Merhaba,
Bahar bir kez daha sýkýntýlý fakat ümitvar bir biçimde geliyor. Mayýs ayý yine bir yandan yaþanmýþ acýlarýn, feda
edilenlerin ve kaybedilenlerin anýlarýný, diðer yandan da tarihe býrakýlan mücadele mirasýnýn onurlu yükünü yüklenip,
yine iyimserliði öðütleyerek ve yine mücadeleyi muþtulayarak geliyor. Üstelik yakýn tarihimizin önemli
dönemeçlerinden biri olacak genel seçimlerin arifesindeyiz. Bir kez daha, ülkenin demokrasi ve özgürlük beklentileri
hükümetin otoriter eðilimlerini kurumsallaþtýrma giriþimlerine kurban edilme tehlikesiyle karþý karþýya. Tarih bize bir
kez daha “kendi hikâyemizi anlatmaya”, bir kez daha özgürlük mücadelesinin ancak kitlelerin kendi eseri olacaðýný
örneklemeye hazýrlanýyor. Yine de iyimser olmak için sebep var. 12 Eylül referandumundan bu yana içinde
yaþadýðýmýz “ileri demokrasi”nin standartlarý, demokrasi güçlerini bu kez saflarý daha da fazla sýklaþtýrmaya
yönlendiriyor, kitleler Yükseköðretime Geçiþ Sýnavýnda yaþanan türden basiretsizliklerin acýsýyla tepkiselleþiyor.
Seçimlere gidilirken, 15-17 Nisan 2011 tarihlerinde gerçekleþen TMMOB Mimarlar Odasý Olaðanüstü Genel
Kurulu'na ait Sonuç Bildirgesi'nde yer alan þu sözleri alýntýlýyor ve seçim gündemimiz olarak ortaya koyuyoruz:
“Ülkemizde faþist darbelerin ve otoriter yönetimlerin bir daha yaþanmamasýný garanti altýna alan, toplumsal
parçalanmaya karþý dayanýþmayý savunan, emekten yana, ülkenin en yakýcý gündem maddesi olan Kürt sorununun
aþýlmasý için toplumsal uzlaþýyý saðlayan, “gücün þiddeti ve þiddetin gücü” karþýsýnda barýþý savunan, özgürlükçü,
demokratik bir anayasanýn yapýlmasý için demokrasiye inanan herkesi sorumluluk almaya çaðýrýyoruz”.
Ankara gündemine döndüðümüzde ise, görülüyor ki Mayýs, bir kez daha hatýrlayýþýn mücadele niteliði kazandýðý bir
ay olarak geliyor. Unutmamanýn ve unutturmamanýn, toplumsal belleði savaþ alanýna çeviren, afyon niteliðinde bir
sözde demokrasi söylemiyle yýlmadan mücadele etmenin görev olarak önümüze konduðu bir aya giriyoruz. Zira bu
ay içinde Ulucanlar Cezaevi bir kez daha gündemde öne çýkýyor. Hatýrlanacaðý gibi, Ulucanlar Cezaevi toplumsal bir
düþtü; Þubemizin, bir kent parçasýnýn dönüþümünü gerçekten katýlýmcý bir biçim ve toplumsal bir içerikle mümkün
kýldýðý bir kent düþüydü. Buna karþýlýk, Þubemizi ve sürecin paydaþý olan diðer kurumlarý dýþlayan Altýndað
Belediyesi, Ulucanlar Cezaevi'ni, hem toplumsal belleðe hem de mimarlýk mesleðine ihanet eden hukuk dýþý
uygulamalarla katletmiþ bulunuyor. Aylardýr tamamlanmýþ biçimde bekletilen yapýnýn açýlýþý Baþbakaný, Baþbakan da
Ulucanlar Cezaevi üzerinden en yüksek oy getirisini saðlayacak açýlýþ tarihini bekliyor. Buna karþýlýk TMMOB Mimarlar
Odasý Ankara Þubesi, hem Ulucanlar'ýn tarihsel anlamýna, hem de son 6 yýlda yaþanan ve kamuoyuna mal olmuþ
bulunan sürece sahip çýkýyor. Hem Cezaevinin Türkiye tarihindeki yerini hem de Cezaevinin dönüþüm sürecini bir
“Büyük Yüzleþme”yi konu ediyor. Gerek Ulucanlar'ý muhalif güçler ve sol aydýnlar için bir eza mekâný olarak
kullananlarýn, gerekse yaþanan acýlarý metalaþtýrarak deðersizleþtirmeye giriþenlerin karþýsýnda herkesi,
hatýrlamayý direniþe dönüþtürmeye davet ediyor.
Evet, bahar –bir kez daha– bizlere mücadeleden baþka birþey vaadetmiyor. Özgürlük, öte yandan, baþka bir hikâye;
“Onu biz kendimiz vaadettik kendimize”. TMMOB Mimarlar Odasý Ankara Þubesi, tüm üyelerini önce 1 Mayýs'ta,
sonra 15 Mayýs'ta TMMOB Mitingi'nde emeðin, demokrasinin ve özgürlük çaðrýsýnýn sesine ses vermeye, 6 Mayýs
akþamý da Büyük Yüzleþme'ye, Ulucanlar Cezaevi Belgeseli'nin Gala Gösterimine çaðýrýyor.
TMMOB Mimarlar Odasý Ankara Þubesi
41. Dönem Yönetim Kurulu

TMMOB Mimarlar Odasý Ankara Þubesi Bülteni
Ayda bir yayýmlanmaktadýr.
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Kýrþehir – Kaman Gezisi Tamamlandý

Kültür MBÇK etkinlikleri kapsamýnda Berna Görgün rehberliðinde Kýrþehir- Kaman gezisi gerçekleþtirildi. 22 Nisan
2011 Cuma günü Ankara'dan baþlayan gezide Kayadibi Restoran'da verilen kahvaltý molasý ardýndan Kaman
Kalehöyük Kazý alanýna hareket edildi. 1986 yýlýndan bu yana kazý çalýþmalarý devam eden, 280 m çapýnda ve 16 m
yüksekliðinde tipik bir Anadolu Höyüðü olan Kaman Kalehöyük'ün ardýndan, Arkeoloji Müzesi gezildi. Ýlk Tunç
çaðýndan Osmanlý Dönemi'ne kadar bir iskânýn varlýðýnýn saptandýðý Kalehöyük Kazý Alaný'ndan ve çevredeki
höyüklerden çýkarýlan malzemelerin sergilendiði müzede yer alan kazý alaný maketi büyük ilgi gördü.
Kalehöyük Kazý Evi'nin yanýnda bulunan Japon Bahçesi gezinin sonraki duraðýydý. Japonya sýnýrlarý dýþýnda bulunan
en büyük botanik bahçe olan Kaman Japon Bahçesi gezinin ilgi odaðý oldu. Japon Anadolu Arkeoloji Enstitüsü'nden
sonra öðle yemeði için Göl Restorant'ta mola verildi. Mola ardýndan gidilen Kaman Merkezi'nden Ankara'ya hareket
edildi.
Fotograflar: Muteber Osmanpaþaoðlu
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TMMOB Mimarlar Odasý
Ankara Þubesi
Kültür MBÇK
Kýrþehir - Kaman Gezisi
22 Nisan 2011
Gezi Rehberi : Berna Görgün
Program
08:00 Ankara'dan Elmadað- Kýrýkkale
istikametinden Kaman'a hareket
09:00

Kayadibi Restoranda kahvaltý

11:30 Kaman Kalehöyük Kazý alanýný ziyaret
12:00- 13:30 Kaman Kalehöyük Arkeoloji Müzesi
gezisi
13:30- 14:00 Japon Bahçesi'nde gezi
14:00-14:30 Japon Anadolu Arkeoloji Enstitüsü
gezisi
15:00 “Göl Restaurant”da yemek molasý
16:00

Ankara'ya hareket

18:00

Ankara'ya varýþ
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Yapý Denetimi Eðitim Programý Duyurusu

13.07.2010 tarih 27640 sayýlý resmi gazetede yayýnlanan 2010/624 sayýlý Bakanlar Kurulu kararý ile 19 ilde
uygulanmakta olan 4708 sayýlý Yapý Denetim Hakkýnda Kanun'un 01.01.2011 tarih itibari ile bütün illerde
uygulanmasýna karar verilmiþtir.
Ülke genelinde yürürlüðe girecek 4708 sayýlý Yapý Denetim Kanunu uygulamalarýnda “yapý denetim izin belgesi”
alarak görev yapacak yapý denetim kuruluþlarýnda kuruluþ ortaðý mimar (kuruluþ ortaðý mimarýn denetçi
mimar olarak görev yapmasý durumunda) ile yapý denetim firmalarýnda proje ve uygulama denetçisi
olarak ilk defa görev yapacak üyelerimizin Yapý Denetim Uygulama Yönetmeliðinin 14. maddesi uyarýnca
Mimarlar Odasý Sürekli Mesleki Geliþim Merkezi (SMGM) kapsamýnda gerçekleþtirilen Yapý Denetimi Eðitim
Programýna katýlmasý zorunludur.
Yapý Denetim firmalarýnda proje ve uygulama denetçisi olarak ilk defa görev yapacak üyelerimizin eðitim
programýna katýlýmý için kayýt yaptýrmalarý gerekmektedir.
Yapý Denetim Eðitim Programý
Tarih : 18-19 Haziran 2011
Yer : Mimarlar Odasý Toplantý Salonu (Konur Sokak 4/5 Kýzýlay / ANKARA)
Süre/Kredi :12 saat/12 kredi (2 gün)
Katýlýmcý sayýsý :30 ile sýnýrlýdýr
Ücret :120 TL
Kayýt için: Banu Barutçu Akpýnar / 4178665 -121
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Dikmen Vadisi'nde Kamusal Alan Ýnþasý Devam Ediyor!

Þubemizin geçtiðimiz Ekim ayýnda düzenlediði Mimarlýðýn Sosyal Forumu atölyelerinden biri olarak baþlayan ve
süreç içerisinde AGREGA adý altýnda kolektif bir yapýya evrilen çalýþma kapsamýnda üniversite öðrencileri, Dikmen
Vadisi'nde 6 yýldýr kentsel dönüþüm projelerine ve yýkýmlara direnen halkla birlikte kamusal alan inþa etmekte.
“Toplumsal mülkiyetin toplumsal üretimi” þiarýyla çalýþan ekip, çeþitli disiplinlerden öðrencileri ve meslek insanlarýný
içeriyor.
Tasarýmý öðrenciler tarafýndan yapýlan Dikmen Vadisi Amfi Tiyatrosu öðrenciler ve Dikmen Vadisi halký
tarafýndan, kentsel dönüþüm projeleri ile yýkýlan gecekondularýn yýkýntýlarýndan toplanan malzemeler ile hayata
geçiriliyor. Þimdiye kadar aplikasyon ön çalýþmalarýnýn yapýldýðý alanda, 23 Nisan Cumartesi günü yoðun bir çalýþma
gerçekleþti. Sabah Dikmen Vadisi Barýnma Hakký Bürosu'nda halkla birlikte kahvaltý yapan ve ardýndan bir söyleþi
gerçekleþtiren öðrenciler, daha sonra yorucu fakat keyifli bir mesai harcadý. Kentin göbeðinde yer aldýðý halde ranta
ve deðiþim deðerine teslim olmayan alan, kentsel-toplumsal ütopyalar için, “baþka bir kentselliðin” imkânlýlýðý için ve
sosyal bir mimarlýðýn araþtýrýlmasý için bir vaha niteliðinde.
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TMMOB Kadýn Kurultayý
Özge Göncü

TMMOB Ankara ÝKK'nýn düzenlediði TMMOB Ankara
Kadýn Kurultayý 14-15 Mayýs 2011 tarihlerinde
Ýnþaat Mühendisleri Odasý Rüþtü Özel Salonunda
gerçekleþtirilecek.

