasarýmý Eðitim Programýmýzýn Mayýs ayý 
içinde yeniden açýlmasý planlanmaktadýr.

Binalarda Enerji Kullanýmý ve 
Enerji Verimli Bina Tasarýmý 
Eðitim Programýmýz 20 Mart 
2011 tarihinde gerçekleþtirildi.
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Teoman Öztürk

Kamuda, özel sektörde ve üniversitelerde ücretli çalýþan mimarlarýn, mesleki özlük haklarýnýn geliþtirilmesi ve bilgi 
birikimlerinin ortamla paylaþýlmasý ve örgüt içi demokrasinin iþyerlerindeki yapýlanmalarý haline gelmesinin 
saðlanmasý amacýyla baþlatýlan Özel Sektörde Ücretli Çalýþan Mimarlar Komisyonu çalýþmalarýna devam ediyor.

TMMOB Mimarlar Odasý Ankara Þubesi, kamuda 58, özel sektörde 15 ve üniversitelerde 5 olmak üzere 78 kurumda 
Ýþyeri Temsilciliði oluþturmuþtur.

41.Dönem çalýþma programý kapsamýnda özel sektörde ücretli çalýþan mimarlarýn sosyal, mesleki haklarý ve çalýþma 
koþullarý konusunda bilgilendirme toplantýlarý düzenlenmesi, ofislerin ziyaret edilerek iþyeri temsilciliklerinin 
yaygýnlaþtýrýlmasý, iþ hukukundan doðan haklarýn paylaþýlmasý ve etkinlikler yer almaktadýr.

Bu kapsamda Komisyon, ilk etkinliðini 23 Mart 2011 tarihinde Prof. Dr. Aziz Konukman ve Avukat Gökçe 
Bolat'ýn konuk olduðu söyleþi ile gerçekleþtirmiþtir. Konuþmacýlar, söyleþiye katýlanlarýn çalýþma koþullarý 
hakkýndaki yoðun sorularý ile karþýlaþýldý. Ücretli çalýþanlarýn sorunlarý konusunda kapsamlý çalýþmalarýn gerekliliði 
böylece bir kez daha ortaya çýktý. 

Ücretli çalýþan mimarlara yönelik www.ucretli.mimarlarodasiankara.org web adresi oluþturularak bir tartýþma 
ortamý yaratýlmasý ve etkinlik takvimi oluþturulmasý çalýþmalarý devam etmektedir.

Ýþyeri Temsilcilikleri Ücretli Çalýþan Mimarlar Koordinasyon
Komisyonu Çalýþmalarý Devam Ediyor
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1. Türk Sosyal Bilimler Derneði, Onikinci Ulusal Sosyal 
Bilimler Kongresi'ni 14-16 Aralýk 2011'de, Ankara'da 
ODTÜ Kongre ve Kültür Merkezi'nde düzenlemeyi 
kararlaþtýrmýþtýr.

2. Onikinci Ulusal Sosyal Bilimler Kongresi'ne, her 
zaman olduðu gibi, sosyal bilimlerin çeþitli 
disiplinlerinde bildiriler sunulabilecektir. Katýlýmcýlar 
kendi uzmanlýk alanlarý içinde herhangi bir konuyu 
seçmekte serbesttirler. Bu temel ilkeyle birlikte, Onikinci 
Kongre'de dünyada ve Türkiye'de siyasi, iktisadi ve 
toplumsal nitelikli krizleri bütünsel olarak çözümlemeyi 
hedefleyen bildirilerin sunulmasý arzu edilmektedir.

3. Onikinci Ulusal Sosyal Bilimler Kongresi'nde bildiri 
sunmak isteyenlerin en çok 250 kelimelik bildiri 
özetlerini (1A4 sayfasýný geçmeden) en geç 1 Haziran 
2011'e kadar Derneðimizin t.s.b.d@superonline.com 
adresine elektronik postayla göndermeler i  
gerekmektedir.

4. Kongre Düzenleme Kurulu tarafýndan yapýlacak 
deðerlendirmenin sonuçlarý bildiri sahiplerine elektronik 
postayla bildirilecektir.

5. Onikinci Ulusal Sosyal Bilimler Kongresi'ne sunulmasý 
kararlaþtýrýlan bildiri metinlerininin 1 Ekim 2011'e 
kadar, Derneðimizin t.s.b.d@superonline.com adresine 
elektronik postayla göndermeleri gerekmektedir.

6. Onikinci Ulusal Sosyal Bilimler Kongresi ile ilgili 
güncellenmiþ bilgilere http://www.tsbd.org.tr 
adresinden ulaþýlabilinir.

Tüm sosyal bilimcilere duyurulur. Onikinci Ulusal Sosyal 
Bilimler Kongresi'ne yaygýn bir katýlýmýn saðlanmasý için 
ilgi ve desteðinizi bekler, saygýlarýmýzý sunarýz.

Türk Sosyal Bilimler Derneði
Yönetim Kurulu

KENT VE ÜLKE GÜNDEMÝ

KENT VE ÜLKE GÜNDEMÝ

Onikinci Ulusal Sosyal Bilimler 
Kongresi'ne Çaðrý

TÜÝK verilerine göre Adrese Dayalý Nüfus Kayýt Sistemi 
(ADNKS) ile hesaplanan 2010 yýlý Türkiye nüfusu 
1.161.676 kiþi artmýþtýr. Nüfus artýþý ile beraber toplam 
nüfus 73.722.988 kiþiye ulaþmýþtýr. Türkiye illere 
göre yapýlan adrese dayalý Nüfus sayýmý verilerine 
bakýldýðýnda Ankara Nüfusu son nüfus sayýmýna göre 
artýþ gösteriyor. 2010 yýlý sonuçlarýna göre 81 ilden 53 
ilin nüfusu artarken 28 ilin nüfusu azaldý. Nüfusu artan 
ve artmaya devam eden illerden biri de Ankara. 5 
milyonu iþaret eden Ankara nüfusu ilçe merkezlerinde 
de yoðunluk gösteriyor. 

Son verilere göre, Türkiye'deki toplam nüfusun % 
76,3'ü il  ve  ilçe  merkezlerinde, % 23,7'si belde ve 
köylerde yaþýyor. Toplam nüfusun % 18'i en kalabalýk 
metropollerden Ýstanbul'da yaþarken, bu kalabalýðý 
takip eden þehir ise Ankara görünüyor. Toplam nüfusun 
%6,5'i Ankara'da yaþýyor. Ankara nüfusunda 2010 yýlý 
sonu ile, diðer yýllara göre artýþ gözleniyor. 

Metropole Doðru 



Gençlik Parký 1941 yýlýnda halka açýldý. 65 yýl sonra 2006 yýlýnda baþlayan yýkýmlarla Ankara'nýn bir dönemine daha 
kazma darbesi vuruldu. O dönemden bugüne sadece “Göl Gazinosu”nun binasý kaldý.

Gençlik Parký içinde yer alan eskinin Göl Gazinosu uzun yýllar aralarýnda Zeki Müren, Behiye Aksoy, Mustafa Saðyaþar 
gibi ünlü isimlerinde bulunduðu sanatçýlarýn programlarýna mekân oldu. Göl Gazinosu daha sonra Ankara Belediyesi 
Nikah Salonu olarak kullanýlmaya baþlandý ve binlerce Ankaralýnýn anýlarýnda yer aldý.

Büyükþehir Belediyesinin kurulmasýndan sonra salon ortadan ikiye bölünerek Çankaya ve Altýndað Belediyelerinin 
nikâh salonlarý olarak hizmet verdi. Çankaya ve Altýndað nikah salonlarýnýn  yeni yapýlarýna taþýnmasýndan sonra da 
“Göl Gazinosu” yalnýzlýða terk edildi. Bir müddet sonra da bina Kültür Bakanlýðý'nca Sanat Kurumu'na (eski 
Sanatsevenler Derneði) tahsis edildi. Geçlik Parkýnda 2006 yýlýnda baþlayan yýkýmlar ve yeni düzenlemeler sýrasýnda 
yýprandý, elektriði ve suyu kesildi, yangýnlar çýktý ve sonunda bir harabeye dönüþtü. Sanat Kurumu bu ortamda 
faaliyet göstermeye çalýþýyor ve ilgi bekliyor.

Sanat Kurumu'nun ilgisi ile birlikte Mimarlar Odasý Ankara Þubesi de Göl Gazinosunu kurtarmak için kollarý sývadý. Ýki 
kurumun ortak çalýþmalarla Ankara kentine bir kültür ve sanat yapýsý olarak kazandýrýlmasýna yönelik çalýþmalar 
devam ediyor. 

Gençlik Parký Göl Gazinosu'nu Yeniden Hayata Kazandýrmak 
Üzere Çalýþmalar Baþladý. 
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 “Orman Genel Müdürlüðü Gazi Tesisleri Alanýnda 1. 
Derece Doðal ve Tarihi Sit Alaný Koruma Amaçlý Ýmar 
Planý” çalýþmalarý ile ilgili olarak yapýlacak “Halkýn 
Katýlýmý” toplantýsý için Çevre ve Orman Bakanlýðý Orman 
Genel Müdürlüðü`nden gelen yazý üzerine, TMMOB 23 
Mart 2011 tarihinde yanýt gönderdi.

ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIÐI

Orman Genel Müdürlüðü'ne

Ýlgide kayýtlý yazý ile "Orman Genel Müdürlüðü Gazi 
Tesisleri Alanýnda 1. Derece Doðal ve Tarihi Sit Alaný 
Koruma Amaçlý Ýmar Planý" çalýþmalarýna iliþkin olarak 
24.03.2011 tarihinde 2. Halkýn Katýlýmý Toplantýsýnýn 
düzenleneceði belirtilmekte ve bir temsilcinin 
görevlendirilmesi talep edilmektedir. 

Tarafýnýzca yürütülen halkýn katýlýmý toplantýlarýna iliþkin 
2863 sayýlý Kültür ve Tabiat Varlýklarýný Koruma 
Kanunu'nun "Sit alanlarýnda geçiþ dönemi koruma 
esaslarý ve kullanma þartlarý ile koruma amaçlý imar 
plâný" baþlýklý 17'nci maddesinde "......Belediyeler, 
valilikler ve ilgili kurumlar söz konusu alanda ilgili 
meslek odalarý, sivil toplum kuruluþlarý ve plândan 
etkilenen hemþerilerin katýlýmý ile toplantýlar 
düzenleyerek koruma amaçlý imar plânýný hazýrlatýp, 

incelenmek ve sonuçlandýrýlmak üzere koruma bölge 
kuruluna vermek zorundadýr. ..."hükmü yer almaktadýr.

Ayrýca "Koruma Amaçlý Ýmar Planlarý ve Çevre 
Düzenleme Projelerinin Hazýrlanmasý, Gösterimi, 
Uygulamasý, Denetimi, Müelliflerine Ýliþkin Usul ve 
Esaslara Ait Yönetmelik"in Plan Hazýrlama Esaslarý 
baþlýklý 6'ncý maddesinde koruma amaçlý imar 
planlarýnýn hazýrlanmasýna iliþkin temel ilkeler 
tanýmlanmýþtýr.  6'ncý maddenin (f) bendinde:

".....f) Plan hazýrlama süreci içerisinde idarelerce plan 
yapýlacak alanda ilgili meslek odalarý, sivil toplum 
kuruluþlarý, üniversitelerin ilgili bölümleri, koruma alaný 
içinde yaþayan hane halklarý ve faaliyet gösteren iþyeri 
sahipleri ve etkilenen hemþerilerin katýlýmý ile plan 
kararlarýnýn oluþturulmasýndan önce sorunlar, 
olanaklar, vizyon, hedefler, araçlar, stratejilerin 
o l u þ tu ru lmas ý  ü ze r i ne  ve  t a s l ak  p l an ý n  
oluþturulmasýndan sonra taslak planýn görüþülerek 
koruma bölge kuruluna sunulacak son þeklini almasý 
için asgari iki toplantý düzenlenir.

Bu toplantýlarýn halka duyurusu idarece köyler ve belde 
belediyelerinde mahalli anonslar ve ilan panolarý ile, 
büyükþehir olmayan belediyelerde mahalli anonslar, 
ilan panolarý ve yerel yazýlý yayýn kuruluþlarý aracýlýðýyla, 
büyükþehir belediyelerinde ise koruma alanýnda mahalli 
anonslar, ilan panolarý, yerel yazýlý ve görsel medya 
kuruluþlarý aracýlýðýyla yapýlýr. Ayrýca bu toplantýlar ilgili 
meslek odalarýna, üniversitelerin ilgili bölümlerine ve 
sivil toplum kuruluþlarýna idarece toplantýlardan onbeþ 
gün önce toplantýlara ait dokümanlar ve gündem yazýlý 
olarak da bildirilir. Bu toplantýlarda dile getirilen 
görüþler toplantýya katýlan ilgili kurum, kuruluþ ve 
kiþilerce ayrýca yazýlý olarak idarelere sunulur. Bu 
görüþlerin belirtildiði tutanaklar koruma bölge kuruluna 
sunulmak üzere koruma bölge kurulu müdürlüðüne 
iletilir. Müdürlük bu tutanaklarý arþivleyip, saklamakla 
sorumludur....." düzenlemesi getirilmiþtir.

Yukar ýdak i  be l i r t i l en  mevzuat  hükümler i  
doðrultusunda; koruma amaçlý imar planýna iliþkin 
halkýn katýlýmý toplantýlarýnýn mülk sahibi tarafýndan 
deðil, koruma amaçlý imar planýný onaylamakla sorumlu 
idare (valilik, büyükþehir belediyesi veya ilçe 
belediyesi) tarafýndan düzenlenerek, toplantýnýn halka 

TMMOB'dan Çevre ve Orman Bakanlýðý'na Gazi Tesisleri Alaný ile 
Ýlgili Yazý Gönderildi
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duyurusunun belirtilen usuller çerçevesinde yapýlmasý 
ve on beþ gün öncesinden toplantýya ait dokümanlarýn 
ve gündemin yazýlý olarak bildirilmesi gerektiði açýktýr. 

Ancak tarafýnýzdan  "Orman Genel Müdürlüðü Gazi 
Tesisleri alanýnda 1. Derece Doðal ve Tarihi Sit Alaný 
Koruma Amaçlý Ýmar Planý" çalýþmalarýna iliþkin olarak 
04.03.2011 tarihinde düzenlenen 1. Halkýn Katýlýmý 
Toplantýsýnýn yukarýda yer verilen yasal düzenlemelerle 
belirlenen amaca ve belirtilen toplantý usulüne uygun 
olarak gerçekleþtirilmediði tespit edilmiþtir. Bu 
tespitlerimiz 1. Halkýn Katýlýmý Toplantýsýna katýlan 
Birliðimiz gözlemcisi tarafýndan da toplantýda sözlü 
olarak belirtilmiþtir.  

Atatürk Orman Çiftliði alanýnýn bütünlüðü açýsýndan 
tartýþýlmaz öneme sahip bir noktada bulunan Orman 
Genel Müdürlüðü Gazi Tesisleri alanýnýn konumu 
itibarýyla Ankara kenti için gerek tarihi, gerek doðal, 
gerekse açýk-yeþil alan sistemi açýsýndan vazgeçilmez 
önemi göz önüne alýnarak koruma amaçlý imar planýnýn 
iptaline yol açýlmamasý, kamu zararýnýn oluþmamasý 
için; 

Yasa hükmünde açýkça belirtildiði þekilde; 

1. Toplantýnýn plan kararlarýnýn oluþturulmasýndan önce 
belirlenen "sorunlar, olanaklar, vizyon, hedefler, araçlar, 
stratejilerin görüþe sunulmasý",  

2. Toplantýnýn da "taslak planýn koruma bölge kuruluna 
sunulacak son þeklini almasý için görüþe sunulmasý" 
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Sevgili Arkadaþlar;

Haklarýmýz için, geleceðimiz için, halkýmýz için, ülkemiz 
için 15 Mayýs 2011 Pazar günü Ankara'da TMMOB 
Mitingi'nde buluþuyoruz.

Sevgili Arkadaþlar;

Birliðimize baðlý on dokuz Odamýzýn Yönetim Kurulu 
Baþkaný dedilear ki:

"Türkiye, önemli bir tarihsel süreçten geçmektedir. 24 
Ocak 1980 kararlarýndan bu yana uygulanan neo-liberal 
dönüþüm programý, AKP iktidarýyla doruðuna ulaþmýþtýr. 
Öyle ki ekonomide, toplumsal dokuda, siyasal 
süreçlerde, çalýþma yaþamý ile temel hak ve 
özgürlüklerde gerçekleþen tahribat ile AKP'nin dikta 
özlemi el ele gitmektedir. Hükümetin tüm ekonomik 
program, siyasi icraat ve operasyonlarý bu yöndedir. AKP 
iktidarý,  kamu idari yapýsý ve siyasi üstyapý ile ekonomik 
sosyal yapýyý kamuyu piyasaya hizmet eder hale 
getirmiþ; sosyal devlet ve kalkýnma paradigmasýna son 
ve en güçlü darbeleri indirmiþtir. 

"Büyüme" sorunlarý, büyük dýþ ticaret açýklarý, ülke borç 
ve faiz ödemelerinin yüksekliði, gelir daðýlýmýnda oluþan 
uçurum, çalýþanlar üzerindeki haksýz vergi artýþlarý, 
kamu yatýrýmlarýnýn azaltýlmasý, özelleþtirmeler, 
verimlilik artýþlarýna karþýn istihdamda yaþanan 
gerileme, yaygýnlaþan iþsizlik ve yoksulluk, güvencesiz 
çalýþma biçimlerinin yaygýnlaþmasý; inþaat, sanayi, 
tarým, doða, çevre, enerji, maden, saðlýk, eðitim, 
ulaþým, iþçi saðlýðý ve güvenliði ve hizmet 
sektörlerindeki olumsuz geliþmeler Türkiye'yi sarmýþ 
bulunmaktadýr. 

Bütün bu geliþmeler, mühendislik, mimarlýk, þehir 
plancýlýðý uygulamalarý ve eðitiminde de büyük tahribata 
yol açmýþ ve nitelikli iþgücü olan mühendis, mimar ve 
þehir plancýlarýnýn iþsizlik oranýný artýrmýþtýr. 
Mühendisliðin sanayi, tarým, kent ve toplum yaþamýna 
yönelik, bilimsel teknik temellerdeki kamusal-toplumsal 
hizmet niteliði aþýndýrýlmýþtýr. Sanayi, çalýþma yaþamý, 
iþçi saðlýðý ve güvenliði, yapý denetimi, imar, tarým, gýda, 
madencilik, orman, su kaynaklarý, enerji, çevre ve 
kentleþme ile ilgili yasalar ve yönetmelikler, anayasal 
mesleki kuruluþlar olan mühendis, mimar þehir 
plancýlarý odalarýnýn önerilerinin aksi doðrultuda 
düzenlenmektedir. 

Örgütümüz TMMOB ve ülkemizin diðer yüz aký meslek 
kuruluþlarýnýn kamu ve toplum yararý doðrultusundaki 
fonksiyonlarý ile idari, örgütsel, mali yapý ve seçim 
sistemlerini deðiþtirmeye yönelik yasa ve uygulama 

hazýrlýklarý iktidarýn gündemindedir. AKP iktidarý 
dönemindeki serbestleþtirme, ticarileþtirme yönündeki 
yasa ve mevzuat deðiþiklikleri ile tüm toplumu ve ilerici 
meslek kuruluþlarýný otoriter bir yapý içinde teslim alarak 
dönüþtürme çabalarý, örgütümüzün de kapýsýna gelmiþ 
dayanmýþtýr. Kamusal alaný büyük oranda tasfiye eden 
AKP'nin alternatif örgütlenme formu olan iktidar 
yandaþý "sivil toplum kuruluþu" yapýlarý, hedeflenen neo 
liberal tekelci otoriter projeksiyonla uyumludur. 

AKP iktidarýnýn yasama ve yargýnýn yaný sýra diðer devlet 
organlarý, güvenlik güçleri, üniversiteler, bilim 
kurumlarý ve medyayý baský ve zor yöntemleriyle 
hakimiyeti altýna alma çabalarý Ýslami ideolojinin 
yaygýnlaþtýrýlmasýný da amaçlamakta; Kürt sorunu ise 
Kürt-Ýslam sentezi ile kuþatýlmaya çalýþýlmaktadýr. 

Mühendisler kendi uzmanlýk alanlarýnda iþ yapamaz 
hale getirilmekte; kamu saðlýðý ve güvenliði iþ sahibinin 
insafýna býrakýlmaktadýr. Kamu eliyle yürütülmesi 
gereken hizmetlerde hýzla taþeronlaþma süreci 
yaþanmaktadýr. 

Örgütümüzün bütün bu baskýcý dalga ile demokrat, 
yurtsever, toplumcu meslek kuruluþlarýný etkisiz kýlma 
çabalarýný birlikte deðerlendirerek, bir bütün olarak 
refleks vermesi gerekmektedir.

Ýçinde bulunduðumuz koþullar etkili bir mücadele 
verilmesini gerektirmektedir. Tarih bizi göreve 
çaðýrmaktadýr. Örgütümüz bir yandan emek ve meslek 
örgütleriyle olumlu iliþkilerini geliþtirip merkezi ve yerel 
düzeylerde mücadele çizgisini sürdürürken, kendi 
baðýmsýz çizgisi içinde, toplumsal muhalefetin önemli 
bir gücü olduðunu göstermeli; meslek-meslektaþ-ülke-
kamu-halk yararý bütünlüðünde, yaþamýn tüm alanlarýný 
kapsayan tepkileri ve istemlerini birlik ruhuyla 
haykýrmalýdýr. Mevcut konjonktür buna çok uygundur. 