Uzun bir süredir TMMOB bünyesinde gerçekleþtirilen kadýn
çalýþmalarý, 2009 yýlýnda düzenlenen I. Kadýn Kurultayý ile
bütüncül bir çalýþmaya evrildi. Bu kurultay, TMMOB tarihindeki
kadýn örgütlenmesinin önemli dönüm noktalarýndan birini
oluþturdu. Marmara, Akdeniz, Ege, Karadeniz, Ýç Anadolu ve
Doðu-Güneydoðu Anadolu Bölgelerinde örgütlenen
çalýþtaylarýn ardýndan gerçekleþtirilen kurultayda tartýþmalar,
“Cinsiyetçi Ýþ Bölümü ve Ýþyeri Pratikleri”, “Kapitalist Krizin
Kadýn Mühendis Mimar ve Þehir Plancýlarýna Etkisi”, “TMMOB'de
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Kadýn Örgütlenmesi” ve “Eðitimde Cinsiyetçilik”
baþlýklarýnda yürütüldü. Tüm bu çalýþmalar, IKK (Ýl
Koordinasyon Kurulu) ve Odalar üzerinden örgütlenen
Kadýn Komisyonlarýnýn yoðun emeði ile gerçekleþtirildi.
Bu kurultay ile kadýnlar ve talepleri gerek kadýn
meslektaþlarýmýzýn gerekse örgüt gündeminde yer
buldu.
TMMOB Kadýn Kurultayý'nýn ikincisi, bu yýl Kasým ayýnda
gerçekleþtirilecek. Bu kez kurultay, IKK örgütlenmesi
bulunan tüm illerde yapýlacak olan yerel kurultaylar
neticesinde gerçekleþtirilecek. Yerel kurultayýn
çalýþmalarý, tüm kadýn üyelerin katýlýmlarýna açýk
olarak, TMMOB Ankara IKK Kadýn Komisyonu ve
Yürütme Kurulu tarafýndan yürütülüyor.
Bugüne dek, Ankara Yerel Kurultayý hazýrlýk çalýþmalarý
kapsamýnda bir dizi etkinlik düzenlendi. Bu etkinliklerin
ilki, temel tartýþma konularýmýzdan biri olan “toplumsal
cinsiyet” üzerine bir paneldi. Ayça Kurtoðlu, Remzi
Altunpolat ve Ayþen Hadimoðlu'nun konuþmacý olarak
katýldýðý panelde; toplumsal cinsiyet kavramý, temelleri,
etkileri, kadýn hareketinin geliþimi, karma örgütlerde
toplumsal cinsiyet çalýþmalarý, LGBTT (lezbiyen, gey,
transeksüel, travesti) bireyler açýsýndan toplumsal
cinsiyet çalýþmalarý, “queer” kavramý ve son olarak
TMMOB'deki toplumsal cinsiyet çalýþmalarý hakkýnda
sunuþlar yapýldý ve tartýþmalar yürütüldü.

Tüm bu etkinliklerde yapýlan tartýþmalarýn devamýnda
gerçekleþtirilecek olan Ankara Yerel Kurultayý
hazýrlýklarý ise tüm hýzýyla devam ediyor. Yerel kurultay
kapsamýnda, “Toplumsal Cinsiyet Rolleri”, “TMMOB'de
Kadýn Örgütlenmesi”, “Kadýna Yönelik Þiddet” ve
“Kapitalizm ve Kadýn” gündemleri ile 4 adet oturum
gerçekleþtirilecek. 14–15 Mayýs tarihinde Ýnþaat
Mühendisleri Odasý Rüþtü Özal Salonu'nda
yapýlacak olan yerel kurultay süresince, kreþ ve
ilköðretim çaðýndaki çocuklar için bakým hizmeti
sunulacak. Ayrýca, kasým ayýnda gerçekleþecek
kurultaya delege olarak katýlým için yerel kurultaya
katýlým zorunlu.
Kadýna yönelik ayrýmcýlýðýn ve þiddetin sistemin tüm
araçlarý ile pervasýzca kendini dayattýðý bu dönemde,
tartýþmak, üretmek ve mücadelemizi büyütmek için
tüm kadýn mühendis mimar þehir plancýlarýný kurultay
çalýþmalarýna katýlmaya çaðýrýyoruz.
Gelin, birlikte tartýþalým, taleplerimizi oluþturalým ve
mücadelemizi büyütelim.

Ýkinci olarak, “Haklarýmýz” üst baþlýðý ile düzenlenen
panelde, Duygu Hatipoðlu, iþ hukukunda kadýnýn yeri ve
yenilenen mevzuat ile yapýlan deðiþiklikler hakkýnda
bilgi verdi. Ceren Doðan, iþyerinde taciz ve hak ihlalleri
sebebi ile yaþadýðý dava deneyimini bizimle paylaþtý.
Demet Irmak ise, bugüne kadar TMMOB bünyesinde
yapýlan çalýþmalar doðrultusunda, talep edilen ve/veya
hayata geçirilen yasal deðiþiklikleri ve taleplerimizi
özetleyen bir sunuþ ile bu panele katýldý.
Son olarak, sýkça tartýþtýðýmýz “kota” konusunda
gerçekleþtirilen etkinliðe; Yüksel Mutlu, Halime Güner,
Yaþar Seyman ve Serap Durmaz katkýda bulundu.
Karma örgütlerde kadýn temsiliyetinin saðlanmasý, kota
uygulamasýnýn kadýn mücadelesi açýsýndan önemi,
Türkiye ve dünyadaki örnekleri, avantajlarý,
dezavantajlarý ve TMMOB örgütlülüðü bünyesindeki
kadýn temsilinin yöntemi çerçevesinde tartýþmalar
yürütüldü.

9

Söyleþi: Ulucanlar Toplumsal Bir Düþtü

Ulucanlar Cezaevi'ne iliþkin Mimarlar Odasý Ankara
Þubesi tarafýndan düzenlenen söyleþiler dizisi devam
ediyor. 3 Þubat 2011 tarihinde Ulucanlar Cezaevinde
yürütülmekte olan restorasyon projesi uygulamasýnýn
deðerlendirildiði ve Tezcan Karakuþ Candan ile Ali
Hakkan'ýn katýldýðý Söyleþilerin ilki “Ulucanlar
Cezaevi, Kent Düþleri Yarýþmasýnýn Toplumsal
Süreci” baþlýðý ile gerçekleþtirildi. Ýkinci söyleþi ise Esin
Boyacýoðlu ile eza ve ceza kavramlarýnýn tarihsel
geliþiminin cezaevlerinin ortaya çýkýþý ve bugün geldiði
durumun deðerlendirilmesi ile “Cezaevlerinin
Tarihçesi” üzerine idi.
ODTÜ Mimarlýk Fakültesi öðretim üyelerinden Ayþen
Savaþ'ýn konuk olduðu 3. söyleþi 30 Mart 2011'de
“Cezaevi Müzeye Dönüþür mü?” baþlýðý ile yapýldý.
Uzmanlýk alaný müze olan ve çeþitli müzelerin
tasarýmlarý ve restorasyonlarýnda danýþmanlýk yapmýþ
olan Savaþ, ortaya çýkýþýndan günümüze müze
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kavramýnýn geliþimini aktardý. Bu çerçevede müzelerde
sergilenen nesnelerin taþýdýklarý anlamlar ve kullanýþlarý
konusunda bilgi verdi. Sunuþun ikinci bölümünde
dünyada cezaevinden müzeye dönüþtürülmüþ örnekleri
inceleyerek, bu müzeler hakkýnda açýklamalar yapan
Savaþ, cezaevinin müzeye dönüþmesinin mümkün
olup, olamayacaðýný da tartýþmaya açtý. Sunuþunun son
bölümünde Türkiye'deki müzeler hakkýnda bilgi veren
Savaþ özellikle son yýllardaki özelleþtirmeler ile birlikte
Türkiye'de müzecilik konusunda sayýsal verilerde artýþ
olduðu, ancak içeriðinin oluþturulmasýnda bazý sýkýntýlar
yaþandýðýný dile getirdi. TMMOB Mimarlar Odasý Ankara
Þubesi Toplantý Salonu'nda yapýlan söyleþi soru-cevap
bölümünün ardýndan kokteyl eþliðinde tamamlandý.
Ulucanlar Söyleþilerinin dördüncüsü ise 20 Nisan 2011
tarihinde TMMOB Mimarlar Odasý Ankara Þubesi 2.
Baþkaný Hazeli Akgöl ile Devrimci 78'liler Derneði
Baþkaný Hüseyin Esentürk'ün konuþmacý olarak

katýlýmlarý ile þekillendi. Söyleþinin baþlýðý “Ulucanlar:
Sözlü Tarih” idi. Hüseyin Esentürk'ün Ulucanlar
Cezaevi'nin siyasi tarihinin mekana yansýmasýný
aktardýðý sunuþunda restorasyon çalýþmalarýnda
ortadan kaldýrýlan Görüþme Odalarý ile Kadýnlar
Koðuþunun tarihsel ve siyasi önemine deðinildi. Ulu
Kavaðýn kurutulmasýný idamlara tanýklýk etmiþ olan,
acýlarla özdeþleþen bir simgenin ortadan kaldýrýlmasý
olarak yorumlayan Esentürk, cezaevlerinde farklý siyasi
ve adli suçlularýn ehlileþtirilmek adýna ayný mekâný
paylaþmaya zorladýðýndan ve bu konuda mahkûmlarýn
yaptýðý mücadelelerin ardýndan mekânsal ayrýþmalarýn
mümkün olabildiðinden bahsetti. Bugün gelinen
noktada yapýlan çalýþmalarla bu izlere rastlanmadýðýný
aktardý.
Son konuþmacý Hazeli Akgöl ise Ulucanlar Cezaevinde
yaþadýðý anýlarý konuþmacýlarla paylaþtý. Kadýnlar
Koðuþunun mekânsal özelliklerine deðinen Akgöl, bu

mekânýn insanýn yaþamasý için yeterli olmadýðýný
kaydetti. Akgöl kolektif bir çabayla Kadýnlar Koðuþu'nu
yeniden ele aldýklarýný, kanalizasyon sistemi dâhil
kapsamlý tadilatlarý mahkûmlarýn kendi imkânlarý ile
yaptýklarýný belirtti. Öyle ki insan yaþayamayacak bir
ortamý çiçeklerin bile yaþayabildiði, temiz ve iþler bir
hale getirdiklerini aktardý. Buradaki sosyal ortama da
deðinen Akgöl, Esentürk'ün aksine Kadýnlar Koðuþunda
farklý mahkûmlar arasýndaki dayanýþma ortamý
yaratýlabildiðinden ve bu dayanýþma ruhu içerisinde
ortak sorunlara çözüm ürettiklerinden bahsetti.
6 Mayýs'ta Ulucanlar Merkez Kapalý Cezaevinin dönüþüm
sürecinin aktarýldýðý Ulucanlar Cezaevi Belgeseli'nin ilk
defa gösterileceði Gala “BÜYÜK YÜZLEÞME:
ULUCANLAR CEAZEVÝ” ismiyle saat:19.00'da Anadolu
Gösteri Merkezinde düzenlenecek. Davetiyeler ise
ücretsiz olarak TMMOB Mimarlar Odasý Ankara
Þubesi'nden temin edilebilir.
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Büyük Yüzleþme: Ulucanlar Cezaevi
Tezcan Karakuþ Candan

Ulucanlar Cezaevi, 2006 Temmuz'unda boþaltýldý. Ülke siyasi tarihinde simgesel bir yeri olan Ulucanlar Cezaevi,
TMMOB Mimarlar Odasý Ankara Þubesi'nin giriþimleriyle yýkýlmaktan kurtarýlarak katýlýmcý bir süreçle Cezaevi Müzesi
ve Kültür Merkezi'ne dönüþtürüldü. 81 yýl cezaevi olarak hizmet veren bu yapý, acýlara ve direniþlere tanýklýk etti.
Kurulan bir düþün gerçeðe dönüþtüðü yer olan Ulucanlar Cezaevi'nin müze olmasý düþüne binlerce insan katkýda
bulundu.
Bugün gelinen noktada Ulucanlar Cezaevinin müze olma serüveninde, toplumun ve Mimarlar Odasý Ankara
Þubesi'nin lokomotif rolü, toplumsal ortak aklýn ürettiði proje olarak ortaya çýkýþ ve geliþme sürecinden
arýndýrýlmaya çalýþýlarak, Hükümet ve Altýndað Belediyesi tarafýndan yok sayýlmaktadýr. Bu sürecin aktörlerinin
gerçeklerin gelecek kuþaklara aktarýlmasý konusunda da sorumluluklarý vardýr. TMMOB Mimarlar Odasý Ankara
Þubesi bu sorumluðu yerine getirmek, katýlýmcý bir modelle ilmik ilmik örülen cezaevinden müzeye dönüþümü
deðiþik etkinliklerle toplumla buluþturmak için, Tezcan Karakuþ Candan, Hazeli Akgöl, Ali, Atakan, Ali Hakkan
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koordinasyonunda bir dizi çalýþma baþlatmýþtýr. Ülke siyasi tarihinin geçmiþine yolculuða çýkarak, yapýnýn önemini
vurgulayan, bu belgesel film çalýþmasý bu sürecin en önemli aktarýmlarýndan birisi olacaktýr. Büyük Yüzleþme:
Ulucanlar Cezaevi adýyla hazýrlanan belgesel film, Yusuf Kenan Beysülen yönetmenliðinde gerçekleþtirilmiþtir.
Belgesel Filmin Gala Gösterimi 6 Mayýs 2011 tarihinde yapýlacaktýr.
6 Mayýs ülke siyasi tarihinde, Deniz Gezmiþ, Hüseyin Ýnan ve Yusuf Aslan'ýn Ulucanlar Cezaevi'nde küçük avluda, Ulu
Kavaðýn tanýklýðýnda idam edildiði gündür. Gala gösteriminde 6 Mayýs'ýn seçilmesi bir tesadüf deðil, toplumsal bir
yüzleþmenin açýða çýkartýlmasýdýr. Ulucanlar Cezaevi, toplumsal bir mücadelenin belleði olarak müzeye
dönüþtürülmüþtür. Ýçeriðinin boþaltýlmasý, belleksizleþtirme süreciyle birlikte düþünülmelidir. Belgesel Film bu
belleksizleþtirmeye karþý, gerçek tarihin anlatýlmasýnýn bir ürünüdür. Belgesel Gala Gösteriminden sonra sergisiyle
birlikte, deðiþik kentlerde gösterime girecektir.
6 Mayýs 2011 tarihinde Büyük Yüzleþme: Ulucanlar Cezaevi Belgesel Film Gala gösterimi, mahpushane þiirleri ve
türküleri ile mekân üzerinde siyasal okuma yapmaya, yüzleþmeye tanýklýk etmeye aldýðýnýz davet önemlidir. Bu
davete vereceðiniz her olumlu cevap, bir yapýnýn geçmiþinden ve yaþananlarýndan kopartýlmadan ele alýnmasý
gerektiðinin göstergesi olacaktýr. Bu etkinlik, her þeyin karma karýþýk olduðu bir dönemde, yaþananlar
unutturulmasýn, geleceðe aktarýlsýn diye, Ulucanlar Cezaevinin geçmiþine ayna tutmaktadýr.
6 Mayýs 2011 PROGRAM
Yer

:Anadolu Gösteri Merkezi

Adres :Türkocaðý Caddesi No:14 / Balgat - Ankara
19.00 Açýlýþ Konuþmalarý
19.15 Büyük Yüzleþme: Ulucanlar Cezaevi Belgesel
Film Gala Gösterimi
Yönetmen: Yusuf Kenan Beysülen
20.00 Mahsus Mahal - Nazým Oyuncularý
Þiirler/Þarkýlar: Nâzým Hikmet-Sabahattin Ali-Hasan Hüseyin
Korkmazgil-Enver Gökçe-Ahmet Arif-Halit Çelenk-Nihat
Behram-Nevzat Çelik
Araþtýrma: Cengiz Kýlçer
Kurgulayan: Metin Coþkun
Yöneten: Orhan Aydýn
Müzikler: Emin Ýgüs-Ufuk Karakoç
Iþýk tasarýmý: Alev Topal
Oyuncular: Gülsen Tuncer-Levent Ülgen-Ender Yiðit-Orhan
Aydýn
20.40 Mahpushane Türküleri - SADIK GÜRBÜZ Konseri
21.15 Kapanýþ –Üç Fidan
NOT: Davetiyeler TMMOB Mimarlar Odasý Ankara
Þubesi'nden ücretsiz temin edilebilir.
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Meslek Yýlýna Saygý Töreni 2011

TMMOB Mimarlar Odasý Ankara Þubesi tarafýndan her yýl
Mimar Sinan Haftasý kapsamýnda düzenlenen Meslek
Yýlýna Saygý Töreni bu yýl da mesleðinde 30, 40, 50 ve 60
yýlýný dolduran üyelerimizi bir araya getirdi. Meslek Yýlýna
Saygý Töreni, Ankara Palas'ta 9 Nisan 2011 Cumartesi
akþamý saat 19.00'da gerçekleþtirildi.
Dönem arkadaþlarý ile yýllar sonrasý buluþan üyelerimiz,
birlikte bir ömür geçirip, birlikte kutlayan üyelerimiz, bir
arada olmanýn heyecanýný hem yaþadýlar, hem de
katýlýmcýlara yaþattýlar. Genel Merkez Yönetim Kurulu
üyelerinin de katýldýðý tören sonrasý yenen yemekle
birlikte üyelerimiz eðlenceli bir gece geçirdiler.
Meslekte 30, 40, 50 ve 60 yýlýný dolduran üyelerimizi,
meslekte geçirdikleri bir ömür için kutluyoruz.
Meslekte 60 yýlýný dolduran üyelerimizi bir ömür
mesleðe verdiði katkýlardan dolayý teþekkür ediyor,
kutluyoruz:
238 FUAT DENGÝZ Ý.TEKNÝK OK.(YILDIZ) 01.01.1951
458 BEHÇET SÝNKÝL G.S.A. 01.01.1951
565 AHMET KADRÝ ERKMAN G.S.A. 01.06.1951
576 FARUK NOYON MICHIGAN Ü. 09.05.1951
779 TEVFÝK TUFAN ENÖNLER THS - STUTTGART
01.01.1951
1082 T.FÝKRET AKYOL Ý.T.Ü. 01.01.1951
1466 GÜNDÜZ SAÝT GÜNGEN ILLINOIS Ü. 01.01.1951
1748 BOZKURT GÜVENÇ MASSACHUSETTS I.T.
01.01.1951
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Meslekte 50 yýlýný dolduran üyelerimizin mimarlýk
mesleðine verdikleri katkýdan dolayý tebrik ediyoruz:
SÝCÝL TEMEL ADI SOYADI OKUL MEZUNÝYET TRH
1528 MUSTAFA AKMAN Ý.T.Ü. 01.01.1961
1542 SELAMÝ CÖMERTOÐLU G.S.A. 01.01.1961
1555 BEYTÝ ARDA Ý.T.Ü. 01.01.1961
1557 ERDOÐAN YAÞLICA Ý.T.Ü. 01.01.1961
1562 YÝÐÝT GÜLÖKSÜZ Ý.T.Ü. 01.01.1961
1563 ÇINAR GÜNER G.S.A. 01.01.1961
1564 GÜNDOÐDU AKKOR Ý.T.Ü. 04.04.1961
1572 TEOMAN ENER Ý.T.Ü. 01.01.1961
1575 ÇETÝNKAYA ARSAL ÝST. YÜK. MÜH. OK.
16.03.1961
1594 ÖZCAN ALTABAN G.S.A. 01.01.1961
1599 EROL ÝZZET ÖRS G.S.A. 01.01.1961
1604 SEVÝM DÝRÝMEN DOÐAN G.S.A. 01.01.1961
1607 ÜNAL ERSOY Ý.T.Ü. 01.01.1961
1620 KURT TOÐAN SÜBAY G.S.A. 01.01.1961
1623 HÜSNÜ GÖKNUR Ý.T.Ü. 01.06.1961
1625 ÞÜKRÜ YALÇIN ERSOY Ý.T.Ü. 01.01.1961
1626 YÜCEL OKÇETÝN O.D.T.Ü. 01.01.1961
1627 BAHRÝ AKKAYA Ý.T.Ü. 01.01.1961
1629 ÝLHAMÝ ÇELEN Ý.T.Ü. 01.01.1961
1658 YILDIRIM YAVUZ O.D.T.Ü. 01.01.1961
1659 OLCAY TAN OKÇETÝN O.D.T.Ü. 01.01.1961
1669 HULUSÝ ERDEM G.S.A. 01.01.1961
1680 OSMAN GENER ARMANGÝL O.D.T.Ü. 17.06.1961
1703 GÜLDEN GÝRÝN SHCLÜTER O.D.T.Ü. 01.01.1961

1708 UÇKUN ATAY Ý.T.Ü. 01.01.1961
1729 AYÞE GEDÝK O.D.T.Ü. 01.01.1961
1732 A.BEDRETTÝN ESENLÝ O.D.T.Ü. 01.01.1961
1736 REÞAT ÖNGEN THS - GRAZ 01.01.1961
1740 MAHMUT SONER Ý.T.Ü. 01.01.1961
1741 OSMAN BAYRAMOÐLU Ý.T.Ü. 01.01.1961
1745 NECATÝ SERÝN Ý.T.Ü. 01.01.1961
1766 UÐURTAN GÜNGÖR Ý.T.Ü. 01.01.1961
1781 BORAN KUTSAN Ý.T.Ü. 01.01.1961
1797 MAHMUT DÝDÝN Ý.T.Ü. 01.01.1961
1929 BÝLGE ERGÜLER G.S.A. 12.06.1961
1957 BÝLGE ÖKTE O.D.T.Ü. 17.06.1961
2053 ÝNCÝ NÝGAR ASLANOÐLU O.D.T.Ü. 01.01.1961
2064 UÇKUN DEMÝRAÐ O.D.T.Ü. 01.01.1961
2093 YILMAZ ÇAKILCI G.S.A. 01.01.1961
2110 SUPHÝ FÝDAN ÝST. YÜK. TEKNÝK OKULU
01.01.1961
2116 DOÐAN KÖK Ý.T.Ü. 01.01.1961
2120 ORHAN GÝRÝTLÝOÐLU Ý.T.Ü. 01.01.1961
2247 AYNUR OMURTAG Ý.T.Ü. 01.01.1961
2267 SUNGU BAZOÐLU THS - WIEN 05.12.1961
2450 GÖNÜL EVYAPAN O.D.T.Ü. 01.01.1961
2609 MUSTAFA KARDESECÝ BRAUNSCHWEIG T.Ü.
01.01.1961
2623 AKGÜNDÜZ ERONAT O.D.T.Ü. 01.01.1961
2722 ERKUT ÞAHÝNBAÞ O.D.T.Ü. 17.06.1961
3270 ARÝF FERÝDUN Ý.T.Ü. 01.01.1961
5179 BEATE OÐUZ MÜNÝH T.Ü. 01.01.1961
14616 ERDOÐAN SEÇÝLMÝÞ Ý.T.Ü. 01.01.1961
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Panel: Mimar Sinan ve Dönemi: Doðu ve Batýya Bakýþlar
Y.Yeþim UYSAL

Her yýl Mimar Sinan'ýn ölüm yýldönümü olan 9 Nisan'ý
içine alan hafta Mimar Sinan Haftasý olarak kutlanýlýr.
TMMOB Mimarlar Odasý Ankara Þubesi de her yýl
mimarlýk gündemindeki konularý ele alan ve meslekteki
ustalarýmýza saygýmýzý gösterdiðimiz bir dizi etkinliði
Mimar Sinan Haftasý içinde ele almaktadýr. Özellikle
geçtiðimiz yýldan baþlayarak, Türkiye'deki mimarlýk
pratiklerinin tarihsel geliþimini farklý bakýþ açýlarý ile
zenginleþen bir ortamda ele alma hedefiyle Mimar Sinan
Haftasý etkinlikleri kurgulanýyor.
Mimar Sinan'ýn içinde yaþadýðý dönem, Batý'da
tanýmlandýðý haliyle “Rönesans” dönemi, Doðu ve Batý
kaynaklarýnda birbirinden oldukça farklý biçimlerde ele
alýnmaktadýr. “Rönesans” kavramý ilk kez Michelet
tarafýndan Avrupa'daki bir dönemi tanýmlamak için
kullanýlmýþtýr.1 Michelet bu kavramla birlikte 1500 - 1800
yýllarý arasýnda Avrupa'nýn “yeni” bir ortama eriþtiðini,
Ortaçað'la baðlarýný kopardýðýný ve aydýnlanma çaðýnýn
baþlangýcýnýn yaratýldýðýný belirtmek istemiþti. Michelet'e
göre bu dönemde Avrupa “özgürlük, akýl ve demokrasi
kavramlarýnýn geliþtiði, politik ve dini tiranlýðýn sona
erdiði, bireysel özgürlüklerin geliþtiði bir evre”
yaþamaktadýr.
Bir adým daha ileriye götürerek, Burckhardt bu tanýmý,
“Rönesans” denilince akla gelen, Venedik merkezli bir
aydýnlanma çaðýnýn baþlangýcý olarak ele alýr.2 Köklerini
Antik Yunan'a dayandýrdýðý bu aydýnlanma dönemi tabi
ki Avrupa merkezlidir ve modern Avrupa'yý oluþturan
bireylerin ortaya çýkýþýný ele almaktadýr. Böylelikle ideal
ve kusursuz bir “Avrupa Kültürü” tanýmlamaktadýr.
Buckhardt'ýn yarattýðý bu idealize edilmiþ “Rönesans”
söylemi yýllarca pek çok akademisyen, tarihçi ve meslek
uzmanlarý tarafýndan Batýda ve hatta Doðuda kullanýldý.
Bugün geldiðimiz noktada özellikle Türkiye'de Sinan
Dönemine dair yapýlan araþtýrma ve çalýþmalarýn
sayýsýnýn artmasý ile birlikte, ülkedeki akademisyenler,
tarihçiler ve meslek uzmanlarý tarafýndan kullanýlýr oldu.
Özellikle Sinan'ýn bir “Rönesans Mimarý” olarak
tanýtýldýðý ve bir “Avrupalý kültürüne” sahip olduðu
yönündeki açýklamalar Türkiye'de, özellikle de Mimarlar
Odasý ortamlarýnda yeniden yeniden üretilir oldu.
Ancak Michelet ve Burckhardt'ýn yarattýðý “Rönesans”
kavramý daha 1940'lý yýllardan itibaren pek çok
cepheden eleþtirilmeye baþlandý. Baþta Amerikalý