Yukarýda özetle belirttiðimiz gerçek ve gerekçelerden 
hareketle, örgütümüzün merkezi bir miting 
örgütlemesini öneriyoruz."

Evet, Sevgili Arkadaþlar;

Oda Yönetim Kurulu Baþkanlarýmýzýn tespitleri ve 
gerekçelerinden hareketle; Yönetim Kurulumuz son 
toplantýsýnda, baþta mühendis, mimar ve þehir 
plancýlarýnýn haklarýný ve mesleðimizin onurunu 
savunmak; eþitlik, özgürlük, baðýmsýzlýk, demokrasi, bir 
arada yaþama taleplerimizi ve ülkemizin geleceðine 
yönelik sözlerimizi topluca ifade etmek üzere Ankara'da 
TMMOB Mitingi yapma kararý aldý.

15 Mayýs 2011 Pazar günü Ankara'da hep birlikte 
gerçekleþtireceðimiz TMMOB Mitingi'nde buluþmak 
üzere.
Hepimize kolay gelsin.
Mehmet Soðancý
TMMOB Yönetim Kurulu Baþkaný

TMMOB Örgütlülüðüne: 
TMMOB Mitingi 15 Mayýs'ta 
Ankara'da
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11 Mart 2011 Cuma sabahýna uyandýðýmýzda 
Japonya'dan gelen deprem haberi ile sarsýldýk. Japon 
deprem tarihinde aletsel olarak ölçülebilen (son 130 
yýlýn) en büyük, dünyanýn ise beþinci  büyük depremi ile 
yani Rihter ölçeðine göre 9.0 büyüklüðünde bir 
depremle sarsýlan Japonya asýl hasarý depremin yol 
açtýðý Tsunami ile yaþadý. Bu büyük trajedi için tüm 
Japon halkýna geçmiþ olsun dileklerimizle en büyük 
üzüntülerimizi bildiriyoruz.

Japonya'da yaþanan deprem belki de bir çok kimse için 
sürpriz olmamýþtýr çünkü Japon coðrafyasýnýn 

dünyadaki en büyük depremlerin %20-30 gibi bir 
oranýna ev sahipliði yaptýðý ve her yýl þiddetli en az bir 
deprem yaþadýklarý bilinmektedir. Ülkenin özellikle 
Kuzey bölgelerinde geride kalan 3,500 yýl boyunca çok 
ciddi depremler yaþandýðý yönünde önemli bulgulara 
rastlanmaktadýr (Associated Press, 21/03/2011). 
Örneðin Hokkaido Adasýnýn kuzey kesimlerinde toprak 
katmanlarýndan elde edilen ipuçlarýnda bölgenin, en 
sonuncusu 17. Yüzyýlda olmak üzere birçok kez 9 
metreye ulaþan tsunami etkis inde kaldýðý 
düþünülmektedir. Yine ayný þekilde 11 Mart depreminin 
vurduðu Sendai kentinin zemininde yapýlan daha önceki 

11 Mart 2011 Japonya Depreminin Ýzleri ve
Hatýrlattýklarý Üzerine Bir Tartýþma 

Japonya Coðrafyasý ve 11 Mart 2011 Depreminin Merkez Üssü. Kaynak: © Google Earth, Mart 2011

Ali Tolga Özden
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11 Mart 2011 Japonya Depremi ve Tsunami Etkisi. Kaynak: © http://fotogaleri.hurriyet.com.tr
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Toplumlarýn tüm afet risklerine karþý bilinçlen(diril)meleri, tehlike türleri ve bu tehlikelerin ortaya çýkarabileceði riskler karþýsýnda, 
afet öncesinde - sýrasýnda ve sonrasýnda nasýl davranabileceklerinin bilincinde olmalarý gerekmektedir. Þematik Gösterim © A. 
Tolga Özden, Mart 2011 (Yararlanýlan Grafik Kaynaklarý: http://www.vektograf.com, http://media.photobucket.com, 
http://www.zimbio.com, http://www.cmdboats.com, http://www.longpassages.org). 

araþtýrmalarda Milattan Önce (M. Ö.) 869 yýlýnda 1.000 
kiþinin ölümüne neden olan ve kýyýdan içeri 3 kilometre 
kadar giren bir tsunaminin izlerine rastlanmýþtýr 
(Associated Press, 21/03/2011).

Buna raðmen Japonya'da 11 Mart depremin yol açtýðý 
hasar ve yüksek can kaybý bir anlamda öngörülerin 
üzerinde olmuþtur. Bu yazýnýn hazýrlandýðý sýrada 
Japonya'dan gelen can kaybý sayýsýnýn on bin (10.000)'i 
aþtýðý ve on beþ bin (15.000)'in üzerinde insanýn ise 
kayýp olduðu bildirilmektedir. Dünyada depremlere ve 
depremlerin yol açabileceði her türlü hasar riskine karþý 
en bilinçli ve en hazýrlýklý ülkelerin baþýnda gelen 
Japonya'nýn bu depremde karþýlaþtýðý hasar ve can 
kaybý gerçekten düþündürücüdür.

Bununla birlikte bizleri Türkiye özelinde asýl düþünceye 
sokan ve endiþelendiren ise Japonya'nýn tüm teknoloji, 
deneyim ve hazýrlýðýna raðmen böylesine büyük bir 
doða olayý karþýsýnda adeta çaresiz kalmasýdýr, çünkü 
Türkiye'de olma olasýlýðý yüksek bir kentsel depremde 
nasýl bir sonuç ile karþýlaþacaðýmýz konusu çok ciddi soru 
iþaretleri taþýmaktadýr. 11 Mart Japonya Depremi bize 
hem geçmiþte yaþadýðýmýz 17 Aðustos Marmara 
Depreminin acýlarýný ve kayýplarýný hem de baþta 
Ýstanbul olmak üzere her an Türkiye'nin önemli bir 
kentsel yerleþim alanýný vurmasý beklenen depremi 
hatýrlatmýþtýr. Dolayýsýyla 11 Mart 2011 felaketini 
yaþayan Japon halkýný belki de en yakýndan anlayan, 
acýlarýný paylaþan ve kendi geleceði için endiþelenen 
toplumumuz için bu depremden de çýkartýlmasý gereken 
önemli dersler vardýr. Ancak daha da önemlisi merkezi 

ve yerel yönetimlerin bu depremden çýkartmasý 
gereken çok önemli ve çok acil dersler bulunduðudur.

Öncelikle 1999 Marmara Depreminin üzerinden 12 yýl 
geçmesine raðmen gözlemlenen odur ki toplumumuz 
baþta deprem olmak üzere genel olarak doðal afet 
tehlikeleri ve riskleri konusunda yeterince 
bilinçlendiril(e)memiþtir. 17 Aðustos Marmara ve 12 
Kasým Düzce (1999) Depremleri üzerinden geçen 12 
yýlda ülkemizde yaþayan vatandaþlarýmýz bir deprem 
öncesinde, anýnda ve sonrasýnda ne yapýlacaðý 
konusunda ne kadar bilinçli ve bilgilidirler? Bu konuda 
çok ciddi soru iþaretleri bulunmaktadýr. Ülkemizde 
yaþanan hafif ve orta büyüklükteki her deprem sonrasý 
benzer manzaralar ile karþýlaþýlmaktadýr. Ýnsanlar panik 
halinde pencere ve balkonlardan atlayarak 
yaralanmakta, trafik keþmekeþ olmakta, fýsýltý gazetesi 
olarak nitelenen söylentiler paniði arttýrmakta ve ne 
yaþandýðý konusunda toplumu aydýnlatacak bir bilgiye 
ancak saatler sonra ulaþýlabilmektedir. Bununla birlikte 
orta büyüklükteki pek çok depremde kaygý verici bir 
þekilde ülkemizde halen daha ciddi yapý hasarlarý ve 
kimi zaman da can kayýplarý yaþanmaktadýr. 1 Mayýs 
2003 Bingöl Depreminin büyüklüðü Rihter ölçeðine 
göre 6.4 ve can kaybý 176 kiþidir. Daha geçen yýl, 8 Mart 
2010 tarihinde yaþanan Elazýð depreminin büyüklüðü 
ise Rihter ölçeðine göre 6.0 olup can kaybý 41 kiþidir ve 
bu depremde yaklaþýk sekiz bin (8.000) adet çeþitli tip 
ve büyüklükte yapý hasar görmüþtür. Bu depremler 
daha çok kýrsal alanlarda ve nüfusun yoðun olmadýðý 
bölgelerde etkili olmasýna raðmen önemli kayýplar 
verilmiþtir. Dolayýsýyla tüm bu örnekler toplum 



üzerindeki endiþelerin neden yüksek olduðunun en canlý 
kanýtýdýr. Türkiye'de bugün olabilecek Rihter ölçeðine 
göre 7.0 ve üzeri büyüklükte bir depremin büyük 
kentlerden birisini vurmasý durumunda karþýlaþýlacak 
manzara gerçekten çok aðýr ve tahammül edilebilir bir 
manzara olmayabilir. Bu anlamda kentsel afetler 
karþýsýnda risk azaltma ve hazýrlýk çalýþmalarý sadece bir 
kaç kurumun sorumluluðunda yürütülen yaklaþýmlarla 
sürdürülemez ve baþarýlý sonuçlar alýnamaz. 

Özellikle Sanayi Devrimi sonrasý karmaþýklaþan ve 
denetimi güçleþen her türlü üretim faaliyeti (kentsel 
alanlarýn üretimi baþta olmak üzere) karþýsýnda ortaya 
çýkan yeni tehlike ve riskler kentsel alanlarýn 
korunmasýzlýðýný, kaotik yapýsýný beslemektedir. 20. 
Yüzyýlýn sonlarýnda ve 21. Yüzyýlýn hemen baþýnda 
yaþanan, yoðun kentsel alanlarý da ciddi olarak etkileyen 
afetler (Kobe Depremi - 1995, Gölcük ve Düzce 
Depremleri – 1999, Endonezya Depremi ve Tsunamisi - 
2004, Katrina Kasýrgasý - 2005, Pakistan Depremi - 
2005, Haiti Depremi - 2010, 11 Mart Japonya Depremi 
ve Tsunamisi - 2011 gibi) de bu karmaþýk yapýnýn ve 
kontrol edilemeyen üretim faaliyetlerinin, dolayýsýyla 
insan faaliyetlerinin sonucudur. Bu nedenle afet tehlike 
ve riskleri karþýsýnda bilinçlenme ve hazýrlýk bütün 
t op lumun  so rum lu luðu  o lma l ý ,  t op l umun  
bilinçlendirilmesi ve bilgilendirilmesi de merkezi ve yerel 
yönetimlerin öncelikli görevi olmalýdýr.

Ankara'da kýsa süre önce, 8-9 Mart 2011 tarihlerinde 
gerçekleþen yoðun kar yaðýþý sonrasý yaþananlar aslýnda 
olasý bir doðal afet durumunda büyük kentlerin tüm 
kurum ve kuruluþlarý ile birlikte bu afete nasýl tepki 
göstereceði, acil durumun nasýl yönetilebileceði 
yönünde ciddi sorunlara iþaret etmektedir. Ýki gün süren 
kar yaðýþý sonucu Ankara halký adeta yollarda ve 
evlerinde mahsur kalmýþ, bir yerden bir yere ulaþmak 
neredeyse imkansýz hale gelmiþtir. Oysa bu olumsuz 
durumun önceden meteorolojik veriler ile tespit edildiði 
ve en azýndan baþkentin 24 saat öncesinde uyarýldýðý 
bilinmektedir. Buna raðmen ortada ciddi olarak 
yönetilmekte baþarýsýzlýk gösterilmiþ bir acil durum söz 
konusudur. Dolayýsýyla, Ankara'da yaþanan son kar 
felaketi ve acil durum yönetimindeki ciddi 
aksaklýklar ve ülkemizde son yýllarda yaþanan 
depremlerde ortaya çýkan vahim manzaralar 11 
Mart'da yaþanan Japonya deprem felaketi sonrasý 
endiþe ve korkularýmýzý daha da arttýrmaktadýr.

Japonya'yý vuran deprem felaketi ile bir konu daha 
çarpýcý bir þekilde karþýmýza çýkmýþtýr. Japonya'da 
faaliyet gösteren nükleer santraller bu depremden bir 
þekilde etkilenmiþ, güvenlik tedbirleri çerçevesinde 
faaliyetleri durdurulmuþ, hatta Fukuþima'da bulunan 

Daiçi nükleer santralinde arýza meydana gelmiþ, 
bölgedeki on binlerce kiþi tahliye edilmiþ, santralde 
yaþanan radyoaktif sýzýntý sadece afet bölgesini 
etkilememiþ çevre ülkelerde de alarm zillerinin 
çalmasýna neden olmuþtur. Japonya'nýn tüm deneyim ve 
imkânlarýna ve depremin üzerinden haftalar geçmiþ 
olmasýna raðmen henüz daha santraldeki radyoaktif 
sýzýntý tam olarak kontrol altýna alýnamamýþ ve yöredeki 
birçok tarým ve hayvancýlýk ürünü ile içme sularýnda 
insan saðlýðýný ciddi olarak etkileyecek radyasyon 
seviyeleri tespit edilmiþtir. Tüm bu yaþananlar 
Türkiye'de kurulmak istenen nükleer santral gerçeðini 
ürkütücü bir þekilde tekrar hatýrlatmýþtýr. 

Ülke topraklarýnýn %92'sinin ciddi deprem riski 
taþýdýðý Türkiye'de özellikle nükleer santral 
kurmak için tercih edilecek yöreler olan 
Karadeniz, Ege ve Akdeniz bölgeleri (sýrasýyla; 
Kuzey Anadolu Fay Hattý, Batý Anadolu Fay Hattý-
Ege Grabeni ve Doðu Anadolu Fay Hattý üzerinde 
bulunmaktadýr) deprem riskinin en yüksek 
olduðu bölgelerdir. Japonya gibi bu konuda dünyanýn 
en geliþmiþ teknolojisine sahip, en deneyimli ülkesinde 
bile deprem sonrasý yaþanmasý muhtemel bir nükleer 
kaza riski varken ve bu gerçekleþmiþ iken Türkiye'de 
kurulmasý planlanan nükleer santraller nasýl 
karþýlanmalýdýr? Her þeyden önce nükleer santralin 
inþasý istenildiði kadar baþarýlý olsun deprem felaketi 
karþýsýnda taþýdýðý potansiyel risk her zaman yüksek 
bulunmaktadýr ve bugün Japonya'da yaþananlar bunun 
en açýk örneðidir. Bununla birlikte bir nükleer santralin 
sadece inþasý deðil ayný zamanda son derece tecrübeli 
bir ekip tarafýndan da iþletilmesi çok önemlidir. Bu ekibin 
her türlü kaza ve doðal afet riskine karþý da deneyimli ve 
eðitimli olmasý þarttýr. Bu deneyim ve eðitim ise birkaç 
sene içerisinde tamamlanabilecek kadar basit olamaz. 
Bu durumda fay hatlarý üzerine ya da çok yakýnýna ya da 
olasý deprem etki alanýna kurulmasý kuvvetle muhtemel 
nükleer santraller kendi baþlarýna potansiyel birer 
tehlike iken bir de olasý bir afette bu santralleri iþleten 
ekibin deneyim ve eðitim eksikliði de toplum için ciddi 
soru iþaretleri oluþturmaktadýr. Bununla birlikte basýna 
ve kamuoyuna yansýyan haberler doðrultusunda 
Türkiye'nin bir nükleer santral kurulmasý için temel 
atma çalýþmalarýna kýsa süre içerisinde baþlayacaðý 
yönünde merkezi yönetim açýklamalarý kaygý verici 
olarak karþýlanmaktadýr. Merkezi yönetimin ve ilgililerin 
bu konudaki detaylý çalýþmalarý nelerdir, olasý riskler 
tespit edilmiþ midir, güvenlik önlemleri ne seviyede 
düþünülmektedir mutlaka kamuoyu ile çok açýk bir 
þekilde paylaþýlmalýdýr.

Japonya'da yaþanan 11 Mart Deprem felaketi birçok 
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konuyu tartýþmaya açmakla birlikte afet risk yönetimi ve 
risk azaltýmý çalýþmalarýnýn kesinlikle bütüncül 
çalýþmalar olmasý gerekliliðini çok net bir þekilde bir kez 
daha ortaya koymuþtur. Afet risk azaltýmý 
çalýþmalarýnda gelecekte olmasý muhtemel afetler 
konusunda ciddi öngörülerde bulunulmasý ve en kötü 
senaryolara göre hazýrlanýlmasý gerekliliði de bu deprem 
sonrasý bir kez daha anlaþýlmýþtýr (Japon adalarýný 
tsunamiden koruyacak olan dalga setlerinin 6-8 metre 
yüksekliðinde dalgalara dayanabilecek þekilde 
tasarlanmasý ancak 9 büyüklüðünde ki depremin _ki 
böyle bir deprem büyüklüðü ile Japon coðrafyasýnda 
karþýlaþma olasýlýðý düþünülmüþ olmasýna raðmen_ 10 
hatta kimi yerlerde 14 metreye ulaþan dalga 
yükseklikleri oluþturmasý ile bu setlerin baþarýsýz 
kalmasý gibi). Deprem özelinden bakýlacak olunursa, yer 
sarsýntýsý gibi doðal bir olayýn ortaya çýkardýðý tehlikenin 
boyutunun sadece sarsýntýnýn yapýlar üzerindeki 
doðrudan etkisi olmadýðý, ikincil afet riskleri de 
yaratabileceði (tsunami, yangýnlar, kimyasal-nükleer 
tesislerde ortaya çýkabilecek kazalar v.b.), bu sebeple 
deprem ve diðer doðal afet tehlikelerinin analizi 
çercevesinde risk analizlerinin de bütüncül olarak 
deðerlendirilmesi gerekliliði son derece önemli 
görünmektedir. Özellikle kentsel alanlarda ortaya 
çýkabilecek bir tehlikenin afete dönüþmesi durumunda 
kentsel alt yapý ve üst yapýnýn, kent kullanýcýlarý ile 
birlikte ne tür riskler ile karþý karþýya kalabileceði, 
kentsel dokunun sahip olduðu her türlü yapýnýn afetlere 
dirençli ve dirençsiz yanlarýnýn neler olduðu, kentsel 
direncin arttýrýlmasý için ne tür çalýþmalara öncelik 
verilmesi gerektiði ancak bütüncül afet risk yönetimi ve 
risk azaltýmý yaklaþýmlarý ile baþarýlabilinir. Türkiye'de 
kentsel alanlarýn kontrolsüz ve hýzlý büyümesi 
neticesinde ciddi risk havuzlarý oluþturduðu, bu 
risklerinde gerek kentsel dokunun gerekse kent 
kullanýcýlarýnýn korunmasýzlýðýný arttýrdýðý bilinen bir 
gerçektir. 3 Þubat tarihinde Ankara OSTÝM ve Ývedik 
Organize Sanayi Bölgelerinde yaþanan patlamalar 
sonucu 20 vatandaþýn hayatýný kaybetmesi, 8-9 Mart 
tarihlerinde yaþanan olumsuz hava koþullarý neticesinde 
ortaya çýkan ve Ankaralýlarý büyük sýkýntýya düþüren 
manzaralar kentin bir çok anlamda korunmasýzlýðýnýn ve 
afetler karþýsýndaki dirençsizliðinin en son ortaya çýkan 
göstergeleridir.

Tüm bu sorunlar yumaðýna ve kentleri adeta esir alan 
risk havuzlarýna karþý üretilen çözümler ise tartýþmalýdýr. 
Her kentte mantar gibi çoðalan TOKÝ konutlarý ve ne 
kent kullanýcýlarýnýn ne de sivil toplumun katýlýmýnýn 
saðlanmadýðý kentsel dönüþüm projeleri ile bütüncül 
çözümler bulmak mümkün görünmemektedir. Kent 
çeperlerinde yeni uydu kentler yaratmaktan öteye 

geçmeyen, yerel kent yönetimlerinin afet risklerini 
yönetme kabiliyetini düþüren ve kontrolsüz bir biçimde 

29
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Japon hükümeti ülkede yaþanan deprem sonrasýnda büyük hasar gören ve devam eden soðutma iþlemlerine 
raðmen radyoaktif sýzýntý riski devam eden Fukuþima nükleer santralinin kapatýlacaðýný açýkladý. 

Tokyo – Japonya'da 9 büyüklüðündeki depremin üzerinden bir haftadan fazla bir süre geçti. Japonya bir tarafyan 
deprem ve tsunaminin yaralarýný sarmaya çalýþýrken, bir tarftan da Fukuþima nükleer santralinde meydana gelen 
patlama ve yangýnlar sonrasýnda olasý bir nükleer felaketin engellemeye çalýþýyor.

Santralin reaktörlelerinde oluþan basýncýn azaltýlmasý ve soðutma çalýþmalarý devam ediyor. Ancak tüm çabalara 
raðmen bugün 3 numaralý reaktöründeki basýncýn yeniden yükseldi.