16 ÞUBEMÝZDEN

tarihçiler olmak üzere “Rönesans”ýn düþünüldüðü kadar
“süper” olmadýðý tartýþýlmaya baþlandý. Ekonomik,
sosyal, kültürel ve politik veriler ve belgeler üzerinden
yapýlan çalýþmalarda Ortaçað ile “Rönesans” olarak
adlandýrýlan dönemlerin birbirinden çok da farklý
olmadýðý üzerine odaklandý. Diðer eleþtiriler ise bu
kavramýn Avrupa odaklý olmasý ve Avrupa ve Avrupalý'yý
idealize etmesine yöneltildi.
“Rönesans” olarak adlandýrýlan 1500-1800 yýllarý
arasýndaki döneme dair þüphesiz söylenecek çok þey
var. Bu dönemde Dünya'nýn yuvarlak olduðunun
keþfedilmesi, yeni kýtalara ulaþýlmasý, deniz ticareti ve
dolayýsýyla uluslararasý ticaretin artmasý, ülkelerin
birbirlerine ulaþýmýn kolaylaþmasýyla uluslar arasý
iliþkilerin geniþlemesi ve yaygýnlaþmasý, tüketim biçim
ve nesnelerin artmasý ve bilimdeki geliþmelerle birlikte
ekonomik, sosyal, kültürel, siyasi, politik alanda
deðiþimler olmasý da kaçýnýlmazdýr. Ancak bu deðiþimler
Burckhardt'ýn ifade ettiði statik, tek taraflý, etkileþimsiz
ve deðiþmez deðildir.
Bu döneme dair önemli açýlýmlar sunan isimlerden biri
Braudel'dir. Braudel'in henüz 1949 yýlýnda ayný döneme
ait Akdeniz'i ve bu ortamdaki ticaret hayatýný paylaþan
farklý gruplarýn, devletlerin, kiþilerin ve kurumlarýnýn
etkileþimini ele aldýðý La Méditerranée et le Monde
Méditerranéen a L'Epoque de Philippe II adlý kitabý

yayýnlanýr. Bu kitap ayný zamanda “Rönesans” tarih
yazýmý için de bir alternatif sunmaktadýr. Annales
Okulu'nun bir uzantýsý olarak Braudel, kahramanlarýn
olduðu kadar, göçebelerin, sýradan insanlarýn döneme
katkýsýnýn tartýþýlabildiði önemli bir kaynak olarak
karþýmýza çýkar. Braudel Akdeniz'in sýnýrlarýný oldukça
geniþ bir coðrafya olarak 5 bölgede inceler. Sýnýrlarý
geniþlemiþ Braudel'in Akdeniz'inde, ticaret yollarýndan,
göç yollarýna, þehirlerin dönüþen statülerinden göçebe
kabilelere, sanat yapýtlarýndan tohum ve gýdanýn
dolaþýmýna kadar farklý birçok konu birbiri ile
çakýþtýrýlarak aktarýlýr.3
Son yýllarda tarih yazýmýnda “dünya tarihi” diye bir
kavram tartýþýlmaya baþlandý. Bu kavramla özellikle
kültürel etkileþim açýsýndan farklý tarihsel perspektifler
açýða çýkýyor. Tarih yazýmýnda belirli bir olayý ele almak
her zaman belirli kiþileri, gruplarý, kültürleri, mekânlarý,
devletleri, ýrklarý dâhil etme, diðerlerini dýþlama riskini
içerir. Bu sebeple belirli kültürlere odaklanmak yerine
kültürlerarasý etkileþimi konu edinmek, bu sorunlarýn
aþýlmasýný saðlayacaktýr. Bentley'in kültürlerarasý
etkileþim kavramýndan yola çýkarak Manning insanlýk
tarihindeki parçalarýn etkileþimine odaklanmanýn
gerekliliðini savunur.4 Manning'e göre tarihsel olaylar,
kiþilikler, gruplar, ülkeler ve geliþmeler statik deðildir,
sürekli bir deðiþim, dönüþüm ve etkileþim içindedir. Ve

“dünya tarihi” tüm dünyanýn tarihini yazmak deðil,
odaklandýðýmýz konu üzerine ortaya çýkan etkileþim,
dönüþüm, deðiþimler ve çatýþmalarý irdelemektir.
Bunun için Manning 3 yöntem önerir. Birincisi öne çýkan
etkiye odaklanmak yerine etkileþimleri mümkün
olduðunca geniþ bir perspektiften ele almaktýr. Ýkincisi
genellemelerden kaçýnarak kriter ve araçlarýmýzý doðru
belirlemektir. Üçüncüsü ise genellemenin tuzaðýna
düþmeden mümkün olduðunca çalýþma alanýmýzý
geniþletmektir.
Ýþte tam da bu çerçevede Türkiye'de Mimar Sinan
Haftasý kutlamalarýna odaklanmak yerinde olacaktýr.
Mimar Sinan'ýn olduðunu varsaydýðýmýz eserlerin
mimari karakterlerine odaklanmak, Sinan'ý zamandan,
mekândan, kültürel, ekonomik, sosyal ve siyasi
geliþmelerden uzak ele almak, bugün dünyada tarih
yazýmýnýn geldiði noktayý da yadsýmak anlamýna
gelmektedir. Ve –maalesef- özellikle Mimarlar Odasýnýn
Mimar Sinan Haftasý kutlamalarýnda Sinan'ýn adeta bir
kahraman olarak ele alýnmasý, Türkiye'de mimarlýðýn
köklerinin Sinan'a dayandýrýlmasý Burckhardt'ýn
yarattýðý “Rönesans” (Büyük “R” ile) kavramýnýn bir
baþka versiyonunu yaratmak olmuyor mu?
Konu üzerine son olarak þu söylenebilir: Gerçekte
Mimar Sinan'ýn durumu da Türkiye'nin durumunu
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andýrýr. Tarih kitaplarýnda Mimar Sinan ya batýlý bir
Rönesans mimarýna benzetilir, ya da doðulu-islamiyeti
benimsemiþ, batýya sýrtýný dönmüþ biri olarak gösterilir.
Sinan tam da batý ile doðu arasýnda sýkýþmýþtýr. Ortada
statik bir mimar, statik bir mimarlýk üretimi ve statik bir
dönem vardýr. Yapýlmasý gereken ise Mimar Sinan'ý,
Osmanlý'yý ne doðudan, ne batýdan bir deðerlendirme ile
ama kültürel etkileþimin tam ortasýnda ele almaktýr.
Yukarýda anlatýlan çerçevede TMMOB Mimarlar Odasý
Ankara Þubesi Türkiye'deki mimarlýk pratiklerinin
tarihsel süreci ve doðal geliþimi içinde farklý etkileþimleri
açýða çýkarmak üzere Mimar Sinan Haftasý Panellerini
kurgulamaktadýr. Þubemiz erken kapitalist dönem
olarak adlandýrabileceðimiz bu dönemdeki geliþmeler
ýþýðýnda, Doðu ve Batýnýn artan ticaret ve kültürel
iliþkileri ile yeniden tanýþmasýný kendine konu edinen bir
etkinlik düzenledi. “Mimar Sinan ve Dönemi: Doðu ve
Batýya Bakýþlar” baþlýðý ile kurgulanan bu etkinlikte
bugün medeniyetler çatýþmasý olarak deðerlendirilen
doðu-batý ayrýmýnýn erken kapitalist dönem için nasýl
üretildiðini ele aldý. Bu sebeple Panel'in konusu Osmanlý
ve Sinan ile sýnýrlandýrýlmak yerine, Osmanlý'nýn doðu ve
batý ile iliþkisi olarak belirlendi.
Açýlýþ konuþmasýný Fatih Söyler'in yaptýðý Panel'e ODTÜ
Tarih Bölümünden Mustafa Soykut, ODTÜ Mimarlýk
Fakültesinden Sevil Enginsoy Ekinci ve yine ODTÜ
Mimarlýk Fakültesinden Ali Uzay Peker konuþmacý olarak
katýldý. Oturum Baþkanlýðýný Bülent Batuman'ýn yaptýðý
Panel 7 Nisan 2011 tarihinde TÜBÝTAK Konferans
Salonunda gerçekleþtirildi.
Panelde ilk sözü alan Mustafa Soykut Osmanlý-Batý
iliþkilerinin yalnýzca Osmanlý'ya özgü olmadýðýný örneðin
Hindistan-Batý arasýndaki iliþkilerle benzerlikler
olduðunu belirtti. Hindistan-Osmanlý-Batý arasýndaki
iliþkiyi sanat yapýtlarýndan dile, diplomatik iliþkilerden
hükümdarlarýn özelliklerine geniþ bir yelpazede ele alan
Soykut kültürler arasý etkileþime deðindi. “Rönesans”ýn
anlamýnýn politik olduðuna da deðinen Soykut,
Rönesans'ýn Floransa'nýn yeniden doðuþu hedefli bir
politik söylem olarak ele alýnmasý gerektiðini belirtti. Bu
çerçevede Osmanlý'nýn Rönesans'ta rol almadýðýný ancak
kendi rönesansý olduðunu vurguladý.

Enginsoy Ekinci, Palladio ve Sinan'ýn ürettiði mimarlýk
ürünlerindeki formal benzeþmelere deðinilen kaynaklarý
inceledi. Rönesans üzerine yazýlan kaynaklarda Sinan'ýn
Palladio'dan etkilendiði ve bazý durumlarda da Sinan'ýn
onu etkilemiþ olabileceði yönündeki çalýþmalarý
ayrýntýlarý ile ele aldý. Buna göre son yýlda artan bilgi
birikimi ve ilgiyle birlikte kemer kullanýmlarý, minarekule benzetmeleri, diðer mimari elemanlarýn
formlarýnýn benzemesi üzerinden geliþtirilen PalladioSinan, Osmanlý-Venedik karþýlaþtýrmalarýný eleþtirdi. Bu
çerçevede Debra Howard, Gülru Necipoðlu, Spiro Kostof
ve Çiðdem Kafesçioðlu gibi tarihçilerin yazýlarýna
deðindi. Sonuç olarak ise Akdeniz Haritasý üzerinden
üretilecek, etkileþimi tarif eden çalýþmalarýn önemini
vurguladý.
Son olarak sözü alan Ali Uzay Peker ise erken
dönemlerden baþlayarak bu döneme kadar gelen
haritalar üzerinden kültürel etkileþimin gerçekleþtiði
coðrafyalara odaklandý. Bu coðrafyalarda üretilen
mimarlýk ürünlerini karþýlaþtýran Peker, farklý cami
tipolojilerinin Doðu referanslarý ile irdelemesini yaptý.
Kýble duvar uzunluðu, plan yapýsý, mimari elemanlarý ve
iç mekân açýsýndan karþýlaþtýrmalar yapan Peker
Ýskender'in fetihlerinden baþlayarak Emevi Halifeliði,
Hun Ýmparatorluðu, Selçuklu Dönemi ve Osmanlý
dönemlerindeki mimarlýk ürünlerine odaklandý.
Hindistan'dan Avrupa'nýn ortasýna kadar sürekli bir göç
ve ulus hareketliliðinin olduðu bu coðrafyadaki mimari
zenginliðin bu etkileþimden ortaya çýktýðýný vurguladý.
Bu çerçevede Doðu-Batý iliþkileri ve etkileþimine
odaklanan Panel soru-cevaplarla sona erdi.
Son olarak, erken kapitalist dönem üzerine
yoðunlaþarak, Braudel'in çalýþmalarýný ileri aþamaya
götüren ve Mimarlar Odasý'na da deðerli katkýlarýný
esirgememiþ olan Faruk Tabak'ý saygýyla andýðýmýzý
belirterek yazýmýza son verelim.
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Ýkinci konuþmacý Sevil Enginsoy Ekinci sunuþuna önemli
bir sergiyi anlatarak baþladý. “Mimar Sinan Palladio'yu
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oldu. Sergi kapsamýnda “Sinan Palladio'dan bir þey aldý
mý?” sorusuna “evet” yanýtýnýn verildiðini belirten
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Koca Sinan'a ve Yarattýðý Eþsiz Deðerlere Sahip Çýkmaya Çaðrý!
TMMOB MÝMARLAR ODASI
08.04.2011
Mimar Sinan'ý 423. ölüm yýldönümü nedeniyle, Mimarlar
Odasý'nýn tüm birimleriyle birlikte gelenekselleþmiþ
anma etkinlikleri çerçevesinde, 9 Nisan 2011 Cumartesi
günü, saat 11.00'da Süleymaniye Külliyesi'ndeki mezarý
baþýnda saygýyla anýyoruz. Takip eden hafta boyunca ise
Mimarlar Odasý'nýn tüm birimleri, kentlerinde çok sayýda
ulusal ve uluslararasý etkinlik düzenliyorlar. Mimarlar
Odasý, her iki yýlda bir Ulusal Mimarlýk Ödülleri
kapsamýnda mimarlýk alanýnda önemli yapýtlara imza
a t m ý þ ve m e s l e k e t i ð i n e b a ð l ý , d e n e y i m l i
meslektaþlarýmýzý Mimar Sinan'ýn adýný taþýyan “Sinan
Ödülü” ile onurlandýrmaktadýr.
Anýtsal yapýtlarýyla “Geçti bu demde cihandan pir-i
mimaran-ý Sinan” nitelemesini hak eden “Koca Sinan”
için ne kadar þey yapýlsa azdýr.
Anadolu'dan Balkanlar'a uzanan geniþ bir coðrafyada
çok sayýda “duru, yalýn, dolgun kitleler üzerinde
dengelenen ana kubbe ve kubbecikler dizgesini kuran,
mühendislik yeteneði ile mimarlýk zarafetini
bütünleþtiren” büyük ustanýn eserleri, bulunduðu
kentlere siluet, estetik, sanat ve kimlik deðerleri
katmýþtýr. Yarattýðý eserleri çevresiyle, doðayla ve
insanla barýþýk bir yapýlaþmanýn görkemli anýtsal
örnekleri olarak mimarlýðýn evrensel deðerleriyle
buluþmuþtur. Günümüzde dahi bu yapýtlar, bulunduklarý
kentleri biçimlendirmekte, yaþamýmýzý etkilemekte ve
mimari nitelikleri nedeniyle bilimsel araþtýrmalarýn ilgi
odaðýnda yer almaktadýrlar.
Sinan'ýn kendi çaðýndan günümüze verdiði mesajý doðru
anlamak ve bundan dersler çýkarmak ona ve mimarlýða
olan borcumuzun bir gereðidir. Ülkemizde neoOsmanlýcýlýðýn ideolojik olarak dayatýldýðý bir ortamda,
“tarihî yapýtlarýn kopyalarýný yapmak, biçimlerini
sürdürmek” þeklinde tanýmlanabilecek, özellikle kamu
eliyle yapýlaþmalar gündeme getirilmekte ve
uygulanmaktadýr. Bu yaklaþýmla esas olarak, Sinan'ýn
akýlcý mimari anlayýþýnýn özünü oluþturan araþtýrma,
öðrenme, anlama, çaðdaþ bir mimari yaratma, sürekli
olarak kendini aþma çabalarý anlaþýlmamakta ve kentsel
kirlilik oluþturan çaðdýþý kopyalamalarla tarihe ve
Sinan'a saygýsýzlýk yapýlmaktadýr.
Son yýllarda yapýlan veya yapýlmakta olan adliye
binalarý, okullar, çeþitli devlet binalarý, ulaþým yapýlarý bu
“taklitçi” anlayýþýn ürünü olarak þekillenmektedirler. En
son olarak ise, Sinan'ýn ustalýk dönemi eseri Edirne'deki

Selimiye Camisi'nin bir kopyasýnýn, Ýstanbul Ataþehir'de
baþbakan tarafýndan temeli atýlarak yapýlmaya
baþlanmasý “mimarlýk karþýtý” bu yaklaþýmýn geldiði
aþama bakýmýndan “ibret verici” olarak
deðerlendirilmektedir.
Ne yazýk ki, Sinan'a ve yarattýklarýna saygýsýzlýk, sadece
“taklitçi” dayatmalarla sýnýrlý kalmamakta, bütün
kentleþme ve yapýlaþma alanlarýnda egemen olan
“rantçý” anlayýþýn çeþitli örnekleri ile de yaþanmaktadýr.
Tarihî kent merkezlerinde 5366 sayýlý Yasa ile dayatýlan
kent dokusunun, kültür varlýklarýnýn yok edilmesine
neden olan “yenileme” adýndaki çalýþmalar baþka büyük
bir saygýsýzlýk örneði oluþturmaktadýrlar. Bu kapsamda
Ýstanbul'da Tarlabaþý, Sulukule, Balat gibi tarihî
mahalleler ile diðer kimi kentlerimizdeki “yenileme
alaný” ilan edilen mahalleler yaðmalanmaktadýr.
Kültür mekânlarýna yönelik baþta AKM, tarihî sinemalar,
tiyatro binalarý olmak üzere sistemli bir þekilde yok
etme çabalarý, Haydarpaþa Garý gibi kültür varlýklarýnýn
yakýlmasý, “kültürel deðerlerden ve geliþimden uzak” bir
“yaðmacý kentleþme politikalarýnýn hezeyanlarý” olarak
yansýmaktadýr.
Kentlerin kimlik deðerlerini, siluetini ezen yapýlaþmalar,
estetikten yoksun, planlamayý dýþlayan “TOKÝ
mimarlýðý” uygulamalarý, kýyýlara yönelik giriþimler, kent
merkezlerindeki AVM'ler, depreme karþý hazýrlýklarýn
tavsanmasý, Cumhuriyet dönemi mimarlýðýnýn karþý
karþýya kaldýðý riskler ve daha pek çok örnekten söz
edebiliriz…
Yine bir “Sinan'ý anma günü” nedeniyle süreçten
sorumlu olanlar “mimarlýk ve kentleþme” adýna týpký
geçmiþte yaptýklarý gibi “nutuklar” atacaklar, Sinan'a
övgüler yapacaklar. Ya sonra yine “nerede kalmýþtýk”
denilerek ayný yanlýþlara devam mý edilecek?
Mimarlar Odasý olarak, büyük ustayý ölüm yýldönümü
nedeniyle saygýyla anarken, “Sinan'a saygýsýzlýk”
þeklinde nitelediðimiz tüm bu mimarlýk ve kentleþme
yanlýþlarý artýk tekrarlanmasýn ve yeniden bir kez daha
birlikte düþünelim istiyoruz. Bu kapsamda ülke
yöneticilerini, yerel yönetimleri, yatýrýmcýlarý ve ilgili
tüm kesimleri kentlerimize, Koca Sinan'a ve yarattýðý
eþsiz deðerlere sahip çýkmaya davet ediyoruz.
Kamuoyuna saygýyla duyurulur.
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Taþ Üstüne Taþ Koyduk
Tezcan Karakuþ Candan, Ali Hakkan: Proje Koordinatörleri

Çocuk ve Mimarlýk Çalýþmalarý kapsamýnda 1–2 Nisan
2011 tarihinde Diyarbakýr'da Taþ sütüne taþ Koymak
atölyeleri TMK Maðduru 28 gencin katýlýmýyla
gerçekleþti. Uzaklardan gelmiþ koordinatörler ve
yürütücüler olarak gençlerle ilk karþýlaþma aný,
tedirginlikleri heyecaný, þaþkýnlýðý beraberinde
taþýyordu. Ýlk gün gençlerle birlikte önce Diyarbakýr'ýn
tarihine yolculuk yapýldý. Çalýþmalar Diyarbakýr
Büyükþehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Daire
Baþkanlýðýnýn yerleþkesinde gerçekleþti. Geçmiþte,
Sümerbank Halý Fabrikasý'na ev sahipliði yapmýþ olan
yapý, üretim sürecinden hiç kopmamýþ. Þimdi yeni bir
kültür yerleþmesi sürecinde, engellilere, yaþlýlara,
çocuklara kadýnlar ve gençlere hizmet veren bir üretim
merkezine dönüþmüþ durumda. 28 gençle birlikte
yapýnýn tarihine ve bugün içerisinde gerçekleþen
iþlevlerine yolculuk yapýlarak, yerleþke gezisi
gerçekleþtirildi.
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Sonra gençlerle birlikte, gruplar halinde Diyarbakýr Kent
Rotasý çýkartýldý, Diyarbakýr'ýn kültürel mirasý, sosyal
yaþantýsý deneyimlendi ve Diyarbakýr'ýn iki yüzünü açýða
çýkartan, yoksulluk, yoksunluk mekânlarý gezildi.
Fotoðraf atölyesi kent rotasý gezisindeki mekânlarda
gerçekleþti. Surlar, Eyo'nun deliði, sur çevresindeki
yerleþim, Keçi Burcu Fýskaya, Hevsel Bahçeleri, on
gözlü köprü çarþýlarýn gezilmesiyle birlikte her
aþamasýnda gençler bize Diyarbakýr gerçeðini anlattýlar.
Ýç kale içerisinde restore edilen Cezaevi yapýsý da gezi
rotasý içerisindeydi. Taþ attýklarý gerekçesiyle,
14–15–16 yaþýnda ailelerinden kopartýlan bu gençler,
4ay, 6ay, 8ay cezaevinde kalmýþlardý. Onun burukluðu,
yüreklerinde býraktýðý iz henüz silinmemiþti. Orasý
kaldýklarý cezaevi deðildi ama yapýnýn onlara
hatýrlattýklarý izler gözlerinden okunuyordu.
Ýkinci gün ilk günün tedirginliði ve þaþkýnlýðý gitmiþ

çalýþma alanýna gençler bizden önce gelmiþlerdi. Sabah
heyecan gözlerinden okunuyordu. Önce atölyeler
belirlendi. Sabah hep birlikte Edebiyat Atölyesi
çalýþmasý baþladý. Diyarbakýrlý yazar Þeyhmus Diken ve
meslektaþý Ahmet Büke edebiyat atölyesinde yazmanýn
önemini paylaþtýlar. Yaþamýn hiçbir zaman bir kulvardan
akmadýðýný, mücadelenin tek yöntemi olamayacaðýný
paylaþtýlar. Sonra taþ atan eller kalem tuttular; her biri
kendi öyküsünü yazamaya baþladý ortaya onlarca öykü,
hisler anýlar sorgulamalar çýktý. Edebiyat atölyesi, yeni
bir yazarýn çýkýþýna da tanýklýk etti. Cizre'den gelen
gençlerden birisi, yazdýðý öyküyle herkesin yüreðinin en
derin noktalarýna dokundu. Nefesler tutuldu, gözler
doldu, sesler buðulandý. Bir yaþam, bir dram, bu kadar
çýplak anlatýlabilir miydi?

Taþ Üstüne, Taþ Koymak bize çok þey öðretti. Kocaman
boylarý ve üzerlerindeki aðýr yükle onlar çocuktular,
gençtiler. Tedirgindiler; tedirgindik; elimizi uzattýk;
tutmakta çekindiler önce; sonra sýmsýký sarýldýk
býrakmamak için. Gözlerimizde bilinmezlik vardý
öncesinde, ayrýlýrken gözlerimizi hüzün kaplamýþtý.
Öfkelerimizi henüz ortaklaþtýramadýk, belki de ona daha
uzun zaman gerek, ama sevgimizi kardeþliðimizi
sahicileþtirdik. Öyle uzaklardan, öyle yukarýlardan
kardeþlik söylemleri deðildi bizimki, aþaðýlardan,
yüreklerden, dokunarak… Evet, dokunmaya
paylaþmaya ihtiyacýmýz var, mekânlarý, yürekleri
birleþtirmek için… Þimdi taþlar yerinden oynadý yeniden
dizilmek için… Mimarlar Odasý Ankara Þubesi ve
Diyarbakýr Þubesinden emeði geçenlere, taþlarýn altýna
elini koyanlara binlerce kez teþekkürler…

Heykel ve Seramik Atölyesi de gençlerin ellerinde
þekillendi. Yüreklerindeki öfkeyi,
gülümseyen
sempatik heykelle ifadelendirdiler. Heykelin elinde taþ
kocaman gözleri ve yüzünde gülümsemesi vardý. Eller,
heykeli yapmak için çalýþtý, çamurdan dol durulan metal
iskeleti doldurmak için neredeyse yarýþ yapar gibi
çalýþtýlar. Karþýsýna geçip baktýlar, rötuþ yaptýlar.
Seramik atölyesi ise Mustafa içindi. Arkadaþlarý Mustafa
artýk onlarla deðildi, öfkesini kendi bedenine kýyarak
dindirmiþti 17 yaþýnda. Atölyenin köþesinde bir kâðýt
parçasý üzerinde Mustafa haritasý yapýlmýþtý. Mustafa
kimdi, neyi severdi, nereleri gezerdi, idealleri neydi?
Harita onun anahtarýydý. Mustafa 17 yaþýnda bir gençti,
surlarda gezmeyi severdi, güvercinleri beslerdi, civan
gibi güzel bir kýzýn sevdiðiydi, özgürlüðü, ateþi severdi.
Haritadaki ipuçlarý birer birer iþlendi seramik tabletlere,
atölye bittikten sonra onlar çalýþmalarýna devam edecek
ve bir kalýcý duvar yapýlacak Diyarbakýr'da.
Taþ oyunlarý Atölyesi, Deng Bej evinde dedelerle
gençlerin buluþmasýna tanýklýk etti. Birbirleriyle
konuþtular, taþ oyunlarýný dinlediler ve sonrasýnda
oynadýlar, yaþlarý 80'lere ulaþan dedelerle gençler.
Taþ üzerinden kurulan bu köprü Ankara Diyarbakýr
köprüsüydü. Eller taþýn altýna konulmuþ iki günlük bir
paylaþýmdan kocaman sonuçlar ortaya çýkmýþtý.
Ayrýlýrken gözler doldu, telefonlar adresler alýndý,
haberleþmek için, bir araya gelme niyetleri belirtildi
defalarca kez. Ankara'yý görmek istediklerini söylediler
onlarca kez.
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Çocukça Çizgi Film Yarýþmasý
Mimarlýðýn toplumla buluþmasý kapsamýnda, çocuklara
mimarlýk, çevre ve kent kültürünün anlatýlacaðý “Çocukça
Çizgi Film Yarýþmasý” ile çocuklara yönelik yaratýcý
fikirlerin ortaya çýkartýlmasý, çocuklarýn kent kültürü ve
mimarlýkla iletiþimlerinin “Canlandýrma Filmler”
üzerinden kurulmasý hedeflenmektedir.
SEÇÝCÝ KURUL VE RAPORTÖRLERÝN ÝSÝM VE
KÝMLÝKLERÝ:
Danýþman Jüri Üyeleri
Bülent Batuman, TMMOB Mimarlar Odasý Ankara Þubesi
Sekreteri
Necip Mutlu, TMMOB Mimarlar Odasý Genel Sekreteri
Y.Yeþim Uysal, Y. Mimar
Seçici Kurul Üyeleri:
Sevin Okyay, Yazar, Sinema Eleþtirmeni,
Tan Oral, Mimar, Karikatürist
Yekta Kopan, Yazar, Seslendirme Sanatçýsý
Fethi Kaba, Anadolu Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Çizgi
Film Bölüm Baþkaný
Berat Ýlk, Bilgi Üniversitesi VCD
Canlandýranlar Yetenek Kampý Yöneticisi