Durum kontrol altýnda

Japonya Nükleer Güvenlik Ajansýndan Hidehiko Niþiyama, Fukuþima nükleer santralinin 3 numaralý reaktöre su 
verilmesine iliþkin çabalarýn ”iþe yaramýyor olabileceðini” belirterek, reaktörden çevreye bir miktar radyoaktif gaz 
salýnacaðýný söyledi. Niþiyama, gaz salýnýmýnýn, nükleer santralin çevresindeki radyasyon oranýný yeniden 
yükselteceðini ifade etti. Daha sonra açýklama yapan Tokyo Elektrik Enerji Þirketi'nden (TEPCO) bir yetkili, 
Fukuþima Daiichi nükleer santralinin, basýnç yükselmesi yaþanan 3. reaktöründe durumun kontrol altýna alýndýðýný 
söyledi. Reaktörde basýncýn halen yüksek seviyede olmasýna karþýn durumun istikrarlý olduðunu belirten yetkili, bu 
nedenle reaktördeki basýncý azaltmak amacýyla çevre için risk yaratacak olan radyoaktif gaz salýmý iþlemine acil 
ihtiyaç duyulmadýðýný kaydetti.

Ve son karar: kapatýlacak

Deprem sonrasýnda soðutma sisteminde hasar meydana gelen ve radyasyon sýzýntýsý yaþanan Fukuþima nükleer 
santrali, gerekli önlemler alýndýktan sonra kapatýlacak. Konuyla ilgili açýklama Japonya hükümet sözcüsü Yukio 
Edano'dan geldi. Fukuþima Daiichi nükleer enerji santralinin yeniden çalýþtýrýlabilecek durumda olmadýðýný 
kaydeden Edano, santralin aþýrý ýsýnan reaktörlerinde kontrol saðlandýktan sonra kapatýlacaðýný bildirdi.

Fukuþima Nükleer Santrali Kapatýlýyor 
21 Mart 2011 tarihli Radikal Gazetesinden alýnmýþtýr. 
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Japonya'da 11 Mart 2011 tarihinde meydana gelen 9,0 büyüklüðünde deprem ve 
sonrasýnda oluþan tsunami nedeniyle binlerce kiþi yaþamýný yitirmiþtir. Halen 
milyonlarca insan; saðlýk, beslenme, barýnma, temiz su ve diðer yaþamsal 
gereksinimlerini karþýlayamamaktadýr. Yaþanan deprem ve sonrasýnda oluþan tsunami 
nedeniyle Fukuþima Nükleer Santralinde meydana gelen hasar sonucunda oluþan 
radyoaktif sýzýntýnýn boyutlarý da giderek büyümektedir. Nükleer santral savunucularý 
da dâhil, tüm dünya geliþmeleri panik halinde izlemektedir. 

Bugün itibarý ile Fukuþima santralinden sýzan radyoaktif maddelerin yarattýðý sorunlar 
bu iþin çok bilenlerince(!) dahi açýklanamamakta ya da açýklanmamaktadýr. 
Japonya'da yaþananlar inkâr politikasýyla gizlenmeye çalýþýlmaktadýr. 

Çernobil'den sonra Fukuþima insanlýðýn üzerine bir kabus olarak çökmüþken, bu 
ülkenin siyasi iktidarýnýn baþýnda olanlarýn, Baþbakanýn ve Enerji Bakanýnýn 
açýklamalarýnda  (sanki bilgi birikimleri varmýþ gibi) hala nükleer santrallerin 
nesillerinden söz edilerek, sorun yokmuþ gibi gösterilmeye çalýþýlmaktadýr. Baþbakan 
nükleer santrallerin risklerini evlerimizde kullandýðýmýz tüplerle kýyaslayabilmektedir. 
Siyasi iktidar tüm vurdumduymazlýðý ile nükleer santral yapýmý peþindedir. Oysa 
kaçýncý nesil olursa olsun, her nesil sorunlu olmuþ ve insan yaþamýný yok etme 
noktasýna gelmiþtir.

AKP Hükümeti, TMMOB'nin baþvurusu ile yargý tarafýndan durdurulan Akkuyu'da 
nükleer santral kurulmasýna yönelik olarak bu kez de Rusya ile devletlerarasý 
anlaþmayý yürürlüðe koymuþtur ve hayata geçirmek için görüþmeleri sürdürmektedir. 

Bilim insanlarý söylüyor, TMMOB çok söyledi: 

Nükleer santral ile enerji üretilmesi dýþa baðýmlý, pahalý, atýk sorunu halen çözülmemiþ 
ve çok yüksek risk içeren bir yöntemdir. Kaldý ki; Akkuyu'da kurulacak olan nükleer 
santral için 35 yýl önce yer lisansý alýnmýþtýr. Bu kapsamda yapýlmýþ veri ve 
deðerlendirmeleri geçerli görerek yer lisansýný kabul etmek mümkün deðildir. Ecemiþ 
fayý, yaklaþýk 300 km uzunluðunda olup, Akkuyu'nun 20-25 km yakýnýndan geçerek 
denizde devam etmektedir. Ecemiþ fayýnýn, hareketli ve aktif bir fay olduðu 
bilinmektedir. Bilim insanlarýn fay hattýnda tehlikeli bir enerji birikimi olduðu tespitleri 
bulunmaktadýr. Diðer taraftan bölgenin, önemli bir deprem beklentisi olan Doðu 
Anadolu ve Ölüdeniz fay zonundan etkilenme olasýlýðý da bulunmaktadýr.  

Tüm bunlar ortadayken, emperyalizmin enerji planlarýnýn bölgemizdeki baþ 
uygulayýcýlarýndan olan siyasi iktidarýn nükleer santral tercihinin siyasi bir tercih 
olduðu artýk herkes tarafýndan bilinmektedir. 

Çaðrýmýz siyasi iktidaradýr: "Japonya'da yaþananlardan ders çýkarýp, ülkemizde 
nükleer santral macerasýna son verin, nükleer santral anlaþmasýný iptal edin."

Çaðrýmýz tüm dünyayadýr: "Çernobil'den sonra Fukuþima yaþanan son ders olsun. 
Ýnsanlýðýn geleceði açýsýndan, nükleer santralleri kapatýn."

 Mehmet Soðancý
TMMOB Yönetim Kurulu Baþkaný

Dünya Japonya'Da Yaþananlarýn Paniðinde, 
AKP Nükleer Santral Peþinde



Bütün Dereler, 9 Nisan'da Ankara'ya Akacak…
Doðanýn ve Yaþamýn Yaðmalanmasýna Karþý
9  N i san  Saa t :12 .00 'da  Ankara  Ko le j  
Kavþaðý'ndayýz!

 
Yerli ve uluslararasý þirketler, ülkemizin dört bir yanýnda 
büyük bir yaðma hareketi yürütüyorlar.
Paranýn gücüne iman edenler, doðamýza ve yaþam 
alanlarýmýza el koymak istiyor!..
Suyumuz, madenlerimiz, ormanlarýmýz, tarým 
alanlarýmýz, yasa ve yönetmeliklerle sermaye 
sahiplerine devrediliyor…
Hidroelektrik Santral (HES) projeleriyle, Termik 
Santrallerle, Güvenlik Amaçlý Sýnýr Barajlarýyla, Nükleer 
Santrallerle, Maden Aramalarýyla; Mera, Kýyý ve Orman 
Kanunlarýyla insanca yaþam hakkýmýz elimizden alýnýyor.
Hayatlarýmýz sermaye sahiplerinin insafýna teslim 
ediliyor. Atalarýmýzýn, dedelerimizin yüzyýllardýr koruyup 
kolladýðý, bizlere emanet ettiði yaþam alanlarýmýzdan 
göçe zorlanarak yurtsuzlaþtýrýlýyoruz…
Bütün bu saldýrýlar, bulunduðu her yerde yerel halkýn 
direniþiyle karþýlaþýyor. Mücadelenin gücü bütünleþerek 
çoðalýyor!
Ancak, yaþam alanlarýmýza, suyumuza, topraðýmýza göz 
koyanlar durmuyor!..

Bütün Dereler Ankara'ya Akacak!
Anadolu'nun her su gözesi satýþa çýkarýldý. Sularýmýz 
binlerce yýldýr hayat verdiði coðrafyada artýk satýlýk bir 
mal gibi görülüyor.
Yaþamýn temeli olan SU, siyasi iktidar ve sermaye 
guruplarý için kâr ve rant aracý olarak görülebilir. Ama 
bizim için YAÞAMIN ta kendisidir.
SULARIMIZA, Derelerimize, Vadilerimize, Ovalarýmýza 
Doðal Yaþam Alanlarýmýza yapýlan bu vahþi saldýrýlarý 
durdurmak için Ankara'ya geliyoruz…
Egemenlerin doðamýza karþý yönelttiði hegemonya'ya 
karþý, doða haklarýný anayasal güvenceye kavuþturmak 
için Ankara'ya geliyoruz…
Bu çaðrý, paranýn saltanatýna karþý, Derelerin 
Kardeþliðine inananlarýn çaðrýsýdýr.
Bu çaðrý, derelerimize el koymak isteyenlere karþý, su ve 
yaþam hakký mücadelesi verenlerin çaðrýsýdýr!
Bu çaðrý, ANADOLU'dan, MEZOPTAMYA'ya, TRAKYA'ya 
kadar, yaþama can veren bütün akarsulardan, 
vadilerden, derelerden Ankara'ya akma çaðrýsýdýr!

Yaþamýn Çaðrýsýna Kulak Ver!
Yaþamý Savunanlar Ankara'ya!..
Bu çaðrý, ekoloji mücadelesi veren ve sermayenin 
baþlatmýþ olduðu yaðma hareketinin karþýsýnda 
mücadele edenlerin çaðrýsýdýr.
Bu çaðrý, Suyun ticarileþtirilmesine karþý mücadele 
eden, toprak, su, yaþam ve özgürlük mücadelesi veren 
tüm yaþam savunucularýnýn çaðrýsýdýr.
Bu çaðrý, her türlü uyarýya raðmen nükleer santrallerde 
ýsrar eden anlayýþa karþý direnenlerin çaðrýsýdýr.
Bu çaðrý, termik santrallerin yýktýðý yeryüzü, kirlettiði 
hava, yok ettiði ormanlar için mücadele edenlerin 
çaðrýsýdýr.
Bu çaðrý, tohumlarýmýzý çalan, gýdalarýmýzý enerji olarak 
yakanlara karþý Gýda Egemenliði çaðrýsýdýr.
9 Nisan Saat:12.00'da Ankara'da Kolej 
Kavþaðý'nda Buluþalým
Þimdi, mücadele ederek, doðayý ve yaþamý 
savunanlarýn gücünü, kararlýlýðýný gösterme zamanýdýr!
Þimdi, yüzyýllardýr doðal yaþam alanlarýmýza, 
yaþadýðýmýz coðrafyaya, bizlere ve doðaya can veren 
derelerimiz, ýrmaklarýmýz ve nehirlerimiz gibi 
çaðlayarak akma zamanýdýr!
9 Nisan günü, paranýn iktidarý karþýsýnda Kardeþliðin 
Gücünü Haykýrma Zamanýdýr.
SULARIMIZIN satýlmasýna, tarihimizin ve kültürümüzün 
yaðmalanmasýna, bugünümüz ve yarýnýmýzýn 
çalýnmasýna karþý 9 Nisan 2011 Cumartesi günü 
Ankara'da Saat:12.00'de Kolej Kavþaðý'nda 
buluþalým…
ÇAÐRICILAR:
1- Derelerin Kardeþliði Platformu
2- Munzur Koruma Kurulu
3- Suyun Ticarileþtirilmesine Hayýr Platformu
4- Bursa Su Platformu
5- Sinop Nükleer Karþýtý Platformu
6- Mersin Nükleer karþýtý Platformu
7- Yeþil Gerze Çevre Platformu
8- Fethiye Saklýkent Koruma Platformu
9- Perisuyu Koruma Platformu
10- Çanakkale Çevre Platformu
11- GDO'ya Hayýr Platformu
12- 3. Köprüye Karþý Yaþam Platformu
13- Hasankeyf Yaþatma giriþimi
14- EGEÇEP
15- Çiftçi-Sen
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Suyuna, Topraðýna, Doðal Yaþam Alanlarýna Sahip Çýkanlara
Çaðrýmýzdýr!
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Baþkent Ankara'da "dediðim dedik" anlayýþýndaki yerel yönetim bir kez daha deþifre oldu. Günlerdir beklenen 
soðuk ve kar Ankara'ya ulaþtýðýnda, yollardaki kazalar ve kilitlenen trafiðin sorumlusu olarak eski lastikle trafiðe 
çýkan vatandaþlar suçlu ilan edildi ve 17 yýldýr böyle bir kar yaðýþý olmadýðý söylenerek kente karþý olan 
sorumluluklar doða koþullarýna havale edildi. Piþkinlik burada bitmeyip, 'yollarýn açýlmadýðýný tuzlama 
yapýlmadýðýný' dile getirenlere de yollarýn tadýna bakmalarý söylendi.

Yýllardýr Ankara'yý kafasýna estiði gibi plânsýz programsýz, öngörüsüz ve þeffaflýktan uzak bir anlayýþla yöneten 
Büyükþehir Belediyesi, mensubu olduðu partinin tarzýna uygun bir dille en küçük bir eleþtiriye bile 
tahammülsüzlüðünü bir kez daha göstermiþtir. Büyükþehir yetkilileri bir yandan çok fazla sokak ve cadde olduðunu 
hepsine yetiþmenin mümkün olmadýðýný söylerken, diðer yandan bu durumdan yakýnanlara sosyal paylaþým sitesi 
üzeriden, 'yollar tuzlandý istersen tadýna bak' diyerek gayri ciddilikte sýnýr tanýmadýklarýný göstermiþlerdir.

Meteorolojik uyarýlarý dikkate almayarak yollarýn kapanmasýndan sonra harekete geçen yönetim anlayýþý, geçmiþte 
de benzeri durumlarda hep sýnýfta kalmýþtý. Dünya'nýn bir çok ülkesindeki çaðdaþ kentlerde, kent içi ulaþýmýn her 
türlü hava koþulunda aksamadan saðlandýðý toplu taþýma sistemleri kurulmuþ ve altyapý sorunlarý çözülmüþtür. 
Göstermelik ödüller almakla övünen Ankara Büyükþehir Belediyesi, göreve geldiðinden bu yana ne köklü bir altyapý 
yatýrýmý yapmýþ ne de gittikçe daha vahim bir hale gelen toplu taþýma konusunda bir adým atmýþtýr. Diðer yandan 
çaðdaþ normlara uygun kentlerde bulunan, küçük kar küreme ve toplama araçlarý, alkol bazlý buzlanma önleyiciler 
gibi teknolojik uygulamalarý gerçekleþtirmek için 17 yýllýk yönetiminde hiç bir çalýþma yapmamýþtýr.

Yýllarca özel araçlarý teþvik edip, toplu taþým uygulamalarýný gerçekleþtirmeyerek, kent içi ulaþýmý özel araç üzerine 
kurgulayan ve kentin her yanýný otobanlara dönüþtürüp insanýn yaþamýný hiçe sayan bu anlayýþ, AKP iktidarýnýn 
''Kim ne derse nesin ben bildiðimi yaparým'' anlayýþýnýn, ne yazýk ki bu kente yansýmasýdýr. Artan nüfus yapýsýyla 
yaklaþýk 30 km güneye, 40 km batýya, 20 km doðuya ve 30 km kuzeye yayýlan Baþkent'te, bu mesafelerden 
insanlarý metro ile, hafif raylý sistemlerle, otobüslerle taþýmak, yaya ve bisikletli ulaþýmýný teþvik etmek yerine, kenti 
paramparça eden özel araç öncelikli transit yollara mahkum etmenin sonuçlarý yaþanan bu kar felaketinden daha 
da acý olacaktýr. 

Belediye yönetiminin; Söðütözü'ndeki demir yýðýnýna, Gökkuþaðý projesindeki boþ dükkanlara, Konya Yolu'ndaki 
Vilayet Evleri'ne aktardýðý trilyonlar ile yaptýðý kaynak israflarý, yýllardýr bitirilemeyen metro inþaatý gibi beceriksizlik 
örnekleri, ulaþým sorununa çözüm olmayan bilakis yeni sorunlar ekleyen katlý kavþak çalýþmalarý ile baþkenti 
yaþanmaz hale getirmek dýþýnda bir çalýþmasý olmamýþtýr. Dört milyonu aþkýn nüfusu ile bu ülkenin ikinci büyük 
kentinde yalnýz kar engeli ile deðil, zaman zaman sellerle ve kuraklýklarla da karþýlaþýlmýþtýr. Bu tarz bir yönetimin 
elinde daha büyük felaketlerle karþýlaþma olasýlýðýmýzýn arttýðýný hayat bize göstermektedir. Bu büyüklükte bir 
kentin geleceði, meteorolojinin günler öncesinden haber verdiði bir afet durumunda, geçmiþi yüzlerce 
sorumsuzluk örneðiyle dolu bir belediye baþkanýnýn iradesine býrakýlamaz.

AKP ve onun yönetim anlayýþýný gösteren en son açýklama artýk yeter diyecek duruma getirmiþtir. Yerel 
yönetim, sorumsuzluk ve pervasýzlýk demek deðildir. Kent yaþamýný kolaylaþtýran, altyapý yatýrýmlarýný 
zamanýnda yapan, kaynaklarý israf etmeyen, kentte yaþayanlara saygý duyan, kentin tarihi ve kültürel 
deðerlerini koruyan, kent planlamasýný her türlü gereksinimi dikkate alarak yapan, þeffaf, demokratik, 
çözüm üreten bir yerel yönetim Ankaralýlar'ýn hakkýdýr. Vatandaþý yollarýn tadýna bakarak tuz kontrolü 
yapmaya çaðýran yönetim anlayýþýný bir an önce istifa etmeye çaðýrýyoruz.

BASIN AÇIKLAMASI

Tatsýz Tuzsuz Yerel Yönetim!
TMMOB Ankara Ýl Koordinasyon Kurulu

11.03.2011



Ankara'da yaþadýðýmýz iki günlük kar sýkýntýsý henüz 
bitmeden Büyükþehir Belediye Baþkaný Sayýn Gökçek'in 
yaptýðý açýklamalar üzerine bu basýn açýklamasýný yapma 
gereði duyduk.

Sayýn Gökçek, “karla mücadele kent içinde tuzla 
yapýlmaz, bunu geliþmiþ ülkelerde göremeyiz, onlar 
baþka yöntemler geliþtirmiþtir,” diyor, “asfalt bozulur, 
çevreye zarar verir” diyor. Yoðun tuzlama yapýlmayýþýna 
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Ankara Bu Söyleme Layýk Deðil!

10 MART 2011 Perþembe

TMMOB Mimarlar Odasý Ankara Þubesi 

mazeret gösteriyor ve yaþanan ulaþým felâketinin 
suçunu kentlilere yüklüyor.

Doðrudur, geliþmiþ ülkelerde artýk yoðun tuzlama 
yapýlmýyor. Oralarda baþka tedbirler alýnýyor. Ama 
sormak gerekir: 17 yýldýr bu kentin belediye 
baþkanýsýnýz. Sanki muhalefette imiþ gibi konuþma 
hakkýnýz mý var? Geliþmiþ yöntemleri neden bunca 
zamandýr getirip uygulamadýnýz? 
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Diyor ki, “medya baskýsý, toplum baskýsý, bana böyle 
yaptýrdý, tuzdan baþka seçenek býrakmadýlar!”

Sormak gerekir: Ama siz havagazý fabrikasýný yok 
ederken, katlý kavþaklarý yaparken, kentin içinden 
ekspres yollar geçirirken, medyayý, meslek odalarýný, 
toplumu dinlediniz mi? Bu mazeret olamaz. Çaðdaþ 
uygulamalarý (küçük kar küreme araçlarý, alkol bazlý 
buzlanma önleyiciler ve en önemlisi metro gibi) 
gerçekleþtirmek için 17 yýlda hiçbir þey yapmadýnýz.

 Ýnsanlara diyor ki: “Arabanýzla çýkmayýn yollara. Hele 
uygun olmayan lâstiklerle karda, buzda özel aracýnýzý 
kullanýrsanýz olacaðý bu!” 

 Sormak gerekir: Siz yýllarca özel aracý teþvik ederseniz, 
toplu taþýma uygulamalarýný gerçekleþtirmezseniz, kent 
içi ulaþýmý özel araç üzerine kurgularsanýz kentlilerden 
ne beklersiniz? Bu kent 30 km güneye, 40 km batýya, 20 
km doðuya ve 30 km kuzeye yayýldý. Bu mesafelerden 
insanlarý metro ile, hafif raylý sistemlerle, otobüsle 
taþýmaya çalýþmak yerine, yaya ve bisikletli ulaþýmýný 
teþvik etmek yerine kenti paramparça eden özel araç 
öncelikli transit yollara mahkûm ederseniz nasýl bir 
sonuç beklersiniz?

 Örnek verdiði batý kentlerinde (Londra, New York vs.) 

özel aracý evinde býrakýp metro ile, tramvay ile, otobüs 
ile ulaþým saðlayabilir insanlar. Sormak gerekir: 
Ankara'da 17 yýldýr Belediye Baþkanýsýnýz. Toplu taþýma 
adýna ne yaptýnýz? 4 milyonu aþkýn nüfus plansýz 
kentleþmenin kurbanlarý olarak kent içinde sürekli 
fazladan ve gereksiz seyahat yapýyorlar. Bu 
seyahatlerinde de gereksiz zaman ve enerji 
kullanýyorlar. Bunu hiç görmediniz mi?