Öðretim

Görevlisi,

Levent Cantek, Editör, Yazar
Melike Türkan Baðlý, Ankara Üniversitesi Eðitim Bilimleri
Fakültesi Öðretim Görevlisi
Ulaþ Onur Temiz, Ýlköðretim Öðrencisi
Yaðmur Sertkaya, Ýlköðretim Öðrencisi
Raportörler:
Sinem Yýldýrým, Mimar
Erinç Ulusoy, Yönetmen
Volkan Daðlý, Mimar
ÖDÜLLER
1.Ödül: 10000 YTL
2.Ödül: 7500 YTL
3.Ödü: 5000 YTL
Yarýþma Takvimi:
Yarýþmanýn ilaný.........................................22 Nisan 2011
Eserlerin Mimarlar Odasý Ankara Þubesi'ne ulaþmasý veya
teslimi için son tarih.....................................9 Eylül 2011
Kazananlarýn açýklanmasý..........................
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Ödül Töreni ve Gala Gösterimi ………………….... 30 Eylül 2011
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Genç Seyirci Ýçin Oyun Yazma Yarýþmasý
YARIÞMANIN KONUSU VE AMACI:
Mimarlýðýn toplumla buluþmasý kapsamýnda,
çocuklara mimarlýk, çevre ve kent kültürünün
anlatýldýðý “Genç Seyirci Ýçin Oyun Yazma
Yarýþmasý” ile Tiyatro sanatýnda çocuklara
yönelik yaratýcý oyunlarýn ortaya çýkartýlmasý,
çocuklarýn kent kültürü ve mimarlýkla
iletiþimlerinin görsel sanatlar üzerinden
kurulmasý hedeflenmektedir. TMMOB Mimarlar
Odasý Ankara Þubesi, bu yarýþmayý çocuklara yönelik,
kent, mimarlýk, çevre ve kent duyarlýlýðý, kültürel miras
bilinci vermek üzere yeni/genç yazarlarý kent ve
mimarlýk alanýnda oyun yazmaya özendirerek, tiyatro
edebiyatýna yeni çocuk oyunlarý kazandýrmak ve
bunlarýn hem yayýnlanarak hem de oyunlaþtýrýlarak
yayýnlayarak mimarlýðýn toplumla buluþmasý için
düzenlenmektedir.
Danýþman Jüri Üyeleri
Songül Üzgün, TMMOB Mimarlar Odasý Ankara Þubesi
Yönetim Kurulu Üyesi
Nurdan Topoðraf, TMMOB Mimarlar Yönetim Kurulu
Üyesi
Pelin Özgümüþ, Mimar, Çocuk ve Mimarlýk Çalýþmalarý
Merkezi
Seçici Kurul Üyeleri:
Tülin Saðlam, Doç. Dr., A.Ü. DTCF Tiyatro Tarihi ve
Teorisi Anabilim Dalý Baþkaný
Ayþegül Ünlü Erhan, Tiyatro Kuramcýsý
Erkan Ergin, Öðretim Görevlisi, A.Ü. DTCF Dramatik
Yazarlýk Ana Sanat Dalý
Ömer Adýgüzel, A.Ü. Eðitim Bil. Fak. Sýnýf Öðr. ABD /
Çaðdaþ Drama Derneði Genel Baþkaný
Murat Atak, Tiyatro Sanatçýsý / Rejisör / Eðitimci
Raportörler:
Ezgi Aksaray, Mimar
Pelin Temur, Oyuncu-Yazar
Sevgi Bölücek Altun, Çocuk ve Mimarlýk Çalýþmalarý
Merkezi
ÖDÜLLER
1. Ödül

3000 TL

2. Ödül

2000 TL

3. Ödül

1000 TL
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Kent Düþleri Yarýþmalarýnýn Beþincisi Ankara- EGO Hangarlarý Ýçin Açýlýyor

TMMOB Mimarlar Odasý Ankara Þubesi, Ankara kentinde
iþlevsel ve ekonomik deðeri olan, kent merkezi
içerisinde kalmýþ özellikli mekânlarýn/ yapýlarýn kamusal
iþlevlerle yeniden kente kazandýrýlmasý amacýyla “Kent
Düþleri” adý altýnda mimari fikir yarýþmalarý
düzenlemektedir. Bugüne kadar Ulucanlar Merkez
Kapalý Cezaevi, Hasanoðlan Yüksek Köy Enstitüsü,
Zonguldak Kömür Yýkama Tesisleri, Kýzýlay Meydaný ve
Çevresi'ne yönelik fikir projesi yarýþmalarý açýlmýþ,
kentsel ölçekte gündem oluþturularak, bu yapýlarýn bir
bölümünün kamusal kullanýmlarla yeniden
iþlevlendirilmesine olanak saðlanmýþtýr. Kent Düþleri
ProjeFikir yarýþmalarýndan beþincisinin temasý, Ankara
kent merkezine yakýn konumda bulunan, bugün EGO
Otobüs Ýþletmesi, Satýn Alma Dairesi Baþkanlýðý,
AYKOME Müdürlüðü gibi tesislerin yer aldýðý, kent
tarihinde ve yaþamýnda önemli bir kamusal hizmet alaný
olarak iþlev gören ve ekonomik ömrünü henüz
tamamlamamýþ durumdaki “EGO HANGARLARI ALANI”
olarak bilinen alanýn yeniden iþlevlendirilmesi olarak
belirlenmiþtir.
22 Nisan 2011 tarihinde ilan edilen yarýþma için son
kayýt ve teslim tarihi 23 EYLÜL 2011 olarak
belirlenmiþtir. Yarýþma, lisans ve yüksek lisans
öðrencileri olmak üzere iki kategoride ulusal ve tek
aþamalý olarak gerçekleþtirilecektir. Yarýþma, ekip içinde
mimarlýk öðrencisi bulunmasý koþulu ile tüm
öðrencilerin katýlýmýna açýktýr.Yarýþmaya katýlan her fikir
projesi kent açýsýndan önemlidir; bu nedenle bu yarýþma
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sürecinde her önermenin tartýþýlabilir ve paylaþýlabilir
kýlýnmasýný saðlayacak tartýþma ortamlarý
düzenlenecektir. Yarýþma katýlýmcýlarýnýn, önerdikleri
projelerin düþünsel altyapýlarýný ortamla paylaþmalarý
ve projelerin sunulup tartýþýlacaðý platformlara
katýlmasý beklenmektedir.
Yarýþma takvimi þu þekildedir:
Yarýþmanýn ilaný............................... 22 Nisan 2011
Yer görme gezisi son kayýt tarihi........ 20 Mayýs 2011
Yer görme gezisi............................. 21 Mayýs 2011
Yarýþmaya iliþkin sorularýn sorulmasý (en son
tarih)............................................. 27 Mayýs 2011
Sorulan sorularýn tümünün cevaplarýnýn
ilaný…………………………… ……… ............03 Haziran 2011
Projelerin Mimarlar Odasý Ankara Þubesi'ne
ulaþmasý/ teslimi için son tarih............ 23 Eylül 2011
Deðerlendirme konferansý ................

30 Eylül 2011

Sonuçlarýn açýklanmasý.....................

03 Ekim 2011

Kolokyum, ödül töreni, sergi ...............13 Ekim 2011
Gerçekleþebilir kent düþleri kurmak, bu düþlerin
toplumla buluþmasýný saðlayarak onlarý ortak bir
heyecanla uygulanabilir kýlmak imkânsýz deðildir.
KENTLERÝMÝZÝN SAKÝNÝ DEÐÝL, SAHÝBÝ OLALIM!
Detaylý Bilgi için: http://ego.mimarlarodasiankara.org

TMMOB Mimarlar Odasý 41. Dönem Olaðanüstü Genel Kurulu

TMMOB Mimarlar Odasý 41. Dönem Olaðanüstü Genel Kurulu 15-16-17 Nisan 2011 tarihlerinde Ürgüp'te
toplandý. Serbest Mimarlýk Hizmetleri Yönetmeliði Yarýþmalar Yönetmeliði, Ana Yönetmelik, Ulusal Mimarlýk
Ödülleri Yönetmeliði, Yeni Þube Oluþumu ve Ülke gündeminin Mimarlýk Ortamýna Yansýmalarý gündemleri ile
toplanan OIaðanüstü Genel Kurul sýrasýnda yaþanan bir dizi geliþme sonucunda TMMOB Mimarlar Odasý
Ankara Þubesi üyeleri, kendi deðerlendirmeleri ýþýðýnda Merkez Yönetim Kurulu Komite, Komisyon ve Çalýþma
Gruplarýndan birer birer istifa etmeye baþladý. Bu deðerlendirmeleri açýða çýkarmak için bu üyelerin istifa
dilekçelerini yayýnlýyoruz.

Hazeli Akgöl'ün Ýstifa Dilekçesi
TMMOB Mimarlar Odasý Genel Merkez Yönetim Kurulu'na
Ankara
Mimarlýk mesleðinin geliþimi için çalýþmalar üreten, meslektaþlar arasýndaki dayanýþmayý güçlendiren, ülke
demokrasi mücadelesinde öncü bir yere sahip olan Mimarlar Odasý yarým yüzyýldan fazla bir zamandýr
ülkedeki politik, siyasi, teknik, kültürel ve hatta ekonomik geliþmeleri izlemiþ, gündem yaratan yönü ile
önemli çalýþmalarda bulunmuþtur. Böylesi köklü bir geçmiþi olan ve demokrasi mücadelesinde ayaðýný saðlam
yere basan Odamýzýn yaþadýðý son Olaðanüstü Genel Kurul toplantýsý, bugün Oda Yönetimlerinin geldiði
konumla ilgili önemli soru iþaretleri oluþturmuþtur.
Demokrasi anlayýþýnýn dönüþtüðü, Oda'nýn ve TMMOB'nin gerek yazýlý mevzuatýna gerekse de teamüllerine
aykýrý bir anlayýþla yönetilen TMMOB Mimarlar Odasý 41. Olaðanüstü Genel Kurul'un Oda tarihinde bir dönüm
noktasý olduðu açýktýr. Söz konusu Genel Kurul'da Oturum Baþkanýnýn taraflý davranmasý ve bu tavrýn Oturum
Baþkaný tarafýndan Genel Kurul katýlýmcýlarýna açýkça dile getirilmesi ve her türlü yapýcý eleþtiriyi ve öneriyi geri
çevirmesi üzerine Mimarlar Odasý Yönetim Kurulu'nun bu taraflý duruma müdahale etmemesi Mimarlar Odasý
çalýþma ortamýný da etkileyecek, birlik ve beraberliði zedeleyecek bir durumdur.
Bu sebeple üyesi bulunduðum;
- Mimarlar Odasý Mesleki Denetim ve Uygulama Komitesi (MDUK),
- Mimarlar Odasý Oda Mekânlarý Çalýþma Grubu
- Mimarlar Odasý Genel Merkezini temsilen katýldýðým TMMOB Yapý Denetim Çalýþma Grubu,
- Yine Mimarlar Odasý Genel Merkezini temsilen katýldýðým Teknoloji Fakülteleri Çalýþma Grubu
- Mimarlar Odasý Genel Merkezini temsilen katýldýðým Üniversite Döner Sermayeleri Çalýþma Grubu
- Mimarlar Odasý Genel Merkezini temsilen katýldýðým TMMOB Çevre Politikalarý Çalýþma Grubu'ndan
Çekildiðimi beyan ederim. Söz konusu çalýþma alanlarýna dair yürüteceðim çalýþmalar Þube ölçeðinde
olacaktýr.
Öðrenciliðimden bu yana katký koyduðum, üretmekten, paylaþmaktan keyif aldýðým Oda ortamýmýzýn
demokrasi anlayýþý ile harmanlanmasýný diler, saygýlar sunarým.
Hazeli Akgöl
Mimar,15964
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Leman Ardogan'ýn Ýstifa Dilekçesi
TMMOB Mimarlar Odasý Yönetim Kurulu Baþkanlýðýna,
15-16-17 Nisan 2011 tarihlerinde Nevþehir'de gerçekleþtirilen Mimarlar Odasý 42.Dönem Olaðanüstü Genel
Kurul'unda Divan Baþkanlýðýndan baþlayan ve delegelere yansýyarak gerginliðe neden olan bir ortamýn
oluþmasýný mimarlýk ortamý ve ülke demokrasi tarihi açýsýndan düþündürücü ve üzücü bulmaktayým.
Var olduðu günden günümüze kadar ülke genelinde demokrasinin ön savunucularýndan biri haline gelen
Mimarlar Odasý'nýn Olaðanüstü Genel Kurulu demokratik bir anlayýþla yönetilmediði gibi, TMMOB ve Mimarlar
Odasý mevzuatlarý ile mimarlýk ortamýnýn 50 yýlý aþkýn bir süredir oluþturduðu Oda teamüllerinin açýkça ihlal
edildiðini görmek önemli bir konudur. Genel Kurul'da Divan Baþkanýnýn taraflý davranmasý ve bu tavrýn Divan
Baþkaný tarafýndan Genel Kurul katýlýmcýlarýna açýkça dile getirilmesi ve her türlü yapýcý eleþtiriyi ve öneriyi geri
çevirmesi, Merkez Yönetim Kurulu'nun bu taraflý duruma müdahale etmemesi, Mimarlar Odasý çalýþma ortamýný
da etkileyecek birlik ve beraberliði zedeleyecek bir durumdur. Divan Baþkaný tarafýndan da farklý zamanlarda
ifade edilerek, kayýtlara geçen bu anlayýþýn Oda ortamý içerisinde barýnmasý kabul edilemez bir durumdur. Bu
duruma müdahale etme gereði duyulmamasýný, buna karþýlýk Genel Kurul iradesinin sorgulanmasýný ve
mevzuata aykýrý geliþmelerin yaþanmýþ olmasýný son derece önemli ve kaygý verici bulmaktayým.
Mimarlýk ortamýn geliþtirilmesi ve zenginleþtirilmesi, demokrasi anlayýþýnýn yerleþmesi, mimarlararasý birlik,
beraberlik ve dayanýþmayý saðlamak Yönetim Kurullarýmýzýn temel görevidir. Ancak Merkez Yönetim
Kurulumuzun genel kurulun çalýþma sürecinde gerekli müdahalelerde bulunmamasý ve bu ortamýn
oluþmasýnda divan baþkanlýðýna, genel kurulun iradesini göz ardý eden taraflý bir kiþinin önerilmesi ile katkýda
bulunmasý ise oldukça düþündürücü ve bir o kadar da üzüntü verici bir konudur.
Karþýlýklý güvenin önemli olduðu tam da bu zamanda Olaðanüstü Genel Kurulumuzda yaþananlarýn Genel
Merkez çalýþmalarýnda yaygýnlaþmamasý dileði ile Genel Merkez Bilirkiþilik ve Gayrimenkul Deðerleme
Komitesinden ayrýldýðýmý bilgilerinize sunarým.
Bu süreçte komitede çalýþtýðým tüm meslektaþlarýma ve oda emekçilerine teþekkür ediyorum. Bundan böyle bu
konudaki çalýþmalarýma sade bir üye olarak devam edeceðim.
Mimarlýk ortamýmýzýn bir kez daha benzeri bir Genel Kurul yaþamamasý dileðiyle, çalýþmalarýnýzda baþarýlar
dilerim.
Saygýlarýmla
Leman Ardogan