 Dört milyonu aþkýn nüfusu ile bu ülkenin ikinci büyük 
kentinde yalnýz kar engeli ile deðil, zaman zaman 
sellerle de karþýlaþýyoruz. Küresel iklim deðiþikliðinin de 
etkisi ile daha büyük felâketlerle karþýlaþma 
olasýlýðýmýzýn arttýðýný hayat bize gösteriyor. Ama 
Ankara'nýn bir afet koordinasyon merkezi bile yok. Bu 
büyüklükte bir kentin geleceði meteorolojinin günler 
öncesinden haber verdiði afet durumu hakkýnda bir 
belediye baþkanýnýn iki dudaðý arasýndan çýkacak 
kelâma býrakýlamaz. 

 Beklenir ki, 17 yýldýr yönetiminde olduðu belediye karla 
mücadelede çaðdaþ yöntemleri getirememiþse, hiç 
olmazsa bilinen yöntemleri etkin bir þekilde kullansýn. 
Bunu da yapmayýp twitterda ona buna lâf yetiþtirmekle 
vakit geçirecekse, hem iþini gereðince yapmayýp hem 
de zeytinyaðý gibi üste çýkýp kent halkýný suçlayacaksa, 
“istifa et madem” den baþka ne denebilir ki?
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Mimarlýk Öðrencileri Yazý Yarýþmasý 2011

Son Yazý Gönderme: 25.04.2011

Mimarlar Derneði 1927 tarafýndan 3 yýl önce baþlatýlan 
“Mimarlýkta Eleþtirel Okumalar – Yazý Yarýþmasý”nýn 
amacý; mimarlýk öðrencilerini, güncel mimarlýk 
konularýna iliþkin kitap, makale vb. çalýþmalarý izlemeye 
ve bunlarý deðerlendirerek kendi özgün görüþlerini yazýlý 
olarak anlatmaya özendirmek ve bu doðrultudaki 
çalýþmalarý ödüllendirmektir.  

Bu yýl yarýþmanýn konusu “Modernite ve Yeni Ütopya” 
olarak belirlenmiþtir. 

Yarýþma Takvimi:

Son yazý gönderme tarihi ve saati : 25 Nisan 2011, 
Pazartesi, saat 24.00

Ödül töreni: 20 Mayýs 2011, Cuma

Deðerlendirme Kurulu Üyeleri:              

Deðerlendirme Kurulu; Haldun Ertekin, Serpil Özaloðlu, 
Güven Arif Sargýn, Arif Þentek, Semra Uygur'dan 
oluþmaktadýr. 

Ödüller:

Yarýþmanýn toplam ödülü olan 3.000 TL, baþarýlý bulunan 
katýlýmcýlara, Deðerlendirme Kurulunun uygun göreceði 
tutarlarda daðýtýlacaktýr. 

Ýletiþim:

Adres: Mimarlar Derneði 1927 Birlik Mahallesi 406 
Sokak No. 9/B Çankaya-Ankara
Telefon:          0312-4950664-65
Faks:              0312-4950666
e-posta:          info@md1927.org.tr
web:               www.md1927.org.tr

Mimarlýkta Eleþtirel Okumalar
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Gazi Üniversitesi Mimarlýk Fakültesi, Mimarlýk 
Bölümünün 2003 yýlýndan bu yana kesintisiz olarak 
gerçekleþtirdiði Uluslar arasý Kýþ okulu, bu yýl 24 Ocak- 4 
Þubat 2011 tarihleri arasýnda gerçekleþtirildi.

2003 yýlýndan 2007 yýlýna dek bir haftalýk bir etkinlik 
biçiminde sürdürülen Uluslar arasý Kýþ Okulu, 2007 
yýlýnda, etkinliði sürekliliðini saðlamak üzere Prof. Dr. 
Nur Caðlar koordinatörlü ðünde,“EWSAD 2007, 2008, 
2009” “European Winter School of Architectural Design 
Studios”

(Mimari Tasarým Stüdyolarý Avrupa Kýþ Okulu) baþlýðý ile 
bir Erasmus Yoðun Program Projesi formatýna 

dönüþtürüldü. Bu geliþme sonucunda iki haftalýk yoðun 
bir çalýþma programýna dönüþen etkinlik, Gazi 
Üniversitesi Mimarlýk Bölümünde 3 AKTS (Avrupa Kredi 
Transfer Sistemi) karþýlýðýnda bir seçmeli ders olarak 
eðitim programýna dahil edildi.

2010 yýlýnda “WS-RADS 2010 Winter School Roving 
Architec-tural Design Studios,” (Kýþ Okulu Mimari 
Tasarým Stüdyolarý) adý altýnda,seçmeli dersin ayný 
formatta devamýna olanak saðlayacak yeni bir proje 
önerisi, Doç. Dr. Esin Boyacýoðlu tarafýndan Avrupa 
Birliði Erasmus-Yaþam Boyu Öðrenim, Yoðun 
Programlar bölümüne proje olarak sunuldu ve kabul 
edildi. 

Gazi Üniversitesi WS-RADS 2011 Etkinliði Gerçekleþtirildi
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Üç senelik bir süreyi kapsayan bu projenin temasý 
Geleceðe Ýliþkin Öngörüler: Kentte Konut (Visions 
of the Future; Urban Housing) olarak seçilmiþti.  Bu 
tema altýnda bu yýl,  Ankara'nýn merkezi Kýzýlay bölgesi 
çalýþma alaný olarak belirlendi. Kent Merkezi olarak 
nitelik kaybýna uðramakta olan bölgenin, yaþanmasý 
tercih edilen, nitelikli bir merkez haline dönüþmesi 
sorunu ele alýndý. Bu sorun, bölgede giderek 
kaybolmakta olan konut iþlevinin ticaret ve iþ iþlevlerinin 
yanýna eklemlenerek, karma iþlevli, güvenli ve tercih 
edilen bir bölge haline getirilmesi olarak ele alýndý. Bu 
amaçla bölgedeki var olan doku, iþlevler, yaþam 
biçimleri araþtýrýldý.

Etkinlikte toplam 9 tasarým stüdyosu açýldý. Bu 
stüdyolar,  Avrupa'nýn Bochum (Almanya), Innsbruck 
(Avusturya), Lisbon (Portekiz), Szczecin (Polonya), 
Antwerp (Belçika), Eindhoven (Hollanda), Oulu 
(Finlandiya) kentlerindeki mimarlýk fakültelerinin 
mimarlýk bölümlerinden gelen 13 misafir ve Gazi 
Üniversitesi Mimarlýk Fakültesi Mimarlýk Bölümü'nden 
4, toplam 17 öðretim üyesi  tarafýndan yürütüldü. 

Stüdyolara Avrupa'dan Higher Institute of Architectural 
Sciences Henry van de Velde (Belçika), Eindhoven 
University of Technology, Faculty of Civil Engineering 
and Architecture (Hollanda), Lusofona University of 
Humanity and Technology, Dept. of Architecture 
Urbanism Geography and Arts (Portekiz), West 
Pomerian University of Technology Szczecin, Faculty of 
Civil Engineering and Architecture (Polonya), FH 
Bochum University of Applied Sciences, Dept. of 
Architecture (Almanya), University of Innsbruck, 
Faculty of Architecture, Institute of Design 
(Avusturya), University of Oulu (Finlandiya) 
okullarýndan 38, Türkiye'den Orta Doðu Teknik 
Üniversitesi, Baþkent Üniversitesi, Hacettepe 
Üniversitesinden 16, Gazi Üniversitesi Mimarlýk 
Fakültesi Mimarlýk ve Þehir Bölge Planlama 
Bölümlerinden  34 öðrenci  ile birlikte toplam 88 
öðrenci katýlmýþtýr. 

Etkinliðin ilk gününden itibaren stüdyolar konu 
üzerinde çalýþmalara baþlamýþlar, bu çalýþmalarýn 
yanýsýra, ilk hafta boyunca çalýþma alaný Kýzýlay bölgesi 
ve baðlamý konusunda Prof.Dr. Ali Cengizkan, Dr. 
Bülent Batuman,  seminerler vermiþlerdir. Kent ve 
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konut konusunda  Politecnico di Milano Üniversitesinden 
Prof.Dr. Alberico Barbiano di Belgiojoso, Viyana'dan 
Walter Stelz-hammer, Oulu Üniversitesinden Dr. Risto 
Suikkari ve Dr. Özlem Özer Kemppainen, kendi 
çalýþmalarý ve konuyla ilgili güncel yaklaþýmlardan 
örnekler sunmuþlardýr.

Hafta sonu gerçekleþtirilen gezilerde Ankara kenti, Anýt-
kabir, Anadolu Medeniyetleri Müzesi ve Beypazarý 
geleneksel konut dokusu öðrencilere ve misafir öðretim 
üyelerine tanýtýlmýþtýr.

Etkiliðin ikinci haftasý yoðun çalýþmalarla devam etmiþ, 
haftanýn son çalýþma günü olan, 4 Þubat 2011 Cuma 
günü, tüm tasarým stüdyolarý iki haftalýk çalýþmalarýn 
ürünleri olan projelerini kollokyum biçiminde 
düzenlenen toplantýda sunmuþlardýr. Bu sunuþun 
yanýsýra etkinlik projelerden oluþan bir sergi ile 
tamamlanmýþtýr.  

Uluslararasý Kýþ Okulunun gerçekleþmesi sürecinde 
toplam da 153 kiþi görev almýþtýr. Sunumlar sonrasýnda 
gerçekleþtirilen törenle stüdyolarda görev alan 
öðrencilere (88), stüdyo yöneten (17) ve sunum yapan 
öðretim üyelerine (6), stüdyolara yardýmcý olan 
asistanlara (11), hazýrlýk aþamasýndan sonuna kadar 
etkinliðin gerçekleþtirilmesinde emek veren  bütün 
bölüm öðrenci (23) ve öðretim elemanlarýna (8) 
sertifikalarý verilmiþtir. Gerçekleþtirilen sunuþlarýn 
posterleri www.ws-rads.gazi.edu.tr    adresinde 
yayýmlanmaktadýr. 

Bu etkinliðin baþýndan sonuna dek, Gazi Üniversitesi 
Rektörlüðü, Mimarlýk Fakültesi Dekanlýðý, Mimarlýk 

Bölümü yönetimi ve elemanlarý, hem organizasyon 
hem de etkinlik aþamasýnda yoðun olarak destek 
vermiþler, özellikle öðrenciler çok büyük bir ilgi 
göstermiþlerdir. Bu yoðun ilgi ve destek etkinliðin 
baþarýsýný çok yüksek bir noktaya taþýmýþtýr. Etkinliðe 
katýlan konuk öðretim üyesi ve öðrencilerin bu 
konudaki övgüleri etkinliði gerçekleþtiren WS-RADS 
organizasyon komitesini ve öðrencilerin organizasyon 
komitesini haklý olarak gururlandýrmaktadýr. 
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MÝMARLIÐIN SOSYAL FORUMU

(Bu yazý, Hindistanli mimar ve aktivist P. Kishore Das'ýn, 
22 Ekim 2010 günü Ankara'da yapýlan Mimarlýðýn Sosyal 
Forumuna sunduðu “Dünya Ne Kadar Küçük – 
Kentlerimiz Ýçin Sosyal Mimarlýk ve Küreselleþme 
Karþýtlýðý” baþlýklý bildirisinden özetlenmiþtir.)

Propaganda makineleri, kentleþmenin bugün ne kadar 
baþarýlý olduðu konusunda bizi yoldan çýkarmaya 
uðraþýyor ve bu doðrultuda fazla mesai yaparak 
çalýþýyor. Medya ve reklamlar da küresel yaþam tarzý ve 
tüketim tutkusunu körüklüyor. Kentlerimizde pek çok 
insan,  küreselleþmenin getirdiði fýrsatlardan gurur ve 
heyecan duyuyor. Oysa, zengin ve yoksul arasýndaki 
kutuplaþma ve giderek artan eþitsizlik, þimdi her 
zamankinden çok daha belirgin bir durumda. 

Bugün kent leþmede yaþananlar,  neol iberal  
küreselleþmenin himayesi altýnda saldýrganca izlenen, 
günümüze özgü egemenlik kurma biçimleri olduðu 
açýktýr. Hýrsla gerçekleþtirilmek istenen yatýrýmlar ve 
sözde geliþim projeleri, özel çýkarlarýn ve sömürünün 
aracýdýr, dolayýsýyla kalkýnmanýn sosyal hedeflerini 
ortadan kaldýrmaktadýr.

Kentleþmenin bugünkü biçimlerine karþý çýkacak etkin 
alternatiflerin geliþtirilmesi gereklidir. Dolayýsýyla, kent 
planlama ve mimarlýðý; 

böylesi baskýcý bir egemenliðe karþý, kalkýnmada adaleti 
saðlamaya yönelik halk eylemlerinin etkin bir aracý 
olarak anladýðýmýzý ve kabul ettiðimizi vurguluyorum. Bu 
nedenle de, planlama ve mimarlýðýn bir “kamusal hak” 
olarak tanýnmasýný ve kentlerin kamusal bir ilgi alaný 
olarak görülmesini öneriyorum. 

Herkese eþitçe katýlým hakký tanýmanýn, planlamada 
zorunlu bir koþul olmasýný saðlama bizim 
sorumluluðumuzdur. Katýlýmcý planlama süreçleri, kamu 
yararýnýn daha iyi kavranmasýný ve kamu mallarýna 
iliþkin mülkiyetin geniþletilmesiyle ilgili programlarýn 
daha iyi anlaþýlmasýný saðlayacaktýr. Kamu yararýna 
alýnacak kararlar, demokratik deðer ve süreçleri 
güçlendirecektir. Daha da önemlisi, böyle bir yaklaþým, 

kentlerimiz için küreselleþme karþýtý 'Sosyal Mimarlýk'ý 
geliþtirme olanaðý getirecektir. Bu bizim temel 
hedefimizdir. 

ÇARPITILMIÞ KENTLEÞME 

Bugün kentleþmenin anlamý çarpýtýlmýþ bir durumdadýr. 
Kentleþme þüphesiz güçlü bir zorlamadýr, ama bu, temel 
insan ihtiyaçlarýný saðlayamadýðý için çöken mega ve 
obez kentler inþa etme hedefinin gerekçesi olarak 
gösterilebilir mi? 

Ne kadar çok gökdelen inþa edersek, o kadar geliþmiþ 
oluruz diye düþünülmektedir. Oysa “gökdelenler”, 
yüksek maliyeti yansýtan birer görüntüdür. Bunlar; 
halka açýk olmayan,; aþýrý enerji tüketimi ile çevresel 
açýdan sürdürülebilir olmayan, komþuluk düþüncesinin 
umursanmadýðý, kentsel peyzajýn kalýcý fiziksel 
tahribata uðratýldýðý mekanlardýr. 

Liberalleþme dedikleri, kendi çeliþkileri ile oluþan bir 
yumað ý n  i ç i n e  hapso lmuþ tu r.  “ Yükse l en  
ekonomiler”den söz edilirken, bir yandan da yoksulluk 
ve eþitsizlik korkunç bir þekilde artmaktadýr. Örneðin 
bugün Bombay, üst düzeyde finans hareketlerin 
yaþandýðý ve ticaret hacminin yüksek olduðu bir küresel 
kent olarak görülmektedir; oysa bu kentte 2.5 milyon 
insan, kiþi baþýna aylýk 13 Dolar veya daha az gelirle 
yaþamaktadýr. 

Kentlerimiz trajik bir biçimde geniþlemekte, kamusal 
mekanlar hýzla daralmakta ve demokratik mekanlar 
sürekli bir biçimde azalmaktadýr. Zenginler ile yoksulun 
en yoksulu insanlarýn böylesine yanyana yaþadýðý bir 
ortamda geliþip kalkýndýðýmýzý ileri süremeyiz. 

Kentlerde var olduðu hissedilen, ama yönetilmesi ve 
halka sunulmasý devlet gücünün elinde bulunan 
olanaklardan yararlanma bir rekabet konusu haline 
getirilmiþtir. Kentler bir rekabet alaný olarak deðil, 
herkesin katýlýmýna ve yararýna yönelik kollektif 
demokratik eylemlilik için birlikteliði ve iþbirliðini  
pekiþtiren mekanlar ve fýrsat alanlarý olarak 
geliþtirilmelidir.  

Küreselleþmenin Yýkýcýlýðýna Karþý Sosyal Mimarlik
P. Kishore DAS

MÝMARLIÐIN SOSYAL FORUMU

Çeviren ve Derleyen Arif Þentek
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KONUTTA KÂRA YÖNELÝK ÜRETÝM 

Konut bir meta olarak görülmektedir. Bu bakýmdan 
konut üretim ve pazarlanmasýnda, kâr maksimizasyonu 
önem kazanmaktadýr. Bu, daha iyi fiyatlara satýlacaðý, 
dolayýsýyla daha yüksek kâr getireceði için orta ve üst 
sýnýflara yönelik  konut yapýmýnýn artmasýna yol 
açmaktadýr. Liberalizasyon ortamýnda hükümet, 
yoksullarýn edinebileceði konutlarý saðlama gibi sosyal 
refah tedbirleriyle ilgilenmediði için, bugün yoksullar 
için üretilen ve onlarýn alabileceði konutlar yoktur. 
Dolayýsýyla yoksullar, kentlerin yoksulluk alanlarýnda ve 
gecekondularda yaþamaya zorlanmýþlardýr. 

Bir yerlerde yoksullar için konut yapýldýðý zaman da, 
iyileþtirme programlarý kapsamýnda bir türlü sonu 
gelmeyen koloniler, yaþamýn insancýl ve niteliksel içeriði 
ve toplumlarýn geliþimi için gerekli iliþkiler tümüyle 
gözardý edilerek üretilmekte ve deðiþim deðerlerine tabi 
tekdüze tekrarlanan konut birimleri ortaya çýkmaktadýr. 

DOÐAL ÇEVREDE TAHRÝBAT

Doðal çevreye yönelik tahribat da kentlerimizdeki bu 
yaþam koþullarýnýn bir parçasýdýr. Dünyanýn çoðu 
kentinde ancak çok küçük bir azýnlýk emlak veya konut 
satýn alabilirken, gene de sadece inþaat hacminin 
büyümesine takýlmýþ durumdayýz. Planlamanýn yokluðu 
ve özel kesimin kâr amacýyla sürdürdüðü hýzlý gelir 
saðlamaya yönelik geliþigüzel ve plansýz inþaat 
faaliyetleri, demokrasinin daralmasý da dahil, geniþ 
kapsamlý sonuçlar doðuruyor ve dolayýsýyla yaþam ve 
çevre kalitesini olumsuz yönde etkiliyor.

Ýlginçtir, bu çevresel koþullar zenginlerin ve yoksullarýn 
yaþamlarýný ayný olumsuzlukta etkilemektedir. Ama 
gene de zenginler, kendi yaþamlarýný da doðrudan 
e tk i l eyen  bu  koþu l l a r ýn  i y i l e þ t i r i lmes iy l e  
ilgilenmemektedirler.  Kentler için kabul edilen norm, 
kiþi baþýna 16 metrekare iken Bombay'da bu rakam bir 
metrekareden azdýr ve bu, dünyadaki en düþük oran 
olmalý.

ÖZELLEÞTÝRME VE ÞÝRKETLER ARACILIÐIYLA  
“KALKINMA” 

Kalkýnmanýn özelleþtirilmesi ve þirketler eliyle 
yürütülmesi, finans ve kaynaklar üzerinde tekelci 
denetim kurmanýn bir aracýdýr. Bugün kalkýnmaya 

yönelik bütün iþlerin planlanmasý, yönetimi ve 
uygulanmasý, yaþamsal hizmetler ve sosyal altyapý da 
dahil olmak üzere özel þirketlere býrakýlmýþtýr. 

Söz konusu þirketler gerekli fonlarý geniþ ölçüde 
devletten ve kamu bankalarýndan saðlamakta, ama 
kârlar doðrudan bu þirketlere gitmektedir. Çeþitli 
kaynaklar; arazi, madenler ve diðer kamu varlýklarý, 
çeþitli projelerin baþarýyla uygulanmasý için bu 
þirketlere devredilmektedir. Ayrýca su, elektrik, ulaþým 
gibi hizmetlerin çoðu, hatta eðitim, saðlýk hizmetleri 
bile özelleþtirilmektedir.

Kendini þirketleþmenin teþvik ettiði “geliþim” ve 
“büyüme” coþkusuna kaptýranlar, kentlerimizin 
(yeniden) inþaasýnýn ancak mega projeler yoluyla 
olacaðý görüþündedir. Bu nedenle kent alanlarýnýn 
korunmasý ve yeniden geliþtirilmesine iliþkin görüþler 
görmezden gelinmektedir. 

KATILIM VE KENTSEL EYLEMLER

Daha fazla insanýn karar verme süreçlerine yaygýn 
k a t ý l ým ý ,  e n  i y i  þ e k i l d e  ye r e l  d ü zeyde  
saðlanabilmektedir. Yerel düzeyde daha geniþ bir 
demokrasiyi gerçekleþtirme, toplumsal deðiþikliðe 
yönelik önemli bir adým olabilmektedir. Yerel demokrasi 
deneyimi, ayný zamanda geniþ anlamda bir politik 
eðitim biçimidir. 

Bombay'da kent halkýnýn eylemleri, hem geçmiþte, hem 
de bugün, yukarýdan empoze edilen bir küresel kent 
fantazisinin, Bombay'ý Þangay'a dönüþtürme 
saldýrýlarýnýn karþýsýnda durmuþtur. Gene de egemen 
sýnýflar, “genel kent”i (generic city) öne çýkaran proje ve 
programlarý izlemektedir.  

Ýþçi sýnýfý örgütleri ve toplumsal hareketlerin yerini trajik 
bir þekilde, “halkýn yararýna” olduðu söylenen, ama 
halka kapalý orta ve üst sýnýftan “yurttaþ” hareketi 
ordularý almaktadýr. Bu, demokrasiyi boðmakta; 
kentlerdeki yoksullarýn ve orta sýnýfýn, kendi yaþamlarýný 
doðrudan ilgilendiren kararlara bile katýlýmýný 
engellemektedir.  

PLANLAMA VE MÝMARLIKTA ALTERNATÝF 
YÖNELÝÞLER

Bu kritik yol ayrýmýnda, sadece neoliberal 
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küreselleþmeyle mücadele için deðil;  ayný zamanda 
eþitliði ve kalkýnmada adaleti saðlamayý hedefleyerek 
kent planlamasý ve mimarlýkta yeni görüþ ve yöneliþler 
geliþtirme doðrultusunda da alternatifler bulmak 
zorundayýz.   

Örneðin, planlama ve kentsel geliþim uygulamalarýnda, 
“Komþuluk Yolu”nu ileriye doðru bir yol olarak 
öneriyorum. Komþuluk yaklaþýmý, kent ve bölge 
planlarýnýn doðurduðu “yabancýlaþma” olgusunu 
ortadan kaldýrmakta, katýlýmcý yönetiþim modelleri de 
dahil, kolektif bir kültürü geliþtirmemize olanak 
vermektedir. Burada fikirler ve planlar insanlara 
yönel ikt i r,  günlük yaþam deneyimler inden 
kaynaklanmaktadýr. Sizlere, Bombay'da kentli 
hareketleri içinden doðan ve kentin (yeniden) geliþimi 
için “Komþuluk Yolu” düþüncesini yansýtan; “Ýki Ayakla 
Bombay” projesini ve  “Bombay Kýyý Geliþim Planý”ný 
örnek olarak anlatacaðým. 

KENTLERÝMÝZDE YÜRÜYEREK VE BÝSÝKLETLE 
ULAÞIM 

“Yürüyerek ve Bisikletle Ulaþým”, kentsel geliþim ve 
çevremizin insancýllaþtýrýlmasý konularýndaki çok sayýda 
almaþýk fikirler için bir metafordur. Bu fikir ayný 
zamanda; ulaþýlabilir hareketlilik, kirliliðin denetimi, 
trafik sýkýþýklýðýnýn azaltýlmasý konularýyla iliþkilidir ve 
yüksek maliyetli motorlu ulaþýma giderek daha artan 
baðýmlýlýðýmýza bir karþý çýkýþtýr. Daha da önemlisi, 
sosyal að þebekesine ve kent planlamasýna bütüncül bir 
bakýþ hakkýndaki görüþlerimizi yansýtmaktadýr.  

Yollarda gerçek anlamda bir demokrasi olmalýdýr. Yollar 
insanlar içindir, sadece motorlu araç sürücüleri için 
deðil. Yollarý en çok kullanan, yayalar ve sýradan 
insanlardýr. Planlama, neyin kayýrýlacaðý konusundaki 
tutumunu deðiþtirmelidir. Sýradan insanlara yönelik 
eþitsizliðin en belirgin ve görünür olduðu yer, yollardýr. 
Sýradan insan kendini bütünüyle yabancýlaþmýþ, aþýrý 
baský altýnda, ihmal edilmiþ; otomobillerin, 
gökdelenlerin, alýþveriþ merkezleri ve diðer tüketim 
merkezlerinin oluþturduðu bir kültür karþýsýnda iyice 
küçülmüþ olarak hissetmektedir. Dünyanýn her yanýnda 
sokak, geleneksel olarak geniþ bir toplumsal, kamusal 
mekandýr. “Ýki Ayakla Bombay” hareketi Bombay'da 
kamusal mekânlarý halka yeniden kazandýrmayý 
amaçlamaktadýr.     

BOMBAY KIYI GELÝÞÝM PLANI VE “KIYILAR 
HAREKETÝ”

2000-2002 yýllarýnda halk tarafýndan baþlatýlan bir kentli 
hareketi, Bombay'ýn batýsýnda Bandra'da 3 kilometrelik 

bir kýyý þeridine önemli bir dönüþüm getirdi. Ben gönüllü 
olarak, halkýn desteðini saðlayan çok sayýda kentli 
örgütlenmesinin katkýsý ile,  Bombay'ýn batý kýyýlarý için 
kapsamlý bir geliþim planý hazýrladým

Bombay'daki “Kýyýlar Hareketi”, demokratik planlama 
ve mimarinin toplumsal deðiþimlere nasýl katkýda 
bulunduðunu gösteren bir örnektir. Bombay su 
kýyýsýnda bir kenttir, ama kýyýlar hiçbir zaman kitlesel 
kent arazisinin bütünleyici bir parçasý olarak 
düþünülmemiþtir. Amacýmýz, kentin kýyýlarý için 
kapsamlý bir plan hazýrlamak ve bu planý kentin geliþimi 
ile bütünleþtirmekti. Baþlangýç olarak yaklaþýk 40 
kilometre uzunluðundaki batý kýyýlarýný ele aldýk.

Kýyýlar projesi, halkýn aktif katýlýmýna dayanan, 
aþaðýdan yukarýya doðru geliþen bir süreçtir. Bandra 
Kýyý Projesinin baþarýlý bir þekilde uygulanmasý, kent 
kýyýlarýnýn korunmasý gerektiði görüþünü halk içinde 
yaygýnlaþtýrdý ve kamusal mekanlarýn yeniden 
kazanýlmasýna yönelik bir hareket baþlattý.    

MÝMARLARIN ROLÜ VE POLÝTÝKA 

Planlar; otokratik, diktatörce, faþist, üst sýnýfý esas alan, 
dini ve sekter renklerle boyanmýþ, kamusal arazilere ve 
varlýklara özel çýkarlar için el konulmasýný teþvik eden ve 
bütün bunlarýn ötesinde serbest “piyasa”yý destekleyen 
planlar olabilir. Ama planlar; demokrasiyi, eþitliði, 
özgürlüðü ve insanlarý dýþlamayan fikirleri teþvik eden, 
politik, sosyal ve kültürel deðiþimlere yönelik etkin bir 
demokratik enstrüman da olabilir ve gerçekleþtirmeye 
çalýþmamýz gereken de bu tür planlardýr. 

Politikadan uzak durmayalým. Pratikte yapacaklarýmýzý, 
katýlýmý teþvik edecek þekilde kurgulamamýz ve eþitliði, 
dýþlanmanýn engellenmesini ve özgürlüðü etkin olarak 
saðlamamýz, böylece yeni bir Demokratik Sosyal 
Mimarlýðý geliþtirmemiz gerekir. Hepimiz topluca 
müdahil olmalýyýz, karþý çýkmalýyýz, çatýþmalýyýz ve 
yaptýðýmýz alternatif planlarý sokaklara ve kamusal 
alanlara asmalýyýz. Kýsmi ödünler koparmaya yönelik 
hiçbir pazarlýk söz konusu olamaz.  Gerekli olan 
planlama ve mimarlýðýn bir “kamusal hak” olarak 
tanýnmasý için mücadeledir.  

Biz, eþitlik ve kalkýnmada adaleti saðlama 
sorumluluðunu üstlenmiþ meslek insanlarý, 
“Demokratik Sosyal Mimarlýk”ýn baþarýsý için mücadele 
yürütmek ve görüþlerimizi yaygýnlaþtýrmak üzere, 
küreselleþme karþýtý güçlü að þebekeleri ve örgütler 
kurmak zorundayýz. Halk kolektiflerini ve hareketlerini 
kurmak ve çalýþmalarýna yardýmcý olmak da bizim 
görevimizdir. 



Geçtiðimiz yýl Ekim ayýnda Ankara'da yapýlan Mimarlýðýn Sosyal Forumunun çaðrýlý konuþmacýlarýndan Hindistanlý 
mimar ve aktivist P.Kishore Das, yapýlý çevreye iliþkin politik ve toplumsal içerikli çalýþmalarý ve bu doðrultuda 
gerçekleþtirdiði projelerle tanýnýyor.  

P. K. Das, Bombay, 'Sir J.J College of Architecture'da gördüðü mimarlýk eðitiminin ardýndan 1980 yýlýnda Bombay 
merkezli “P.K. Das ve Ortaklarý” mimarlýk bürosunu kurmuþ. Çalýþmalarýnda, katýlýmcý bir planlama sürecinde içinde 
mimarlýk ile kullanýcý halk arasýnda yakýn iliþkiler oluþturmaya öncelik verdiðini belirtiyor. 

P.K. Das'ýn çalýþmalarý; kentsel planlama ve tasarým, mimari ve iç mimari projeleri ile sosyal ve çevresel projeleri 
kapsayan geniþ bir alana yayýlýyor. Bugüne kadar 150'ye yakýn proje gerçekleþtirmiþ. Son projeleri arasýnda; 
mahalle ölçeðinde yerleþmeler, endüstri yapýlarý, bir stadyum, bir müze, tarihi önemi olan kamusal alanlardaki 
tasarým çalýþmalarý, Bombay'da deniz kýyýsý ile ilgili düzenlemeler, tatil evleri, kulüp binalarý ve tatil köyleri, okul ve 
kurumsal yapýlar, þirket ofisleri, çaðrý merkezleri, toplu konut yapýlarý ve özel konutlar yer alýyor. 

P.K. Das ayný zamanda, gecekondularda oturan halkýn yaþam koþullarýnýn iyileþtirilmesine yönelik örgütlenmelerde 
aktif olarak görev alýyor. Bu kesimin sahip olabileceði konut modelleri geliþtiriyor. Toplu konuta iliþkin bir çerçeve 
politika oluþturulmasý için çalýþýyor. Bombay'ýn kýyý alanlarýnda geliþim projeleri uygulanarak bu kamusal alanlarýn 
geri kazanýlmasýna yönelik projeler, kentsel yenileme ve koruma projeleri üzerinde çalýþýyor.  

Çalýþmalarý ile ilgili Hindistan ve yurt dýþýnda konuþan ve yazýlarý yayýnlanan P.K. Das, Bombay'da kýyý alanlarýnýn 
yeniden kazanýmý ve gecekondu alanlarýnýn iyileþtirilmesi çalýþmalarý nedeniyle ulusal ve uluslar arasý ödüller almýþ. 
Baþkanlýðýný yaptýðý Bombay Kýyý Merkezine, 2007'de Deutsche Bank'ýn “Urban Age” ödülü, 

2001'de Amerikan Waterfront Centre'ýn “Clearwater Citizen” ödülü verilmiþ. P.K. Das 2003'te “Kentsel Miras 
Ödülü”nü almýþ. 

P.K. Das, Hindistan Mimarlar Enstitüsünün yönetiminde görev almýþ, bir dönem enstitü yayýn organýnýn editörlüðünü 
yapmýþ. Bombay ve diðer kentlerdeki mimarlýk okullarýnda ve Bombay Üniversitesi Sosyoloji bölümünde konuk 
öðretim üyesi olarak ders veriyor. Hindistan Sanat ve Kültürel Miras Ulusal Komitesinde yürütücü üye. Bombay 
Konsept Planý Komitesinde üye olarak görev yapýyor. 

Katýlýmcý planlamanýn önemini aðýrlýklý olarak vurgulayan P.K. Das , ülkesinde özlenen sosyal ve fiziki yenilenmeyi 
getirecek projelerde, mimarlýk ve demokrasiyi bütünleþtirme umudununu taþýdýðýný belirtiyor.

P.K. Das, 2004 yýlýnda Bombay'da yapýlan Dünya Sosyal Forumu dolayýsýyla, sanayi yapýlarýnýn bulunduðu bir alanda 
binlerce kiþinin katýldýðý “Dayanýþma Forumu” düzenlemesinin de  tasarýmcýsý. 

P.K. Das ve çalýþmalarý hakkýnda ayrýntýlý bilgi için, http://www.pkdas.com  web sitesine  bakabilirsiniz. 

P. Kishore DAS
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Barcelona 2011 International Architecture 
Competition
Son Baþvuru Tarihi: 31 Mart 2011

The Lee Kuan Yew World City Prize 
Son Baþvuru Tarihi: 31 Mart 2011

2011 UNESCO Kültürel Mirasýn Korunmasý Asya-Pasifik 
Mirasý Ödülleri
Son Baþvuru Tarihi: 31 Mart 2011

Ýzocam 11. Yalýtým Yarýþmasý
Son Baþvuru Tarihi: 1 Nisan 2011

9. TAÇ “Bir De Sen Tasarla” Öðrenci Yarýþmasý
Son Baþvuru Tarihi : 08.04.2011

Manisa Belediyesi Hizmet Binasý ve Çevresi Ulusal 
Mimari Proje Yarýþmasý
Son Baþvuru Tarihi: 18 Nisan 2011

“Düþlerde Kocaeli” Öykü Yarýþmasý
Son Teslim Tarihi :18.04.2011

19. Geleneksel ilköðretim okullarý arasý Mimar Sinan 
Resim Yarýþmasý “Ekolojik Mimarlýk”
Son Teslim Tarihi: 18.04.2011

Kent Belge seli – Kocaeli Kenti Ýçin Fotoðraf Yarýþmasý
Son Teslim Tarihi: 18.04.2011

En Güzel Bahçe Yarýþmasý 
Son Baþvuru Tarihi: 22 Nisan 2011

Mimarlýkta Eleþtirel Okumalar-Mimarlýk Öðrencileri 
Yazý Yarýþmasý 2011
Son Teslim Tarihi: 25.04.2011

UIA Uluslararasý Öðrenci Fikir Yarýþmasý
Son Teslim Tarihi: 27.04.2011

Yarýþmalar

PROJE UYGULAMA

XII. ThyssenKrupp Elevator Mimarlýk Ödülü 2011
Son Baþvuru Tarihi: 28 Nisan 2011

The 9th Philippe Rotthier European Prize
Son Baþvuru Tarihi: 30 Nisan 2011

Uluslararasý Ýnþaat Kazalarý Karikatür Yarýþmasý
Son Baþvuru Tarihi: 30 Nisan 2011

"Changing the Face" (Sureti Deðiþtirmek) Uluslararasý 
Mimari Fikir Yarýþmasý 
Son Baþvuru Tarihi: 15 Mayýs 2011

Troya Müzesi Serbest Katýlýmlý, Tek Aþamalý, Ulusal 
Mimarî Proje Yarýþmasý
Son Baþvuru Tarihi: 16 Mayýs 2011

T.C. Yozgat Ýl Genel Meclisi - Ýl Özel Ýdare Binasý ve 
AVM Ulusal Mimari Proje Yarýþmasý
Son Baþvuru Tarihi: 23 Mayýs 2011

Venice City Vision Competition
Son Baþvuru Tarihi: 27 Mayýs 2011

TMMOB Mimarlar Odasý Samsun Þubesi Hizmet Binasý 
Bölgesel Mimari Proje Yarýþmasý
Son Teslim Tarihi: 20.06.2011

SONUÇLANAN YARIÞMALAR   

Kadýköy Ýskelesi ve Yakýn Çevresi Ulusal Öðrenci 
Mimari Fikir Projesi Yarýþmasý

"Çatýlar ve Sürdürülebilirlik" Kavramsal Tasarým 
Yarýþmasý

AM NAI 2010 Ödülü

ARCHIPRIX - Türkiye 2010

 

PROJE UYGULAMA
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Hepimiz özel sektörde ücretli olarak çalýþýyoruz. Kimimiz 
yeni mezun olduk çalýþmaya baþladýk,  kimimiz ise 
yýllarýn deneyimleriyle çalýþýyoruz, bürolarda, 
þantiyelerde, büyük þirketlerde… Okul sýralarýný terk 
edip iþ yaþamýna atýldýðýmýzda mimarlýða dair 
hayallerimiz, büyük beklentilerimiz vardý. Okul 
sýralarýnda öðrendiklerimizi, uygulamak, tasarým 
yapmak, üretmek istiyorduk. Zorlu bir eðitimden 
geçmiþ, teslimlerden önce gece gündüz çalýþmýþ ve 
sonunda mimar olmaya hak kazanmýþ insanlar olarak iþ 
hayatýna atýldýk.

Bu zorlu tempoya baðýþýklýðýmýz olduðu halde, iþ 
yaþamýnda karþýlaþtýðýmýz koþullarýn zorluðu hayret 
verecek boyutlardaydý. Ýþ yaþamýnda bir anda okulda 
verdiðimiz tüm emeklerin anlamsýzlýðýný sorgularken 
bulduk kendimizi. 

Kimimiz sigortasýz çalýþýyoruz, sigortalý olanlarýmýzýn 
çoðunun ise sigortalarý asgari ücret üzerinden yatýyor. 
Mimarlýk diplomalarýmýz hiçe sayýlýrcasýna, teknik 
ressam, fotokopi elemaný ya da servis elemaný olarak 
bile çalýþtýrýlýyoruz.

Hep deneyimsiz olduðumuz söylentisine neredeyse 
kendimiz bile inanýr olduk. Ýlk baþta kabullenmiyor 
insan, daha doðrusu bu durumun geçici olduðunu 
düþünerek bir savunma mekanizmasý geliþtiriyor. Bu 
mekanizmalarýn en yaygýn olaný ise; “sýkýntýnýn 
mimarlýðý öðrenene kadar olduðu ve sonrasýnda nasýlsa 
kendi iþimizi yapacaðýmýz” düþüncesi oluyor genelde. 
Bu sayede bu koþullara daha kolay katlanabildiðimizi 
düþünüyoruz.

Oysa katlanmak, belki de kendimize ve bizim 
durumumuzda olan arkadaþlara yaptýðýmýz en büyük 
haksýzlýk. Peki, kaçýmýz gerçekten kendi iþini 
yapabiliyor? Kaçýmýz kendi iþini kendi istediði biçimiyle 
yapýyor? Bu kendini avutma hali ülkedeki iþsizlik, 
örgütsüzlük halinde ne yazýk ki zemin buluyor. 
Ýþverenler için ise bizi yýllarca ucuza ve güvencesiz 
biçimde çalýþtýrmanýn kýlýfý sadece.

Madem teknik ressam gibi çalýþtýrýlacaktýk, madem 
sigortamýz yapýlmayacaktý (en iyi ihtimalle asgari ücret 
üzerinden yapýlacaktý), madem en anlamsýz servis, 
fotokopi gibi iþlere biz bakacaktýk, madem çok düþük 
ücretlere uzun saatler (geceleri yine her zamanki gibi 
sabahlayarak, hafta sonlarý iþe gelerek) çalýþacaktýk… 
Sahi Biz Niye Mimar Olduk?

Ýþ güvencesi olmayan, fazla mesaileri ödenmeyen, 
sözleþmesiz, güvencesiz ve iþ dýþýnda bir hayat kurmaya 
vakti bile olmayan bizler, birbirimizin sorunlarýndan dahi 
bihaber bu sistemin içinde çabalamaya devam ediyoruz. 

En temel haklarýmýzý; sigortalý iþ, insani çalýþma 
süreleri, fazla mesai ücreti, düzenli ödenen bir ücret, 
müelliflik hakký ve insanca bir yaþam istiyoruz. Ne 
dersiniz, bir þeyler yapmanýn vakti gelmedi mi? 

Sessizliðimizi sürdürdükçe yaþam alanlarýmýz daha 
daraltýlacak, patronlar daha fütursuz olacak, haklarýmýz 
daha da çok gasp edilecek. Geleceðimiz ideallerimiz, 
mimarlýk hayallerimiz ipotek altýna alýnacak. 

Yeni mezun ya da deneyimliyiz ama benzer sorunlar 
yaþadýðýmýzý biliyoruz. Çoðumuz tüm bunlara kiþisel 
olarak direniyoruz, fakat yapacaðýmýz çalýþmalarý 
ortaklaþtýrmamýz ve birlikte hareket etmemiz artýk 
ertelenemez bir zorunluluk. 

Biz bir araya geldik ve baþlattýk, hepimiz için… Aramýza 
katýl ýrsanýz çoðalýrýz, tartýþýrsak geliþtiririz, 
ortaklaþýrsak örgütleniriz.

Özel sektörde ücretli çalýþan ya da yarýn ücretli 
çalýþmaya aday olan meslektaþlarýmýz, elinizdeki bu 
kitapçýk sadece bir baþlangýç, haklarýmýzý öðrenmek ve 
paylaþmak için… Hepinizi haklarýmýzý geri almak için, 
mesleðimize ve insanca çalýþmaya sahip çýkmak için 
birlikte mücadele etmeye çaðýrýyoruz….

MESLEKÝ UYGULAMA

Özel Sektörde Ücretli Çalýþmak

TMMOB MÝMARLAR ODASI ANKARA ÞUBESÝ 
Ýþyeri Temsilcilikleri Ücretli Çalýþan Mimarlar Koordinasyon Komisyonu
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1-Deneme süresi yasal olarak ne kadardýr?  

Deneme süresi en çok 2 ay olabilir, bu süre toplu iþ 
sözleþmeleriyle 4 aya kadar uzatýlabilir.