Ali Atakan'ýn Ýstifa Dilekçesi
TMMOB MÝMARLAR ODASI YÖNETÝM KURULUNA
ANKARA
Mimarlar Odasý, belli bir siyasal-kavramsal anlayýþýn ürünü olarak doðmuþ, tarihsel koþullar içerisinde üretken
ve etkin bir örgüt haline gelmiþtir. Bugün de, týpký 70'li yýllarda olduðu gibi, dayatmalara-darbelere karþý onurlu
duruþu, “Mimarlýk Toplum Hizmetinde” þiarý ve örgüt içi demokrasi anlayýþý, örgütlü mücadeleden yana tavýr
alan üyelerinin Mimarlar Odasý'na ve bu deðerlere sahip çýkýþýyla belirlenecektir.
Siyasal iktidarýn otoriter, tek tip, baskýcý uygulamalarýna maruz kaldýðýmýz þu günlerde, toplumsal temel hak ve
özgürlüklerin belli bir anlayýþtaki dar kalýplara sýkýþtýrmaya çalýþýldýðý, ýrkçý yaklaþýmlarýn toplumsal parçalanma
eðilimini tetiklediði bir siyasal kriz ve ekonomik kaos-talan döneminden geçmekteyiz. Yoksulluk toplumsal bir
olgu yerine sayýsal iþletme problemi olarak görülmekte, finans, çevreleri ülke topraklarýný yaðmalamakta, kent
mekânlarýný yenileme, dönüþüm adý altýnda yeniden inþa ve yýkýma maruz býrakan operasyonlara tanýk
olmaktayýz. Söz konusu olan, bugüne dair biriktirdiklerimize bir saldýrý durumudur.
Ýþte böylesine zorlu bir dönemde gerçekleþen 15-16-17 Nisan 2011 Ürgüp Olaðanüstü Genel Kurulu'nda
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yaþananlar, genel kurula taþýnýlan konularýn içeriksiz, yeterince tartýþýlýp olgunlaþtýrýlmadan ortama sunulmasý
ile baþlamýþ, Divan Baþkanýnýn taraflý, ortamý geren tutumu, bu duruma seyirci kalýnmasý ve destekler
mahiyette tavrýn sergilenmesi ile gerilim doruða ulaþmýþtýr. Ortaya çýkan düþündürücü tablo, bir inançsýzlýk-boþ
vermiþlik-örgütsüzlük halini yansýtmaktadýr.
Mimarlýk, toplumsal geliþimin etkin bir aracýdýr ve mimarlýk pratiði demokratik ve katýlýmcý toplumsal biçimlerin
inþasýna katký verecek yöntemlerle üretilmelidir. Bu düþünsel temelden hareket eden Ankara Þube
delegasyonunun ortama katký koyma adýna sergilediði eleþtirel çabalar, görmezlikten gelinmiþtir. Olaðanüstü
Genel Kurul'da Oda hukuku, tartýþma adabý, mutabakat ve demokrasi anlayýþý hiçe sayýlmýþtýr.
Son yýllarda Oda içersinde uygulanan politikalar ve Olaðanüstü Genel Kurulda yaþananlar, Mimarlar Odasý
örgütünün demokrasi anlayýþýndan ve katýlýmcý, dayanýþmacý, mücadeleci bütüncül kitle ruhundan
uzaklaþtýðýnýn göstergesidir. Açýk baský ve saldýrý karþýsýnda birlikte mücadele vereceðimiz bir ortamda çok
açýkça ötekileþtirildiðimizi düþünmekteyim. Bu sürecin sorumluluk taþýyanlarca saðlýklý bir deðerlendirilmesinin
yapýlmasý zorunludur.
Yukarýda belirttiðim nedenlerden dolayý; Mimarlar Odasý adýna TMMOB DDK Çalýþma Gurubundaki görevimden
çekildiðimi bilgilerinize sunar, çalýþmalarýnýzda baþarýlar dilerim.
Saygýlarýmla
Ali ATAKAN

Bülent Batuman'ýn Ýstifa Dilekçesi
TMMOB MÝMARLAR ODASI MERKEZ YÖNETÝM KURULU'NA
ANKARA
15-16-17 Nisan 2011 tarihlerinde Ürgüp'te gerçekleþen TMMOB Mimarlar Odasý Olaðanüstü Genel Kurulu,
Mimarlar Odasý'nýn temsil ettiði deðerlere ve 56 yýllýk geleneklerine aykýrý olaylarýn yaþandýðý bir genel kurul
olmuþtur. Kuþkusuz genel kurullar zaman zaman gerilimlerin yaþandýðý, kýyasýya tartýþmalarýn gerçekleþtiði ve
bazen, istenmese de, bu gerilimlerin tatsýz olaylara dönüþtüðü durumlara sahne olmuþtur. Buna karþýlýk,
üzülerek belirtilmelidir ki, son Olaðanüstü Genel Kurulumuzda yaþananlar böylesi gerilimlerin çok ötesinde
nitelik taþýmaktadýr. Açýkça söylemek gerekirse, bu Genel Kurulu yöneten Divan Baþkaný, demokrasiyi salt bir
seyirlik derecesine indirgemiþtir. Ne yasal çerçevelere, ne örgüt hukukuna ne de asgari demokratik teamüllere
uyan yönetim tarzý ile Divan Baþkaný, Genel Kurulu tartýþmalý hale getirmiþtir. Meslek örgütlerinin ve özellikle
Mimarlar Odasý'nýn sýký takibe alýndýðý ve açýðýnýn arandýðý böylesi bir dönemde yaþanan bu durum, yalnýzca
mimar topluluðuna deðil, tüm demokrasi güçlerine haksýzlýk niteliði taþýmakta, tarih önünde verilmesi zor bir
hesap býrakmaktadýr. Bundan daha da vahim olaný ise, Merkez Yönetim Kurulu'nun bu süreci büyük bir
kayýtsýzlýk ile izlemesi, hatta kendi eðilimlerinin karara baðlanmasý uðruna teþvik etmesidir. Tüm tartýþmalarýn
ve görüþ ayrýlýklarýnýn ötesinde olan ve demokrasinin varlýðýna kasteden bu durumun Oda örgütünce
deðerlendirilmesi elzemdir. Zira böylesi uygulamalar, demokrasiyi askýya alan, örgütsel yapýyý çürüten
uygulamalardýr. Yaþananlarý, ülkede tanýk olduðumuz siyasi yozlaþmanýn ve iyice yerleþmeye baþladýðý
gözlenen antidemokratik kültürün örgütümüze sirayeti olarak görüyor ve acilen ciddi bir özeleþtiri süreci ile
aþýlmasý gerektiðini düþünüyorum. Merkez Yönetim Kurulu'nu bu konuda acilen göreve çaðýrýyor, þimdiye dek
sergilenen kayýtsýzlýk karþýsýnda protesto amacýyla Merkez Yönetim Kurulu'nca davet edildiðim “Mimarlýk ve
Eðitim Kurultayý 6 Danýþma Kurulu”ndan çekiliyorum.
Gereði için bilgilerinize sunarým.
Bülent BATUMAN
27350
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Nuray Bayraktar'ýn Ýstifa Dilekçesi
MÝMARLAR ODASI MERKEZ YÖNETÝM KURULU'NA
ANKARA
“TMMOB Mimarlar Odasý Genel Kurulu, tüm kesimleri, daha demokratik, katýlýmcý ve özgürlükçü bir yapýnýn
kurulmasý için çaba göstermeye davet etmektedir. ….”
Mimarlar Odasý'nýn son Olaðanüstü Genel Kurulu'nun Sonuç Bildirgesi'nin son paragrafý bu çaðrý ile
baþlamaktadýr. 15-17 Nisan 2011tarihleri arasýnda Ürgüp'te düzenlenen son Olaðanüstü Genel Kurul'un
antidemokratik uygulamalara sahne olan ortamý düþünüldüðünde bu çaðrýnýn anlamýný yitirdiði açýktýr.
TMMOB Mimarlar Odasý Ankara Þubesi'nin 12228 nolu üyesiyim. Ürgüp'te düzenlenen son Olaðanüstü Genel
Kurul ortamýnýn Mimarlar Odasý çatýsý altýnda öðrendiðim “demokrasi” kültürü ile baðdaþmamasýna, yaþamýn
her alanýnda hukuk mücadelesi veren Merkez Yönetim Kurulu'nun ortamdaki hukuk dýþý uygulamalara, bana ve
benim gibi düþünen arkadaþlarýma yönelik olarak gündeme gelen haksýzlýða ve yok saymaya sessiz kalmasýna
ve hatta desteklemesine bir tepki olarak bugüne dek bir üyesi olmaktan büyük onur duyduðum TMMOB
Mimarlar Odasý Yayýn Kurulu'ndan ayrýlmak istiyorum
Gereði için bilgilerinize sunarým.
Saygýlarýmla,

Nuray Bayraktar

Ali Hakkan'ýn Ýstifa Dilekçesi
TMMOB MÝMARLAR ODASI
YÖNETÝM KURULU BAÞKANLIÐI'NA
Ankara
Yaklaþýk 28 yýllýk Meslek yaþamým boyunca öðrencilik günlerimden baþlayarak Mimarlar Odasý'nýn içinde aktif
olarak yer aldým.
39 ve 40. dönemlerde Ankara Þubesi Yönetim Kurulu üyesi olarak ama özellikle de Sekreter Üye görevini
yürüttüðüm süreç içerisinde Odamýzýn tüm birimleri ve Genel Merkezimiz ile iliþkileri geliþtirmek,
koordinasyonu saðlamak ve DAYANIÞMAYI GÜÇLENDÝRMEK adýna önemli adýmlar atmaya gayret ettim.
Bu anlamda önemli ölçüde katký saðladýðýmý düþünüyorum. Bu yeni çalýþma dönemi içerisinde ise Odamýzýn
SMGM Yürütme Kurulu, Yarýþmalar Komitesi, Haksýz Rekabeti Önleme Çalýþma Grubu ile Ekolojik Mimarlýk ve
Enerji Etkin Yapýlar Çalýþma Grubuna davet edilme onuruyla gücüm yettiðince katký saðlamaya çalýþtým.
Ancak 3 gün boyunca yaþadýðýmýz Olaðanüstü Genel Kurul sürecinde yaþadýðým ve gördüðüm, tarafýnýzca
önerilen Divan Baþkanýnýn özellikle yarattýðýný düþündüðüm taraflý ve demokrasi anlayýþýmla hiç baðdaþmayan
tavýrlarýna MYK olarak siz dostlarýmýn bu süreçte hiçbir müdahalede bulunmadan bu sürece seyirci kalmanýz ve
Þubemin týpký geçmiþ yýllarda olduðu gibi tüm konulara eleþtirel ama katký koymaya yönelik çabalarýný
görmezden gelme yaklaþýmlarý beni gerçekten fazlasýyla üzmüþtür.
Geldiðimiz durum itibarý ile Çalýþma Raporunda yazmýþ olduðunuz ve gerçekten çok önemsediðim, tüm örgütlü
yapýmýz ile birlikte ve DAYANIÞMA RUHUnun geliþtirilerek, hem ülke ve mesleki sorunlarýmýza hem de
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Odamýzýn yok etmek isteyen bir anlayýþa karþý bir arada olmak kavramýnýn sadece söylemde kaldýðýný yaþanan
genel kurul ortamýnda çok açýkça gördüm.
Bu nedenle yukarýda sýraladýðým tüm çalýþma gruplarýndan çekiliyorum.Bu süreçte Komite, Yürütme Kurulu ve
Çalýþma Gruplarýnda çalýþtýðým tüm meslektaþlarýma ve Oda emekçilerine teþekkür ediyor, baþarýlar diliyorum.
Saygýlarýmla
Ali HAKKAN
Mimar -14566