2- Deneme süresi sýrasýnda sigortam yatmalý mý? 

Deneme süresi esnasýnda sigorta yatmalýdýr, bu süre 
içinde de sigortasýz çalýþtýrýlamaz.

3- Deneme süresi sonunda sözleþme yapma 
zorunluluðum var mý? Sözleþme yapmanýn 
saðladýðý olanaklar nelerdir? 

Sözleþme yapma zorunluluðu bulunmamaktadýr, 
sözleþme yapýlmasý halinde Ýþ Kanunu haricinde 
tanýnacak haklar güvence altýna alýnmýþ olacaktýr.

4- Bizim için hazýrlanmýþ tip sözleþme var mý? 
Mimarlar Odasýnýn bunu hazýrlama ve taraf olma 
yetkisi var mý? 

Ücretli çalýþan mimarlar için Mimarlar Odasý tarafýndan 
hazýrlanmýþ tip sözleþme bulunmakta. Bu tip sözleþmeyi 
imzalayan ücretli çalýþan ile iþveren arasýnda 
anlaþmazlýk durumunda çözümü uzlaþma yoluyla 
saðlanamadýðý takdirde, uzlaþmazlýðýn bütün 
taraflarýnýn isteði üzerine Mimarlar Odasý'nýn 
hakemliðine baþvurulabilinir.   

5- Mimarlar için belirlenmiþ bir asgari ücret var 
mý?

Mimarlar Odasý Genel Merkez Yönetim Kurulunun 
belirlediði bir asgari ücret bulunmaktadýr. 

6- Ücretimin bir kýsmýnýn elden verilmesi yasal 
mý? 

Ücretin verildiðinin belgelenmesi halinde ve iþverence 
ücretin tamamý üzerinden sigorta primi yatýrýlmasý 
halinde hukuken bir sorun yoktur.

7- Bir süredir ücretimi alamýyorum. Ne 
yapabilirim?

Ýþverene karþý maaþ alacaklarýnýn faiziyle tahsili için 
dava açýlabilir. Ayrýca çalýþan tarafýndan iþ sözleþmesi 
feshedilebilir.

8- Sigortamýn yatýp yatmadýðýný bilmiyorum bunu 
nerden öðrenebilirim? Sigortam yatmýyor bu 
konuda ne yapabilirim? Sigortam asgari ücret 
üzerinden yatýyor, bu yasal mýdýr? Bu yasal 
deðilse bu konuda ne yapabilirim?

Sigortanýn iþverence yatýrýlýp yatýrýlmadýðý Sosyal 
Güvenlik Kurumundan ve e-devlet þifresi ile 
ht tp ://www.turk iye .gov . t r  ad res i nden  
öðrenilebilir. Sigortanýn asgari ücret üzerinden 
yatýrýlmasý yasal deðildir, ücretin tamamý üzerinden 
yatmalýdýr. Ýþveren Sosyal Güvenlik Kurumuna þikâyet 
edilebilir ve ayrýca eksik ödenen primler için dava 
açýlabilir.

9- Haftalýk/ Aylýk çalýþma süresi ne kadardýr? Bu 
süre aþýlýnca fazla mesai ücreti alabilir miyim? 
Fazla mesai ücreti nasýl hesaplanýr? Patronum 
fazla mesai yapmamý istediðinde yapmak 
zorunda mýyým? 

Fazla çalýþma, Kanunda yazýlý koþullar çerçevesinde, 
haftalýk kýrk beþ saati aþan çalýþmalardýr. Her bir saat 
fazla çalýþma için verilecek ücret normal çalýþma 
ücretinin saat baþýna düþen miktarýnýn yüzde elli 
yükseltilmesi suretiyle ödenir. Haftalýk çalýþma 
süresinin sözleþmelerle kýrk beþ saatin altýnda 
belirlendiði durumlarda ortalama haftalýk çalýþma 
süresini aþan ve kýrk beþ saate kadar yapýlan çalýþmalar 
fazla sürelerle çalýþmalardýr. Fazla sürelerle 
çalýþmalarda, her bir saat fazla çalýþma için verilecek 
ücret normal çalýþma ücretinin saat baþýna düþen 
miktarýnýn yüzde yirmi beþ yükseltilmesiyle ödenir. 
Fazla çalýþma veya fazla sürelerle çalýþma yapan iþçi 
isterse, bu çalýþmalar karþýlýðý zamlý ücret yerine, fazla 
çalýþtýðý her saat karþýlýðýnda bir saat otuz dakikayý, 
fazla sürelerle çalýþtýðý her saat karþýlýðýnda bir saat on 
beþ dakikayý serbest zaman olarak kullanabilir. Ýþçi hak 
ettiði serbest zamaný altý ay zarfýnda, çalýþma süreleri 
içinde ve ücretinde bir kesinti olmadan kullanýr. Ýþ 
Kanunu, Ülkenin genel yararlarý yahut iþin niteliði veya 
üretimin artýrýlmasý gibi nedenlerle fazla çalýþma 
yapýlabileceðini öngörmüþtür.

10- Yýlda izin sürem ne kadardýr? Ýstediðim 
zaman iznimi kullanabilir miyim? 

Ýþyerinde iþe baþladýðý günden itibaren, deneme süresi 
de içinde olmak üzere, en az bir yýl çalýþmýþ olan kiþilere 
yýllýk ücretli izin verilir. Yýllýk ücretli izin hakkýndan 
vazgeçilemez. Ücretli çalýþanlara verilecek yýllýk ücretli 
izin süresi, hizmet süresi; 

a) Bir yýldan beþ yýla kadar (beþ yýl dâhil) olanlara 
ondört günden, 

b) Beþ yýldan fazla onbeþ yýldan az olanlara yirmi 
günden, 
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c) Onbeþ yýl (dâhil) ve daha fazla olanlara yirmialtý 
günden, az olamaz. Yýllýk izin süreleri iþ sözleþmeleri ve 
toplu iþ sözleþmeleri ile artýrýlabilir. Bu iznin yazýlý 
süreler içinde iþveren tarafýndan sürekli bir þekilde 
verilmesi zorunludur. Yýllýk ücretli izin iþveren tarafýndan 
bölünemez. Ýzin süreleri, taraflarýn anlaþmasý ile bir 
bölümü on günden aþaðý olmamak üzere en çok üçe 
bölünebilir. Ýþveren tarafýndan yýl içinde verilmiþ 
bulunan diðer ücretli ve ücretsiz izinler veya dinlenme 
ve hastalýk izinleri yýllýk izne mahsup edilemez. Yýllýk 
ücretli izin günlerinin hesabýnda izin süresine rastlayan 
ulusal bayram, hafta tatili ve genel tatil günleri izin 
süresinden sayýlmaz. Yýllýk ücretli izinleri iþyerinin 
kurulu bulunduðu yerden baþka bir yerde geçirecek 
olanlara istemde bulunmalarý ve bu hususu 
belgelemeleri koþulu ile gidiþ ve dönüþlerinde yolda 
geçecek süreleri karþýlamak üzere iþveren toplam dört 
güne kadar ücretsiz izin vermek zorundadýr. Ýþveren, 
iþyerinde çalýþan iþçilerin yýllýk ücretli izinlerini gösterir 
izin kayýt belgesi tutmak zorundadýr.

Ýþ sözleþmesinin, herhangi bir nedenle sona ermesi 
halinde çalýþanýn hak kazanýp da kullanmadýðý yýllýk izin 
sürelerine ait ücreti, sözleþmenin sona erdiði tarihteki 
ücreti üzerinden kendisine veya hak sahiplerine ödenir.

11-Resmi tatillerde (dini bayramlar, mili 
bayramlar) ben de izinli olabilir miyim? 

Resmi tatillerde çalýþanlar izinlidir.

12- Ýþverenin iþten çýkarmaya gerekçe olarak 
gösteremeyeceði durumlar nelerdir?

Otuz veya daha fazla iþçi çalýþtýran iþyerlerinde en az altý 
aylýk kýdemi olan iþçinin belirsiz süreli iþ sözleþmesini 
fesheden iþveren, çalýþanýn yeterliliðinden veya 
davranýþlarýndan ya da iþletmenin, iþyerinin veya iþin 
gereklerinden kaynaklanan geçerli bir sebebe 
dayanmak zorundadýr. Özellikle aþaðýdaki hususlar 
fesih için geçerli bir sebep oluþturmaz;

a) Sendika üyeliði veya çalýþma saatleri dýþýnda veya 
iþverenin rýzasý ile çalýþma saatleri içinde sendikal 
faaliyetlere katýlmak

b) Ýþyeri sendika temsilciliði yapmak 

c) Mevzuattan veya sözleþmeden doðan haklarýný takip 
için iþveren aleyhine idari veya adli makamlara 
baþvurmak veya bu hususta baþlatýlmýþ sürece 
katýlmak.  

d) Irk, renk, cinsiyet, medeni hal, aile yükümlülükleri, 
hamilelik, doðum, din, siyasi görüþ ve benzeri 
nedenler.

e) Kadýn iþçilerin çalýþtýrýlmasýnýn yasak olduðu analýk ve 
süt izninde iþe gelmemek

f) Hastalýk veya kaza nedeniyle iþe geçici devamsýzlýk

13- Ýþten çýkarýldým, ancak geçmiþ aylara ait 
ücretim ödenmedi. Bu konuda ne yapabilirim? 

Dava açarak geçmiþ aylara iliþkin ücretlerin faiziyle 
iadesi talep edilebilir.

14- Ýþten çýkarýldým. Kýdem ve ihbar tazminatý 
almamýn koþullarý nelerdir?

Çalýþan kýdem tazminatýný, iþveren tarafýndan, ahlak 
veya iyi niyet kurallarýna aykýrý bir durumu tespit 
edilmediði halde iþten çýkarýlýrsa, saðlýk sebepleri ya da 
iþverenin ahlak veya iyi niyet kurallarýna aykýrý 
hareketini gerekçe göstererek veyahut da zorlayýcý 
sebeplerle iþi býrakýrsa, askerlik görevi dolayýsýyla iþten 
ayrýlýrsa, emekliliðe hak kazanýr ya da emeklilik için 
gerekli prim gün sayýsý ile sigortalýlýk süresini 
doldurursa, evlendikten sonra 1 yýl içerisinde iþi 
býrakýrsa alabilir.

Çalýþanlarýn iþten ayrýlýrken alabilecekleri bir diðer hak 
da ihbar tazminatýdýr. Ýhbar tazminatý sadece iþveren 
tarafýndan çalýþana ödenen bir yükümlülük deðildir, ayný 
zamanda çalýþanlarýn da bazý durumlarda iþverene 
ödemeleri gereken bir tazminattýr. Ýhbar tazminatýnda 
amaç, çalýþanýn ya da iþverenin iþi býrakma ya da iþten 
çýkarma niyetlerini makul bir sürede karþý tarafa 
bildirmelerini saðlamaktýr. Belirsiz süreli iþlerde iþçi 
veya iþveren; 6 aydan az süren iþ iliþkisinde en az 2 
hafta önce, 6 ay – 1,5 yýl arasý süren iþ iliþkisinde 4 hafta 
önce, 1,5 yýl – 3 yýl arasý süren iþ iliþkisinde 6 hafta önce 
ve 3 yýldan fazla süren iþ iliþkisinde 8 hafta önce iþçi iþi 
býrakacaðý, iþverense iþten çýkaracaðý bilgisini karþý 
tarafa iletmesi gerekir. Aksi halde bu sürelere uymayan 
taraf (ister iþçi olsun ister iþveren) karþý tarafa bildirim 
süresi tutarýndaki ücreti ödemek zorundadýr. Bu süreler 
iþ sözleþmesi ile arttýrýlabilir.

15-Mobbing nedir? Ýþyerimde mobbing var, ne 
yapabilirim?

Mobbing, iþyerinde çalýþanlara yýldýrma, sindirme 
maksadýyla psikolojik taciz uygulanmasýdýr. Mobbing 
için herhangi bir kaba kuvvet, tehdit veya bir zorbalýk 
gerekmemektedir; mobbing duygusal bir saldýrýdýr. 
Kendisine mobbing uygulandýðýný düþünen çalýþan 
uygulayanýn psikolojik tacizini mutlaka kanýtlamaya 
çalýþmalýdýr. Mobbing kavramý Türk hukuku için oldukça 
yenidir, birkaç yargý kararýnda anýlmýþtýr. Mobbing 
maðduru tazminat davasý açabilecek ve mobbing 
uygulamasýnýn niteliðine göre suç duyurusunda 
bulunulabilecektir.
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TMMOB'nin üyelerinin önemli bir kýsmýný oluþturan 
kamuda çalýþan mühendis, mimar ve þehir plancýlarýný 
etkileyecek, memurlarýn özlük haklarýný ve çalýþma 
koþullarýný düzenleyen ve Torba Yasa içerisinde getirilen 
657 Sayýlý Devlet Memurlarý Kanunu'ndaki deðiþikliklere 
i l iþkin TMMOB görüþü aþaðýda bilgi lerinize 
sunulmaktadýr.

657 SAYILI DEVLET MEMURLARI KANUNU'NDA 
DEÐÝÞÝKLÝK YAPILMASINA DAÝR TMMOB 
GÖRÜÞÜ

GENEL

657 sayýlý Devlet Memurlarý Kanunu'nda deðiþiklik 
öngören hükümlerin yer aldýðý tasarý kamuoyunda torba 
yasa olarak adlandýrýlan ve 29 Kasým 2010 tarihinde 
"Bazý Alacaklarýn Yeniden Yapýlandýrýlmasý ile Sosyal 
Sigortalar ve Genel Saðlýk Sigortasý Kanunu ve Diðer 
Bazý Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde 
Deðiþiklik Yapýlmasýna Dair Kanun Tasarýsý" adý altýnda 
TBMM Baþkanlýðýna sunulan kanun tasarýsýdýr. 

Söz konusu torba yasa tasarýsý TBMM Baþkanlýðý'na 
sunulduðu þekli ile 112 madde iken Plan Bütçe 
Komisyonu'ndan çýktýðý þeklinde 224 madde haline 
gelmiþtir.

Torba Yasa Tasarýsý 5 kýsýmdan oluþmaktadýr. Tasarýnýn 
ilk dört kýsmý Bazý Alacaklarýn Yapýlandýrýlmasý ile Sosyal 
Sigortalar ve Genel Saðlýk Sigortasý Kanunu üzerindeki 
deðiþiklik maddelerini içermekte, 5. Kýsýmdan itibaren 
ise bazý kanun ve kanun hükmünde kararnamelerde 
deðiþiklik yapýlmasýna dair maddeler yer almaktadýr. 

EMEK ALANINI DÜZENLEYEN YASALARDA 
DEÐÝÞÝKLÝKLER

Onlarca yasada deðiþiklik hükümleri içeren ve temel 
olarak emek alanýný emekçiler aleyhine düzenleyen 
"biraz iyi, çokça kötü" olan düzenlemelerin ayný torba 
içinde deðerlendirilmesi yöntemi AKP Hükümetince 
Anayasa paketi oylamasýnda da uygulanmýþtýr. Bu 
açýdan bakýldýðýnda torba yasaya yönelik olumsuz 
eleþtirilerin "birkaç iyi madde" üzerinden savunulmasý 
iþin özünü unutturmaya dönüktür. 

Torba Yasa Tasarýsý ile; 5510 Sayýlý Sosyal Sigortalar ve 
Genel Saðlýk Sigortasý Kanunu; 4857 Sayýlý Ýþ Kanunu; 
657 Sayýlý Devlet Memurlarý Kanunu; 4046 Sayýlý 

Özelleþtirme Uygulamalarý Hakkýnda Kanun vb. gibi pek 
çok kanunda yapýlan düzenlemelerle, emekçiler mevcut 
durumlarýndan çok daha kötü ve geri düzenlemelerle 
karþý karþýya kalmaktadýr.   

Asgari ücretlilerin yaþ sýnýrýnýn yükseltilmesi, kýsmi 
süreli çalýþanlarýn primlerini cebinden tamamlamak 
zorunda olmasý, stajyer çalýþtýrma üzerinden ucuz emek 
sömürüsünün önünün açýlmasý, kýsa çalýþma ödeneðinin 
süresi ve kapsamýnýn geniþletilmesi, iþsizlik fonunun 
yýllýk gelirinin yarýsýna Bakanlar Kurulu'nun el koyup 
iþverenlere istihdam teþviki olarak vermesi gibi emekçi 
sýnýflarýn aleyhine düzenlemeler torba yasa tasarýsýnda 
yer almýþtýr. 

4857 sayýlý kanunda; çaðrýlý çalýþma, parça baþýna 
çalýþma, sözleþmelilik, deneme süreli iþ akitlerinin 
uzatýlmasý, geçici çalýþma biçimlerinin yaygýnlaþtýrýlmasý 
gibi düzenlemelerle esnek, kuralsýz ve güvencesiz 
çalýþma biçimlerini çalýþma yaþamýnýn esasý haline 
getiren torba yasa tasarýsý 657 sayýlý Devlet Memurlarý 
Kanunu'nda deðiþiklik öngören hükümleri ile birlikte 
bütün olarak deðerlendirildiðinde emek alanýna 
topyekûn bir saldýrý olarak deðerlendirilmelidir. 

657 SAYILI DEVLET MEMURLARI KANUNU'NDA 
DEÐÝÞÝKLÝK

1965 tarihli 657 sayýlý Devlet Memurlarý Kanunu 236 
madde ve ekinde yer alan iptal ve ihdas edilen 
kadrolarýn gösterildiði tablolarla 94 sayfalýk bir metindir. 
657 sayýlý Devlet Memurlarý Kanunu, devlet personel 
istihdamýna iliþkin hükümler taþýmasýnýn yaný sýra 
Anayasa'da "Siyasal Haklar ve Ödevler" içerisinde 
sayýlan "Kamu Hizmetlerine Girme Hakký"nýn hayata 
geçirilmesinin en önemli aracý olmasý niteliðiyle temel 
kanun özelliði taþýmaktadýr. 

AKP Hükümetlerince, Aðustos 2004 ve Ekim 2005'de 
Kamu Personeli Kanun Tasarýsý, Aðustos 2006'da Devlet 
Memurlarý Kanun Tasarýsý adý altýnda hazýrlanan 
taslaklarla 657 sayýlý Yasa'yý deðiþtirmek amacýyla farklý 
giriþimlerde bulunulmuþtur. 

AKP Hükümetince 2010 yýlý içerisinde de 657 sayýlý 
Devlet Memurlarý Kanununda Deðiþiklik yapýlmasýna 
iliþkin hükümler taþýyan iki tasarý hazýrlanmýþtýr. 

Bunlardan ilki "Devlet Memurlarý Kanunu ile Bazý Kanun 
ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Deðiþiklik 
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Yapýlmasýna Dair Kanun Tasarýsý" adý altýnda 9 Haziran 
2010 tarihinde TBMM Baþkanlýðý'na sunulan tasarý 
taslaðýdýr. Bu tasarý taslaðý "TBMM Plan ve Bütçe 
Komisyonu"na gönderilmiþ ancak Komisyon gündemine 
girmemiþtir. 

29 Kasým 2010 tarihinde TBMM Baþkanlýðý'na sunulan 
ve 657 sayýlý Devlet Memurlarý Kanunu'nda deðiþiklik 
yapýlmasýný da içeren ikinci tasarý "Bazý Alacaklarýn 
Yeniden Yapýlandýrýlmasý ile Sosyal Sigortalar ve Genel 
Saðlýk Sigortasý Kanunu ve Diðer Bazý Kanun ve Kanun 
Hükmünde Kararnamelerde Deðiþiklik Yapýlmasýna Dair 
Kanun Tasarýsý" adýný taþýmaktadýr. Ýki tasarý birlikte 
incelendiðinde 9 Haziran tasarýsý ile 29 Kasým tasarýsýnýn 
675 sayýlý Devlet Memurlarý Kanunu'nda deðiþiklik 
öngören maddelerinde bir farklýlýk olmadýðý 
görülmektedir. Yani 9 Haziran tasarýsý 29 Kasým 
tasarýsýnýn içerisine madde numaralarýnda meydana 
gelen deðiþiklikler haricinde, madde ve gerekçeleri ile 
aynen iþlenmiþtir. 

29 Kasým 2010 tarihli tasarýya iliþkin olarak "Plan Bütçe 
Komisyonu" alt komisyonu tarafýndan yapýlan 
deðerlendirme sonucunda hazýrlanan metin 
incelendiðinde, 657 sayýlý Devlet Memurlarý Kanunu'nda 
deðiþiklik öngören hükümlerde alt komisyon 
tarafýndan, öngörülerin genel yapýsýnda farklýlýk 
yaratacak bir deðiþiklik yapýlmadýðý görülmektedir. 
Ancak "Plan Bütçe Komisyonu"nda yapýlan 
deðerlendirme sonucunda hazýrlanan "Plan Bütçe 
Komisyonu" metninde, tasarýnýn devlet personel 
istihdamýna iliþkin temel hedefine ulaþmasýnýn bir aracý 
olarak deðerlendirilebilecek ve uygulanmasý ile tüm 
bakanlýklar sisteminin kariyer esasýndan koparýlýp 
norm-kadro ya da iþ sýnýflamasý esasýna doðru 
dönüþtürülmesini; istihdamda, kariyer ilkesinin 
öngördüðü "kamu hizmetine en alt basamaktan girip en 
üst düzey yönetime doðru yükselme" felsefesi yerine 
istihdamda sözleþmelilik düzeni getirilmesini; buna 
baðlý olarak, "kurum bazlý", "yöneticilik yasaklý", 
"güvencesiz" istihdama geçiþin yasal dayanaðýný 
oluþturacak "uzmanlýk" sistemine iliþkin hükümler 
tasarýdan çýkarýlmýþtýr. Bununla birlikte söz konusu 
deðiþiklikleri önceleyen hükümler tasarýdaki yerlerini 
korumuþtur.  

"Plan Bütçe Komisyonu"ndan geçtiði halinde tasarý 
genel olarak incelendiðinde, önceki giriþimlerle 
yapýlmaya çalýþýlan 657 Sayýlý Kanun'un topyekun 
deðiþtirilmesinden vazgeçilmekle birlikte hedefe 
yönel ik  p lan ýn "parça lar  ha l inde" hüküm 
deðiþiklikleriyle yürürlüðe konulmasýna karar verildiði 
görülmektedir. Hedefin önemli araçlarýndan birini teþkil 
eden "uzmanlýk" sistemine iliþkin hükümlerin tasarýnýn 

içerisinden çýkarýlmasý da -TBMM'de görüþmeler 
sürecinde önergelerle dâhil edilip edilmeyeceði 
bilinmemekle birlikte- parça baþý çalýþmanýn bir 
göstergesi olarak deðerlendirilmelidir. 

Torba yasa tasarýsýnýn devlet personel istihdamýnda 
deðiþiklik öngören hükümlerinin hedefi, tasarý 
gerekçesinde yer alan " memur sendikalarý, sivil toplum 
kuruluþlarý ve çalýþanlarýn makul ve uygun görülen 
isteklerini karþýlamak" deðil, küresel kapitalizmin neo-
liberal politikalarý ile belirlenen noktaya ulaþmaktýr. 
Buna göre tasarýnýn hedefi "sosyal devleti" deðil 
"düzenleyici devleti" destekleyen bir bürokratik yapýnýn 
oluþturulmasýdýr.

Buna baðlý olarak tasarýda; 657 sayýlý Devlet Memurlarý 
Kanunu'nda deðiþiklik öngören hükümlerle, (1) "Kamu 
hizmeti" ortadan kaldýrýlarak, her vatandaþýn "siyasal 
hakký" olan kamu hizmetine girme hakký yok 
edilmektedir. (2) Anayasa'da deðiþtirilemez 
hükümlerden biri olan "sosyal devlet ilkesi"nin en temel 
mekanizmasý ortadan kaldýrýlmaktadýr. (3) Günümüzde 
sayýsý 3 milyonu bulan kamu personelinin "iþ güvenceli 
kariyeri" tehdit edilmektedir.

Ýzin haklarý, kadýn ve özürlü çalýþma koþullarýnda 
yapýlan iyileþtirmeler v.b. verilen ödünler tasarýnýn 
gerçek hedefinin gizlenmesi ve tasarý lehine bir 
kamuoyu oluþturulmasýnda kullanýlacak araçlar olarak 
tasarýda yerini almýþtýr. 

Bu maddeler dýþarýda býrakýldýðýnda torba yasa 
tasarýsýnda yer alan 657 Sayýlý Kanun'da deðiþiklik 
öngören hükümlerle Devlet Personeli Ýstihdam 
Rejiminde;

1-Siyasal iktidarýn "kadro kaldýrma yetkisini" sýk ve 
yaygýn olarak kullanabilmesine olanak yaratýlmakta, 
temel memur güvencesi ortadan kaldýrýlarak, "kadro 
kaldýrma yetkisi" tüm kamu sistemini sürekli tehdit 
edecek bir yetki olarak kullanýlabilecek serbest yetkiye 
dönüþtürülmekte, siyasal iktidarýn kamu personeli 
üzerinde yapacaðý partizanca iþlemlerin kapýsý sonuna 
kadar açýlmaktadýr.

2-Yöneticilik görevleri için deðerlendirme "sicil sistemi" 
dýþýna çýkarýlmakta, üst düzey kamu yöneticiliði için 12 
yýl hizmet yeterli sayýlmakta ve bu sürenin hesabýnda 
özel kurumlarda veya serbest olarak çalýþýlan sürenin 
tamamýnýn dikkate alýnacaðýný hükme baðlanmaktadýr. 
Özel sektöre ve serbest meslek sahiplerine kamuda üst 
kademe yönetici olma yolunu açan bu deðiþiklikle 
birlikte, kamu yönetiminin üst düzey yöneticilik 
makamlarý, siyasal iktidarla gelip gidecek "siyasal 
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kadrolar"a dönüþtürülmekte, memuriyet kariyer 
sisteminin taþýyýcýsý olan "piramidin tepesi" kariyer 
sistemine kapanmaktadýr.

3-Sicil deðerlendirme sistemi ortadan kaldýrýlmakta, 
insan doðasýnýn bencil, çýkarcý, tembel bir varlýk olduðu 
kabulüne ve çalýþma adý verilen þeyin bireysel 
doyumdan ibaret olduðu görüþüne dayanan liberal 
deðerler üzerinde yükselen ödüllendirme-cezalandýrma 
ekseninde performans deðerlendirme sistemi 
kurulmaktadýr. Kolektif bir iþ olan kamu hizmetini 
performans deðerlendirme sistemi ile bireysel rekabete 
dayalý bir iþ haline getiren deðiþikliklerle kamu hizmeti 
kavramýnýn altý boþaltýlmaktadýr.

SONUÇ

AKP Hükümetince 9 Haziran 2010 tarihinde Meclis 
Baþkanlýðý'na sunulan "Devlet Memurlarý Kanunu ile 
Bazý Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde 
Deðiþiklik Yapýlmasýna Dair Kanun Tasarýsý" ve bu 
tasarýnýn 657 sayýlý Devlet Memurlarý Kanunu'nda 
deðiþiklik öngören tüm hükümlerini içeren ve 29 Kasým 
2010 tarihinde Meclis Baþkanlýðý'na sunulan "Bazý 
Alacaklarýn Yeniden Yapýlandýrýlmasý ile Sosyal 
Sigortalar ve Genel Saðlýk Sigortasý Kanunu ve Diðer 
Bazý Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde 
Deðiþiklik Yapýlmasýna Dair Kanun Tasarýsý" AKP 
Hükümetinin "Personel Rejimine" iliþkin hedefini açýkça 
gözler önüne sermektedir. "Plan Bütçe Komisyonu" 
metninde söz konusu hükümler içerisinde yer alan 
"uzmanlýk sistemi" ile ilgili hükümler tasarý metninden 
çýkarýlmakla birlikte bu tür bir sistemin uygulanmasýnýn 
yolunu açacak olan memuriyet güvencelerini kaldýran ve 
özel sektör þirketlerinin istihdam kurallarýný içinde 
barýndýran hükümler tasarýdaki yerlerini korumuþtur. Bu 
anlamda tasarý "Plan Bütçe Komisyonu"ndan çýktýðý hali 
ile personel rejiminde kariyer sisteminden kadro 
sistemine dönüþümünün bir ön çalýþmasý niteliðine 
bürünmüþtür. 

Tasarý, kendi içinde danýþma - görüþme - tartýþma - 
direnme yollarýný kapatmakta, iç dengeleme 
mekanizmalarý olmayan, siyasal iktidarýn ve baþlýca 
toplumsal güç odaklarýnýn vurucu aleti haline gelmiþ bir 
yönetim anlayýþýný öngörmektedir.

Tasarýda yer alan hükümlerle üst kademe yöneticilik 
makamlarý siyasal kadrolarýn ve özel sektör aktörlerinin 
iþ görme yerlerine dönüþtürülmektedir. Bunlar, 
hükümetle gelip hükümetle gitmekle birlikte, emir-
komuta makamlarýnda kamu kaynaklarýna yön veren ve 
bütün bir yönetim sistemini ve personelini yönlendirip 
deðerlendiren kadrolar olarak iþ göreceklerdir. 

Emirlerinde çalýþacak olan personelin memurluk 
güvencelerinden yoksun olduðu, bir yandan disiplin, bir 
yandan da subjektif kriterlerle "takdire" dayalý 
ödüllendirme esaslý performans deðerlendirme 
sistemine tabi tutulacaðý düþünüldüðünde, bu yeni elitin 
etkilerinin yalnýzca genel politika belirleme ile sýnýrlý 
kalmayacaðý, doðrudan uygulamanýn ayrýntýlarýna da 
uzanacaðý açýkça görülmektedir.

Bu noktada Anayasa'da "Çalýþma Hakký ve Ödevinin", 
"Sosyal ve Ekonomik Haklar ve Ödevler" ana baþlýðý 
altýnda, "Kamu Hizmetlerine Girme Hakký"nýn ise 
"Siyasal Haklar ve Ödevler" içerisinde sayýldýðýnýn 
hatýrlatýlmasýnda fayda bulunmaktadýr. Bu ayrýmýn 
temel felsefesi, kamu adýna karar verenlerin siyasal 
iktidarýn baskýlarýnýn yanýnda farklý çýkar gruplarýna karþý 
da kamu adýna korunmasý gerekliliðinde aranmalýdýr. Bu 
niteliði ile kamu hizmetine girme siyasal bir öz 
taþýmaktadýr. Tasarý getirdiði hükümlerle kamu 
hizmetini ve bu hizmeti görenleri kamu adýna koruma 
anlayýþýndan vazgeçildiðine de iþaret etmektedir.

Tasarý, kamu hizmetinin ve dolayýsýyla kamu yönetimi 
örgütlenmesinin kapsamlý ve sürekli tasfiyesini 
gerçekleþtirmek amacýyla hazýrlanmýþtýr. Bu amaç, 
ancak, kamu personel rejiminin memurluk ve kariyer 
sisteminden çýkarýlmasýyla, sözleþmelilik ve kadro 
sistemine geçirilmesiyle gerçekleþtirilebilir.

Öte yandan tasarý, kamu hizmeti kavramýný 
sözlüklerden çýkaracak bir nitelikte olmasý nedeniyle 
sadece 657 Sayýlý Kanuna tabi çalýþanlarý deðil, 
toplumun tüm emekçi kesimlerini olumsuz etkileyecek 
bir özellik taþýmaktadýr. Bu nedenle bu tasarýya karþý 
yürütülecek mücadelenin tüm emekçilerin ortak 
mücadelesi haline getirilmesi özel önem arz etmektedir.

Temel bir kanun niteliðinde olan 657 Sayýlý Devlet 
Memurlarý Kanunu'nun bir çok kanunda deðiþiklik 
öngören bir torba yasa içerisinde, ayrýca birlikte 
deðerlendirildiðinde toplumsal parçalanma ve 
çatýþmalara neden olabilecek nitelikteki "vergi affý" ve 
"emek alaný düzenlemeleri" gibi hususlarla ayný tasarý 
içerisinde deðerlendirilmesi kabul edilemez. Bu nedenle 
öncelikli olarak, kamuoyunda torba yasa olarak anýlan 
"Bazý Alacaklarýn Yeniden Yapýlandýrýlmasý ile Sosyal 
Sigortalar ve Genel Saðlýk Sigortasý Kanunu ve Diðer 
Bazý Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde 
Deðiþiklik Yapýlmasýna Dair Kanun Tasarýsý" içerisinde 
yer alan "Devlet Personel Ýstihdam Rejimi"nde ve emek 
alanýnda yapýlmaya çalýþýlan deðiþikliklere iliþkin tüm 
hükümlerin tasarýdan çýkarýlmasý ve söz konusu 
hususlarýn ilgili tüm emek örgütlerinin de katýlýmý ile 
tekrar deðerlendirilmesi gerekmektedir.



73

Nükleer Karþýtý Platform sözcüsü ve bir elektrik 
mühendisi olarak nükleer enerjiye neden 
karþýsýnýz? 

Nükleer enerjinin riskli olduðu son olayda da ortaya 
çýktý. Çernobil, Three Miles Island gibi büyük kazalar ve 
bunlarýn yaný sýra bilinen 400'den fazla kaza meydana 
geldi. Bu iþte ileri teknolojiler kullanan Japonya'da bile 
bugün böylesi bir kaza yaþanýyorsa, baþka neler 
yaþanabilir bilemeyiz. Soðutma sistemi arýzasý, çekirdek 
erimesi arýzasý, patlama ve baþka arýzalar. Bunlarý 
býrakýn geçen yaz Rusya'da orman yangýný yaþandý. 
Yangýn Çernobil atýklarýnýn saklandýðý yere doðru 
ilerlediði için bütün dünyada endiþeye yol açtý. 
Görüldüðü üzere bu kadar karmaþýk bir iþlem 
yaptýðýnýzda ne zaman nerede sorun yaþayacaðýnýzý iyi 
hesap etmeniz gerekir. 

Tüple nükleer santralin tek ortak noktasý ikisinin 
de su ýsýtýyor olmasý 

Bakýn Japonya'da olan son olaya. Soðutma sistemi 
arýzalandý ve çözülemiyor bu durumun sonunda 
beklenen þey santralin patlamasý. Bu patlama 
gerçekleþirse Çernobil'in 3 katý büyüklüðünde etkisi 
olacak. Çin, Rusya'nýn doðusu ile Amerika ve 
Kanada'nýn batýsý radyoaktif serpintiye maruz kalacak. 
Kimin hakký var bir noktada enerji üretmek için çok 
geniþ bir bölgede insanlarýn yaþamýný karartmaya. 

Bir de bu durumu tüple karþýlaþtýrýyorlar. Tüple nükleer 
santralin tek ortak noktasý, ikisinin de su ýsýtýyor olmasý. 
Birisi patladýðýnda üstünde oturmadýðýnýz sürece bir þey 
olmaz, ama nükleer santral patladýðýnda binlerce 
kilometre uzaðýndaki insanlar bile etkilenir. 

Tüpünüz sizi radyasyona maruz býrakmaz, sýzýntý yapsa 
önlemini almak basittir, birkaç lira maliyeti olan gaz 
alarmý sensörü alýrsýnýz. Tüp yerine ocak da 
kullanabilirsiniz. Olasý risklerden ve kötü sonuçlardan 
kaçýnabilirsiniz. Fakat bir olumsuzluðun/kazanýn bedeli 
bundan yüksekse kaçýnmak lazým. 

Öncelikle çok basit bir soru sormak istiyoruz. 
Nükleer enerji Türkiye için bir ihtiyaç mý? 

Hayýr, böyle bir ihtiyacýmýz yok. Enerjiye ihtiyacýmýz var, 
enerji yaþamýn vazgeçilmez parçasý ama bu nükleer 
enerji olmak zorunda deðil. Enerji üretimine ihtiyacýmýz 
var, ancak bu her þeye raðmen olmamalý. 

Ramazan Pektaþ : 'Nükleer Enerjinin Ýyisi Yok'   
19 Mart 2011
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Nükleer enerji Türkiye için bir ihtiyaç mý? 
Nükleere karþý çýkanlarýn gerekçeleri ne? 
Bakanýn söylediði gibi üçüncü nesil 
santraller güvenli mi? Tüple, nükleer 
santral arasýndaki riski bir tutan zihniyete 
ne demeli? EMO Ankara Þube Baþkaný ve 
TMMOB Ankara ÝKK Sekreteri Ramazan 
Pektaþ anlatýyor.

 www.sendika.org sitesinden alýnmýþtýr. http://www.sendika.org/yazi.php?yazi_no=36246 



Enerji için hayatýn dengesinin bozulmasýna, ekolojik 
sistemin dengesinin bozulmasýna, tarihi kültürel 
mirasýmýzýn yok edilmesine, çocuklarýmýzýn, 
torunlarýmýzýn geleceðinin harap edilmesine karþýyýz. 
Enerji elde edilmesi için her þeyin hoyratça 
kullanýlmasýna yani geleceðin ortadan kaldýrýlmasýna 
karþý çýkýyoruz. Çok kullanýlan bir söz vardýr. 'Biz bu 
dünyayý atalarýmýzdan miras almadýk, çocuklarýmýzdan 
emanet aldýk' diye. Biz bu emanete ihanet edilmesine 
karþýyýz. 

Nükleer dýþa baðýmlý, riskli, atýk sorunlu ve pahalý 

Bunun dýþýnda nükleer enerji dýþa baðýmlýlýk anlamýna 
gelir. Zenginleþtirilmiþ yakýt çubuklarý, üretim tesisinin 
kurulmasý, iþletilmesi dýþa baðýmlýdýr. Ayrýca nükleer 
yakýt üretme sistemi en pahalý yakýt üretme sistemidir. 
Üstelik nükleer rezervler sonsuz deðildir. 

Bugün dünyada 442 ticari reaktör var. Bu santrallerde 
kullanýlan atýklarýn insanlara zarar vermemesi için yarý 
ömürlerinin geçmesi gerekiyor. Bu da bazý radyoaktif 
elementler için 100-150 yýl anlamýna geliyor. Nükleer 
atýklarý doðadan izeole bir þekilde 100-150 yýl 
bekletmeniz lazým. Bunun doðadan izole bir biçimde 
bekletilmesini saðlayacak lisanslý bir depolama yöntemi 
yok. Kimi toprakta kimisi havuzlarda bekletiliyor, bunlar 
da risk. 

Bugün korkulan bir patlama, sýzýntý olduðu zaman 
bunun boyutlarýný gözle görme þansýnýz yok. Ancak özel 
cihazlarla radyo aktif serpinti ölçülüyor. Hangi bölgeye 
ne kadar yayýlmýþ anlaþýlýyor. Serpinti ise hava akýmlarý 
ve rüzgar ile kolayca yayýlýyor. Özellikle tarýmsal 
alanlarda yetiþtirilen ürünlerle serpinti yayýlýyor. Demin 
de söyledim Amerika, Kanada ve birçok ülke Japonya'da 
yaþanan kazadan etkilenecektir. Bu kadar büyük 
tehlikenin ve risklerin azýmsanmasýný çok çarpýcý 
buluyorum. 

Mühendislikte risk hesabý vardýr. Risk hesabý yapmak 
için riskin gerçekleþme ihtimali çarpý sizin 
gerçekleþmesi durumunda ödeyeceðiniz fatura 
hesaplanýr. Örneðin Fukuþima'da yaþanan nükleer 
santral kazasýnýn faturasý 500 milyar dolar civarýnda 
olacaktýr deniyor. Mutfaktaki tüpün yaratacaðý bir riskin 
faturasý ile karþýlaþtýrýlamaz bile. Böylesi nükleer 
kazalarý kapsayan bir sigorta kuruluþu yok. Hiçbir 
sigorta kuruluþunun sigortalamadýðý bir tesiste ýsrar 
edilmesi matematik ve mühendislik hesabýnýn 
olmadýðýný gösteriyor. 

Kýsaca; nükleer enerjiye karþýyýz çünkü dýþa baðýmlýlýðý 
arttýrýyor, riskli, atýk sorunlu ve pahalý bir sistem. 

Japonya'da yaþanan nükleer arýza ile beraber 
Türkiye'deki nükleer santraller de yeniden 
tartýþma konusu oldu. Bu konuda hükümet 
cephesinden ortaya atýlan bazý iddialar var. 
Örneðin Türkiye'ye kurulacak olan nükleer 
santrallerin üçüncü nesil olduðu ve daha az risk 
içerdiði, Rusya'nýn nükleer teknoloji konusunda 
Japonya'dan daha güvenli, ileri olduðu gibi. Bu 
iddialarýn doðruluk payý nedir? 

Çernobil patladýðýnda da Rus teknolojisinin geri olduðu 
söylenmiþti, Japon teknolojisinin, Batý teknolojisinin iyi 
olduðu iddia edilmiþti. Þimdi Japonya'da arýza 
yaþanýnca Japon teknolojisinin geri olduðu söyleniyor. 
Bu iddialara ancak gülümseyebilirim. 

'Santra l  nes l in in  yükselmesi  söy lemi  
demagojiktir' 

Öte yandan santrallerin neslinin yükselmesi söylemi 
tamamen demagojik bir söylemdir. Her bir neslin kendi 
sorunu olur. Örneðin birinci nesil santrallerde vanalarda 
sorun var. Ýkinci nesil santrali yaparken vana 
yapmalýsýnýz, vanalarýn arýzaya geçtiði durumlarda 
haber veren bir uyarý sistemi yapmalýsýnýz, bir de uyarý 
sonrasý çalýþacak paralel bir sistem yapmalýsýnýz. 
Gördüðünüz gibi nesil yükselirken bir öncekinde 
yaþanan sorunu çözmek için eklenen sistem hem 
maliyeti hem riski arttýrýyor çünkü yeni eklenenlerin 
arýzalanmasý riski de var. 

Kýsaca neslin artmasý riski azaltmaz. Üstelik nesli 
yükselteceðim diye insanlarý kobay yapýyorsunuz. Bir 
problem var mý, varsa sonuçlarý etkilerini göreyim 
diyorsunuz. Ortaya çýkan sonuçlar binlerce insana zarar 
verebiliyor. Her neslin riski vardýr. Teknik olarak sýfýr 
riskli nesil/sistem yoktur. Örneðin uçaða binmek de 
risklidir. Uçak düþebilir. Fakat uçak düþtüðünde içindeki 
insanlar hayatýný kaybeder, düþtüðü yere zarar verir 
fakat uzaklarda bundan habersiz insanlara bir þey 
olmaz. Uzaklardaki insanlar ölmez. Termik 
santrallerde, barajlarda da risk vardýr. Hatta bisiklete 
binmek bile risklidir. Kaza yapabilirsiniz ama bu durum 
50 metre ilerinizdeki bir insaný etkilemez. Fakat 
nükleerde durum böyle deðil. Bakýn Çernobil'de 
patlama oldu binlerce kilometre uzaðýnda insanlarýmýz 
zarar gördü. Hastalýklar oldu. Fukuþima da öyle. 
Binlerce kilometre mesafedeki insanlar etkilenecek. 
20-30 yýl sonra insanlar kanserden ölecek. Kanser 
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hastalýðýna yakalananlarýn sayýsýnda ciddi artýþlar 
olacak. 

'Nükleerin iyisi yoktur' 

Japonya 1945'te ABD tarafýndan atýlan bombalarla bir 
nükleer felaket yaþadý. Bugünde kendi elleriyle yarattýðý 
bir nükleer felaket yaþýyor. Bunun bize gösterdiði þey 
“nükleerin iyisi yoktur.” Týp dünyasýnda teþhis ve tedavi 
amacý dýþýnda nükleer tekniklerin kullanýlmamasý 
gerektiðini düþünüyoruz. Bütün dünyada enerji ihtiyacý 
nükleer santraller yerine alternatif kaynaklarla 
saðlanabilir. Etrafýna zarar vermediði sürece hidrolikler, 
güneþ, rüzgar ve deniz dalgalarýndan elde edilen enerji 
kullanýlabilir. Ýnsanlýk nükleer enerji santralleri kurmak 
ve risklerinden korunmak için harcanan parayla yeni, 
alternatif enerji kaynaklarýna yönelebilir. Bu yöntemleri 
kullanýp geliþtirebilir. 

Bir de son olarak bir manipülasyona daha dikkat çekmek 
istiyorum. Karbon emisyonu konusunda. Nükleer 
enerjide karbon emisyonu olmadýðý söyleniyor. Bu da 
doðru deðil, santral çalýþmasý sýrasýnda karbon 
emisyonu yok ama karbon emisyonuna sebep olan 
iþlemler ve üretimler var, radyasyon emisyonu sorunu 
var. Yani nükleer enerji anlatýldýðý gibi temiz deðil. 
Harcamalar ve atýklar düþünüldüðünde ve geriye doðru 
gidildiðinde karbon ayakizi adý verilen karbon 
emisyonuna sebep olacak iþlemler olduðunu mutlaka 
görürsünüz. O zaman rüzgar santrallerinin radyasyon 
sorunu da yok, karbon emisyon sorunu da yok. 

Bu denli zararlý bir iþletmeyi açma konusunda 
hükümetin ýsrarýný neyle açýklayabiliriz? 

Hükümetin ýsrarýný, geçmiþ hükümetlerin ýsrarlarý ile 
birleþtirdiðimizde bazý þeyler anlamak mümkün. 
Geçmiþte de bazý siyasetçiler muhalefet olunca karþý, 
iktidar olunca nükleerci olurlardý, bu durum halen 
sürüyor. Hükümetlerin ýsrarlarý bize geçmiþteki bir 
hükümet yetkilisinin “nükleer firmalarýna yaptýklarý 
masraflarý ödeyelim” sözünü hatýrlatýyor. Bizim elimizde 
bu masraflarýn belgesi yok ama masraf olduðunu bir 
siyasetçi söylüyorsa bildiði vardýr diye düþünmek lazým. 
Nükleer santral kurmak demek çok ciddi bir maliyetle 
imalat yapmak demek. Buradaki imalat iþleminin 
parasal karþýlýðý kadar bir miktarýn harcanmasý demek. 
Bu harcama yapýlýrken yandaþlarýnýn veya yakýnlarýnýn 
ya da bilemediðimiz kesimlerin bundan nemalanmasýný 
saðlamak istiyor olabilirler. Sadece iktidar olunca 
kapýlýnýlan bu nükleer hezeyaný baþka ihtimal 
býrakmýyor. 
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BÝLÝNMEYEN ANKARA

BÝLÝNMEYEN ANKARA

Künye : 
Mimar :Arman Güran
Proje :1957
Ýnþasý :1962
Ýþ Sahibi: Hizmet Yapý Kooperatifi
Ýþlev : Konut
Adres : Ýncesu Caddesi No: 6, Kolej

96'lar konut bloðu, ya da bilindiði adýyla 96'lar 
apartmaný, 1950–80 dönemi mimarisinde, gerek 
Türkiye'deki konut inþasý süreci, gerekse mimari 
tasarýmý ve 1920'lerin modern mimarlýðýna yaptýðý 
referans bakýmýndan özgün bir yere sahiptir. 

Baðlamsal geliþimi: Ankara'da Konut Üretimi 
Baðlamýnda 96'lar apartmanýn yeri

96'lar apartmanýnýn inþa edildiði tarihlerde Ankara'da 
konut yapýmý konusunda bir bolluk yaþanmakta olduðu 

96'lar Apartmaný
Zeynep Çiðdem Uysal
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bilinmektedir. 1948'den 1962'ye kadarki dönemde bu 
konutlarýn çoðunun yapý kooperatifleri, serbest 
mütaahitler, toplu konut firmalarý ve gecekondu 
yapýcýlarýndan oluþan dört temel grup tarafýndan 

1yapýlmakta olduðu çeþitli kaynaklarda belirtilmektedir .

Bu gruplarýn arasýnda Ankara'da konut üretimi 
konusunda en aktif olanýnýn yapý kooperatifleri olduðu 
gözlemlenmekte ve Türkiye çapýnda bu dönemde 
çalýþan 391 kooperatif olduðu, bunlarýn 184'ünün 
Ankara'da bulunduðu; 1950-58 yýllarýnda ise Türkiye'de 
aktif halde çalýþan toplam 50 kooperatif bulunduðu ve 
1948-62 döneminde Ankara'daki konutlarýn % 60'ýnýn 

2bu kooperatifler tarafýndan yapýldýðý belirtilmektedir .

96'lar apartmanýn yapýmýna da 1956'da kurulan Hizmet 
Yapý Kooperatifi tarafýndan baþlanýlmýþtýr. Bu 
kooperatifin ilk kurucularý Sosyal Güvenlik Kurumu 
çalýþanlarý olmuþ, yalnýz daha sonra apartmanýn inþasýný 
yapan Alman firmasýna verecek mali kaynaklarý 
tükendiði için kooperatif emekli ordu subaylarýndan 

3  oluþan bir gruba devredilmiþtir .  O dönemde genel 
olarak yapýlageldiði üzere binanýn inþasýna da Türkiye 
Emlak Kredi Bankasý'ndan 5 Temmuz 1957 tarihinde 

4  alýnan bir krediyle baþlanýlmýþtýr .   

Ýncesu Mahallesi, Ýmrahor Bulvarý üzerinde yapýlan 
blok, kentin güneydoðu eksenindeki kýyýsýna, kent 
merkezi Kýzýlay'a kolay eriþebilecek þekilde 
konumlanmýþtýr. Hizmet Yapý Kooperatifi, 4 Temmuz 
1956 tarihinde ayrý ayrý 8 parseli satýn almýþ ve 
1960'dan sonra bu parseller Ýmar Müdürlüðünün 

onayýyla birleþtirilerek 5331/36 ada pafta numarasýyla 
kaydedilmiþtir. 105 m'ye 60 m ölçülerindeki arazinin 

5  toplam alaný 4579 m2'dir .      

Mimari Tasarýmý

1957 ve 1962 yýllarý arasýnda inþa edilen 96'lar 
apartmaný, Türkiye'deki büyük konut bloklarýnýn ilk 

6  örneklerinden biridir .   Bina, mimarý Arman Güran'ýn, 
1953 yýlýnda ÝTÜ Mimarlýk Fakültesinden mezun 
olduktan hemen sonra yaptýðý ilk projelerden biridir. 
Projeyi 1954'te iki arkadaþýyla birlikte kurduðu ofisleri 
MÝDA A.Þ bünyesinde gerçekleþtiren Güran'ýn bu 
yýllarda tasarladýðý binalar arasýnda Ankara Devlet 
Konservatuarý ve Ziraat Bankasý'nýn Yenimahalle'deki 

7Eðitim ve Arþiv Binalarý sayýlabilir . Hizmet Yapý 
Kooperatifinden uygulamasýyla birlikte aldýklarý 96'lar 
projesi, Güran'ýn sözleriyle kendileri için mimarlýkla ilgili 
ideallerini gerçeðe dönüþtürmeye çalýþtýklarý heyecan 

8  verici bir süreç olmuþtur .

Binanýn konsept projesi Güran tarafýndan 4 Temmuz 
1956 yýlýnda bitirilmiþ ve planlar 15 Nisan 1957'de 
onaylanmýþtýr.  Daha sonra, MÝDA a.þ'nin süreçten 
çekilmesiyle binanýn uygulama projeleri kooperatif 
tarafýndan mimar Turan Vural'a verilmiþ ve inþaat 2 

9  Mayýs 1962'de bitirilmiþtir .

Morfolojik olarak, 96'lar, çevresini domine eden büyük 
bir dikdörtgen prizma þeklindedir. Arsada doðu-batý 
yönünde yerleþmiþ bloðun giriþleri de doðu ve batý 
cephelerindedir. 11 katlý blokta, orijinal olarak 96 daire 
olduðu için bina 96'lar olarak adlandýrýlmýþtýr. Tadilatla 
çatýya 4 daire ve zemin kata dükkânlar eklendiði için 
binada þu anda 100 daire ve 24 dükkân vardýr. 

Bina, kendi ayrý giriþi ve merdiven/asansör çekirdeði 
olan 8 bitiþik bloðun bir araya gelmesiyle oluþmuþtur ve 
tek katlý, 2 katlý, 2 katlý ve arakatlý ve 3 katlý olmak üzere 

10  4 daire tipine sahiptir .  Orijinal projesinde kolonlarýn 
(pilotilerin) üstünde havaya kaldýrýlmýþ bir kütleyken ve 
zemin katý arazinin öbür yanýna geçiþ saðlayan boþ bir 
alanken, bina bugün zemin katý dükkânlarla 
doldurulmuþ kapalý bir kütle halindedir. Orijinal projede 
ayrýca bir baðlantý elemanýyla batý cephesine 
eklemlendiri lmiþ si l indir ik bir yapý olduðu 
görülmektedir. Bu yapý da, içinde çeþitli dükkânlarýn da 

11olduðu ortak bir toplanma alaný olarak düþünülmüþtür . 

Ayrýca, terasta yapýlan tadilat öncesinde, terastaki 
alanlarýn özellikle çocuklarýn kullanýmý için düþünülmüþ 

Arazinin ilk hali ve Ýmrahor bulvarýnýn konumu.



toplu etkinliklere açýk ortak mekânlar olduðu 
görülmektedir. Orijinal projede giriþ cephesinde beton 
balkon parapetleri ve yatayda yerleþtirilmiþ güneþ 
engelleyici elemanlar (brise-soleil) olduðu da 
görülmektedir. Bu elemanlar Güran ve ekibinin 
çekilmesinden sonraki süreçte uygulanmamýþtýr. Þu 
anda balkon parapetleri metaldir ve zaten çoðu balkon 
da kapatýlmýþtýr. Tüm bu deðiþiklikler dýþýnda, proje 

12  aslýna uygun olarak uygulanmýþtýr .   

Modern Mimariye verdiði referanslar – Le 
Corbusier etkisi

2005 yýlýnda Arman Güran'la yapýlan röpörtajda Güran, 
bu binadaki mimari yaklaþýmýný Corbusien olarak ifade 
etmiþ ve binanýn Le Corbusier'in 'gerçekçi-iþlevsel' 
yaklaþýmýna uygun olarak yapýldýðýný belirtmiþtir. Güran 
ayrýca binanýn tasarýmýnda yine Le Corbusier tarafýndan 
1945 yýlýnda insan vücudu temel alýnarak hazýrlanmýþ 

Doðu ve batý cepheleri ve arazinin yan kesiti 

Doðu cephesinin eski ve yeni fotoðraflarý
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ve birim ölçüsü 2.26 metre olan bir ölçülendirme aracý 
olan Modulor'ün kullanýldýðýný da dile getirmiþtir.

Güran'ýn anlatýmýna gore, kooperatif tarafýndan 
belirlenen ihtiyaç programýnda iki ve üç odalý dairelere 
yer verilmiþti. Corbusier prensiplerine gore ise bina, 
içinde yaþayacak insanlarýn niteliklerine göre 
tasarlanmalýydý. Ancak bu program ve þartlar altýnda 
böyle bir araþtýrma söz konusu olamayacaðý için, Güran 

Binanýn þu anki hali 

Orijinal maket fotoðraflarý

genel Türk aile yapýsýný incelemiþ ve 3 temel aile tipi 
belirlemiþtir. Katý, ataerkil aile, anaerkil aile ve modern 
aile olmak üzere belirlenen bu üç aile tipine göre Güran 
toplam 4 tip daire tasarlamýþtýr.

Güran'ýn ifadesiyle, A tipi olarak belirlenmiþ tek katlý 
daireler, yatak odalarýnýn ve dolayýsýyla çocuklarýn 
babanýn kontrolünde olacaðý ataerkil aile için 
düþünülmüþtür. C tipi olarak belirlenmiþ iki katlý 
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daireler, annenin, çocuklarý babanýn kontrolünden 
uzaklaþtýrarak salonun yanýnda, ebeveynlerinin ikinci 
kattaki odasýndan uzakta, serbest bir þekilde 
yaþatabileceði ana erkil aile için düþünülmüþtür. Son 
olarak, B ve D tipi olarak belirlenmiþ iki kat artý ara katlý 
ve üç katlý daireler, çocuk ve ebeveynlerin odalarýnýn 
birbirinden ayrýlmýþ ama hepsinin ortak bir yaþama 
alanýna eriþebilir ve bu alandan görünür olduðu, 
herkesin baðýmsýz ama birbirine saygýlý yaþayabildiði 
modern aile tipi için düþünülmüþtür. Röportajda Güran 
bu yaklaþýmýn günümüz koþullarý için oldukça sert bir 
iþlevselcilik taþýdýðýný itiraf etmiþtir.

Ýlginç bir þekilde bu aile tipi araþtýrmasý ve ona göre 
tasarlanan daireler seminerler yoluyla kooperatif 
üyelerine anlatýlmýþ ve üyeler bu tiplere onay vererek, 
oturacaklarý tipleri kendileri seçmiþlerdir.1947-52 yýllarý 

arasýnda inþa edilmiþ Marseilles bloðunun (Unite 
d'Habitation) ve Corbusier'in 1920'lerde ortaya 
koyduðu, pilotis, teras çatý, özgür plan, özgür cephe ve 
þerit pencerelerden oluþan 5 ünlü mimari prensibinin, 
96'lar için temel referans niteliðinde olduðu 

13görülmektedir . 96'lar apartmaný, Marseilles bloðuna 
çoðu formal özellikleri bakýmýndan benzerlikler 
göstermektedir: pilotiler üstünde yükseltilmiþ kütlesi, 
güneþlikli balkonlarý, teras çatýsý, çapraz olarak iç içe 
geçmiþ dairelerin hücresel morfolojisi, iki kat 
yüksekliðindeki salonlarý ve Modülor ölçülerinin 
kullanýlmasý bunlara birer örnektir. Ayrýca, gerek 
parsellerin birleþtirilmesinde, gerek toplu aktivitelerin 
gerçekleþtirileceði ortak mekânlarda, gerek 
çocuklarýn kullanýmý için tasarlanmýþ ve sokaðýn yerini 
almasý düþünülmüþ teras çatýda, gerekse tasarýmýn 
oturacak kiþiler düþünülerek geliþtirilmesinde 

BÝLÝNMEYEN ANKARA80



Marseilles Bloðu terasý and 96'lar terasý

Le Corbusier'nin Marseilles Bloðu and 96'lar apartmaný

Corbusier etkisi net olarak hissedilmektedir.

Sonuç olarak 96'lar apartmaný, gerek formal gerekse 
kavramsal özellikleriyle, Corbusier tarafýndan 
belirlenmiþ modern mimarlýk prensiplerinin yansýtýldýðý 
Türkiye'deki öncü örneklerden biri olmuþtur. Apartman, 
1950'lerin Türkiye'sinde erken modernist ideallerin 
coþkulu bir þekilde vücut bulduðu önemli bir modern 
mimarlýk örneði olmuþtur ve gerek toplumsal bilince 
sahip duyarlý planlama anlayýþýndan, gerek Modern 
mimarlýðý hem kavramsal hem de formal düzeyde 
yorumlayýþýndan, gerekse dönemin konut üretimi 
baðlamýndaki önemli yerinden ötürü 1950–80 dönemi 
mimarisinde çok önemli bir yere sahiptir.

1-Ali Cengizkan, Discursive Formations In Turkish Residential 
Architecture, Doktora Tezi, ODTÜ, Ocak 2000, s. 76.
 2-A.g.e.. s. 49-50.
 3-96'lar Apartmaný Yönetimi ile yapýlan röportajdan
 4-Ali Cengizkan, Discursive Formations… , s. 229-234.
 5-A.g.e.
 6-TSMMD, Ankara Mimarlýk Rehberi, T.C Kültür Bakanlýðý, Ankara, 
2002, p. 57.
 7-Arman Güran'la Nisan 2005'de yapýlan röportajdan.
 8-Bu bilgiler Arman Güran'la Nisan 2005'te yapýlan bir röportaj 
yoluyla elde edilmiþtir.
 9-Ali Cengizkan, Discursive Formations … s. 229-234.
 10-96'lar Apartmaný Yönetimi ile yapýlan röportajdan.
 11-Arman Güran'la Nisan 2005'de yapýlan röportajdan
 12-Arman Güran'la Nisan 2005'de yapýlan röportajdan.
 13-Maurice Besset, Le Corbusier, To Live with the Light, Rizzoli, New 
York, 1987, p. 69-8
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KARÝKATÜR

Ýsmet Voljevica (Hýrvatistan) 
Karikatürcüler Derneði'nin düzenlediði 16. Uluslar arasý Nasreddin Hoca Karikatür Yarýþmasý Albümünden 
alýnmýþtýr. 
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01.02.2011- 28.02.2011 Tarihleri Arasý
Mesleki Denetim Verileri

MESLEKÝ DENETÝM

 

 

 

 

Tus ªantiye

Adet m2 Adet Adet

ANKARA ªUBE 359 962636.52 4 87
YOZGAT TEMSÝLCÝLÝÐÝ 1 3703.00 2 0

KDZ. EREÐLÝ TEMSÝLCÝLÝÐÝ 5 22623.70 5 0

ZONGULDAK TEMSÝLCÝLÝÐÝ 6 67094.03 0 0

KARABÜK TEMSÝLCÝLÝÐÝ 10 8426.00 7 0

BARTIN TEMSÝLCÝLÝÐÝ 4 2542.50 2 0

KASTAMONU TEMSÝLCÝLÝÐÝ 6 1451.00 7 0

BOLU TEMSÝLCÝLÝÐÝ 59 63429.68 6 11

KIRIKKALE TEMSÝLCÝLÝÐÝ 0 0.00 0 0

ÇAYCUMA TEMSÝLCÝLÝÐÝ 0 0.00 0 0

KIRÞEHÝR TEMSÝLCÝLÝÐÝ 4 574.00 13 0

ÇORUM TEMSÝLCÝLÝÐÝ 29 32928.00 11 0

NEVÞEHÝR TEMSÝLCÝLÝÐÝ 10 5287.00 10 0

DÜZCE TEMSÝLCÝLÝÐÝ 42 47571.49 5 9

SÝVAS TEMSÝLCÝLÝÐÝ 3 393.00 3 0

ERZÝNCAN TEMSÝLCÝLÝÐÝ 3 255.00 3 0

TOPLAM 541 1218914.92 78 107

ANKARA ÞUBESÝ VE TEMSÝLCÝLÝKLERÝ MESLEKÝ DENETÝM PROJE-TUS-ÞANTÝYE

ªUBELER

Proje

KULLANIM AMACI ADET ALAN m2
ATÖLYE 2 8487.73

ATÖLYE,BÜRO 1 1319.49

ATÖLYE,ÝÞYERÝ 1 7171.73
BAÐEVÝ 1 58.00
BÜFE 1 17.15
CAMI 2 3270.98
ÇÝFTLÝK YAPILARI 1 2093.00
DEPO 4 133910.50
DÜKKAN 5 9786.44
DÜKKAN,KONUT 94 223209.83
DÜKKAN,OFÝS 1 11240.00
FABRÝKA 1 5412.84
FIRIN 1 1173.00

HASTANE 1 4515.00
IMALATHANE 7 9770.79

ÝDARÝ YAPILAR,MÜZE 1 6090.98
ÝÞYERÝ 9 12163.32
ÝÞYERÝ,KONUT 1 818.36
KONSER SALONU 1 2013.40
KONUT 210 431860.99

KONUT,LOKANTA 1 3740.19
MÜSTAKÝL KONUT 6 1717.98
OFÝS 3 3410.54
SOSYAL TESÝS 1 1184.25
TÝCARET 1 473.85
VÝLLA 15 6666.81
YÖNETÝM YAPILARI 1 52920.00
YURT 2 3139.37
YÜKSEKOKUL 1 15000.00
TOPLAM 376 962636.52

ANKARA ÞUBE MESLEKÝ DENETÝMÝNDEN GEÇEN PROJELERÝN
KULLANIM AMACINA GÖRE DAÐILIMLARI 
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