Tezcan Karakuþ Candan'ýn Ýstifa Dilekçesi
TMMOB Mimarlar Odasý Merkez Yönetim Kurulu'na
Ankara
TMMOB Mimarlar Odasý ile öðrenci iken tanýþtým. O günden bu yana Mimarlar Odasý ortamýnýn demokrasi,
dayanýþma ve mücadele anlayýþýný yaþayarak öðrendim. Oda ortamýnda gerçekleþtirilen her genel kurulun bir
okul olduðuna ve hepimizin hala öðrenecek çok þeyi olduðuna inandým. Oda içi demokrasiyi, oda teamüllerini,
tartýþma adabýný, mutabakatý genel kurullarda öðrendim.
Genel Kurullar farklý düþüncelerin Oda yönetmelikleri çerçevesinde tartýþýlarak güvence altýna alýndýðý, sonuç
almayý hedefleyen ve yüzlerce deneyimin içerisinden süzülerek gelen oturum yönetmelikleri, ana
yönetmelikleri çerçevesinde yürütülmüþtür. Ancak 15–16–17 Nisan 2011 tarihinde Ürgüp'te gerçekleþen
Olaðan Üstü Genel Kurul'da yaþananlar- yönetmeliklerin içeriðini bir yana býrakarak- Oda demokrasisi
açýsýndan bir kýrýlma noktasý yaratmýþtýr.
Ülke sorunlarý gündeminde deðerlendirdiðimiz “anti demokratik tavýrlara, hukuku dolanmaya, hukuksuzluðu
meþrulaþtýrmaya, bir kiþinin söylediði sözle yönetilmeye, cinsiyet ayrýmcýlýðýna göz yumulmasýna, þiddete,
ötekileþtirmeye, benbilirimciliðe, kiþisel beklentiler için örgütsel yapýlarýn kullanýlmasýna” karþý çýkmayý bir
sorumluluk olarak ortaya koyduysak, bunu yaþamýmýzýn her alanýna taþýma sorumluluðunu da üstlenmiþiz
demektir. Sorumluluk üstlenenlerin sorumluluklarý kendilerinden menkul deðildir. Olaðanüstü Genel Kurulda
Oda demokrasisinin yok edildiði, yönetmeliklerin ve oda hukukunun dolanýldýðý sorumluluk sahibi olanlarýn
sessizliðe büründüðü bir ortamda Mimarlar Odasý Genel Kurullarý okul olma iþlevini yitirmiþtir, sorumluluklar
kendinden menkul hale gelmiþtir.
Hayatýn nereye nasýl akacaðýný, aydýnlýðýn ne zaman kararacaðýný bilemediðimiz þu günlerde, kafalarý topraða
sokmaya kimsenin hakký olmadýðýný bilerek, bu örgütü, bugün kendileri aramýzda olmayan ama ideallerini
yanýmýzdan hiç eksik etmediðimiz Teoman Öztürk'le Þaban Ormanlar'la, Memik Yapýcý'yla, Engin Omacan'la
tanýdým. Oda içi demokrasi geleneðini onlardan öðrendim. Ancak Ürgüp'teki Olaðan Üstü Genel Kurul, Divan
Baþkanýnýn taraflý yönetimi ve sizin sessizliðiniz, Genel Seçimlerden sonra mücadele sürecinde ne kadar az
kalacaðýmýzý hissettirdi bana.
Bu nedenle; TMMOB Mimarlar Odasý Genel Merkezi adýna
- TMMOB Ücretli Mühendis, Mimar ve Þehir Plancýlarý ve Ýþsizlik Kurultayý Düzenleme Kurulu'ndaki
- Mimarlýk Eðitim Kurultayý Kamuda Mimarlýk Hizmetleri Çalýþma Grubundaki görevlerimden çekildiðimi
bilgilerinize sunarým.
Çalýþmalarýmý, görüþlerimi ve katkýlarýmý bir delege olarak, gelecek güzel günler için, hesapsýz çoðalmak için
ortama sunacaðýmý ifade ederek, çalýþmalarýnýzda baþarýlar dilerim.
Tezcan Karakuþ Candan
Mimar,19502
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Yeþim Uysal'ýn Ýstifa Dilekçesi
TMMOB Mimarlar Odasý Yönetim Kurulu Baþkanlýðýna,
Ankara
1954 yýlýndan bu yana ülkede demokrasinin geliþtirilmesi ve yaygýnlaþtýrýlmasý, mimarlýk ortamýnýn
geliþtirilmesi, yapý üretim süreçlerinin düzenlenmesi, mimarlararasý dayanýþma ve birlikteliðin saðlanmasý
yönünde etkin çalýþmalar yürütmüþ olan Mimarlar Odasý hem bir demokratik kitle örgütü olmanýn gerekliliði
olarak, hem de meslek örgütü olarak önemli ve etkin çalýþmalarda bulunmuþtur. Bu çalýþmalarýn en önemli
ivmesi þüphesiz Oda Yönetimlerinde görev alan Kurullar ile bu Kurullarýn iþletilmesini saðlayan demokrasi
anlayýþýdýr.
Ancak 15-16-17 Nisan 2011 tarihlerinde Nevþehir'de gerçekleþtirilen Mimarlar Odasý 41. Olaðanüstü Genel
Kurul'unda Divan yöneticiliðinden baþlayan ve üyelerarasý gerginliðe neden olan bir ortamýn oluþmasý mimarlýk
ortamý ve ülke demokrasi tarihi açýsýndan kaygý vericidir.
50 yýlý aþkýn bir süredir ülke sathýnda demokrasi neferlerinden biri haline gelen Mimarlar Odasý'nýn geçtiðimiz
Olaðanüstü Genel Kurulu demokratik bir anlayýþla yönetilmediði gibi, bu toplantýda TMMOB ve Mimarlar Odasý
mevzuatlarý ile bu ortamýn 50 yýlý aþkýn bir süredir oluþturduðu Oda teamülleri açýkça ihlal edilmiþtir. Oturum
Baþkaný tarafýndan da farklý zamanlarda ifade edilerek, kayýtlara geçen bu anlayýþýn Oda ortamý içerisinde
barýnmasý kabul edilemez bir durumdur. Bu duruma müdahale etme gereði duyulmamasý, Genel Kurul
iradesinin sorgulanmasý ve mevzuata aykýrý geliþmelerin yaþanmýþ olmasý ise son derece kaygý vericidir.
Bu ortamýn geliþtirilmesi ve zenginleþtirilmesi, demokrasi anlayýþýnýn yerleþmesi, mimarlararasý birlik,
beraberlik ve dayanýþmayý saðlamakla görevli olan Yönetim Kurulunuzun gerekli müdahalelerde bulunmamasý
ve bu ortamýn oluþmasýnda Oturum Baþkanlýðýna taraflý bir kiþinin önerilmesi ile katkýda bulunmasý oldukça
düþündürücü bir konudur.
Ortaya çýkan bu tablonun Genel Merkez çalýþmalarýnda yaygýnlaþmamasý dileði ile Genel Merkez Kadýn
Komisyonu ile Genel Merkez tarafýndan görevlendirilerek katýldýðým TMMOB Kadýn Çalýþma Grubundan
ayrýldýðýmý tarafýnýza bildiririm.
Oda ortamýmýzýn daha baþka “yaralar” almamasý umuduyla, çalýþmalarýnýzda baþarýlar dilerim.
Saygýlarýmla
Y.Yeþim UYSAL
Mimar, 32324

Adnan Zeytinci'nin Ýstifa Dilekçesi
TMMOB
Mimarlar Odasý Merkez Yönetim Kurulu'na,
Ankara
Yaklaþýk 27 yýllýk meslek yaþamýmda, 70'li yýllardan itibaren baþlayan halkýn demokrasi mücadeleleri içinden
yetiþerek, gerek üniversitede, gerekse sivil toplum örgütlerinde haklý mücadelelerin her zaman içinde
bulunarak katýldým.
Uzun ve zor öðrencilik yýllarýnda tanýdýðým Mimarlar Odasý'nda, gelenekselleþmiþ olan demokrasi kültürü,
dayanýþma ruhu ve toplumun her zaman yanýnda yer alýþ biçimlerinin, mesleðin toplum yararýna uygulanmasý
anlamýnda Odamýza çok önemli bir kimlik kazandýrdýðýna inandým.
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Ancak, 15–16–17 Nisan 2011 tarihlerinde Ürgüp'te gerçekleþen Olaðanüstü Genel Kurul'da yaþananlarýn Oda
demokrasisi, mesleki ve demokratik kimliðimiz açýsýndan bir kýrýlma noktasý yarattýðýný görmek beni fazlasýyla
üzmüþtür.
Divan Baþkanýnýn, Merkez Yönetim Kurulu'nun yüzüne bakarak yaptýðý, demokrasiden ve geleneklerimizden
uzak uygulamalarý, tarafýmýzdan nitelik ve nicelik olarak yapýlan bireysel hatalar olarak algýlanmamýþ ve kabul
edilmemiþtir.
Divan Baþkanýnýn, Yönetim Kurulu'nun geçmesini istediði kararlarý, her þeye raðmen, salondaki katýlýmcýlarýn
iradesini, defalarca hiçe sayarak geçirme çabalarýnýn, buna direnen katýlýmcýlarýn emrivakilerle saf dýþý
býrakýlma gayretlerinin delegeler arasýnda hoþ olmayan tartýþmalara ve uygulamalara yol açtýðý görülmesine
raðmen, MYK'nun bu davranýþlarý onaylar biçimde tavýr almasýnýn kabulü mümkün deðildir.
Yýllarca Odamýzýn çalýþmalarýna destek veren, 40.dönem Ankara Þube Yedek Yönetim Kurulu üyeliði, 41.
Dönem Yönetim Kurulu üyeliði yapan biri olarak, Odamýzýn yukarýda saydýðým kimliðinin her zaman arkasýnda
olduðumu belirterek, TMMOB'nde Mimarlar Odasý Genel Merkezini temsilen katýldýðým Ýþçi saðlýðý ve Ýþ
Güvenliði Çalýþma Grubundan çekiliyorum.
Toplumda büyük sýkýntýlarýn yaþandýðý bu dönemde, mücadelemi Mimarlar Odasý Ankara Þubesi ölçeðinde
sürdüreceðimi belirtiyor, gelecekte Odamýzý etkisizleþtirmeye çalýþan iktidarýn ''önünü açan'' davranýþlara karþý
mesleki-demokratik kimliðimizin yeniden yaþatýlacaðý ve mücadele edileceði umuduyla saygýlarýmý
sunuyorum.
Adnan ZEYTÝNCÝ
Mimar- 15862
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Olaðanüstü Genel Kurulun Öncesi ve Sonrasý
Arif Þentek

Ürgüp'e giderken, 1995 yýlýnda orada yaptýðýmýz ve
“Meslek Yasasý”ný tartýþtýðýmýz bir baþka “olaðanüstü”
genel kurulu hatýrlamadan edemedim. Tevfik Gürsu ve
Ratip Kansu ile birlikte Baþkanlýk Divanýnda çektiðimiz
azabý biz biliriz. Yeterli mutabakatlar saðlanmadan
gidilen Genel Kurul son derece tartýþmalý ve çatýþmalý
geçmiþ, sonunda Merkezin getirdiði öneri 4 oy farkla
reddedilmiþti. Ayrýntýsýný merak edenler, Genel Kurulun
ardýndan Mimarlýk'ta çýkan deðerlendirmelere
bakabilirler. Ben de görüþlerimi “Genel Kurullarýn Bir de
Öncesi Var” diye yazmýþtým (Mimarlýk, 1995, sayý: 264,
s.60).
Sanýrým 16 yýl önce yazdýklarým, bu son Genel Kurul için
de geçerliliðini koruyor. Sorunlar yeterince analiz
edilmeden, Oda içinde ve dünya örneklerinde varolan
birikimler dikkate alýnmadan ve ortak görüþ
geliþtirmenin olanaklarý baþarýyla kullanýlmadan gidilen
bir Genel Kuruldan fazla bir þey beklenmeyeceði
baþýndan belliydi.
Gündem
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konularý

“haksýz

rekabetin

önlenmesi”,

“mimarlýk yarýþmalarý”, “yeniden örgütlenme”
genelinde yoðunlaþan bu Genel Kurul öncesi, bu
konularda Oda üyelerine ve delegelere ulaþtýrýlabilen
neler yapýlabildi? Yönetim Kurullarýnda, komitelerde,
komisyonlarda çok tartýþýldýðý söylenebilir. Ama Oda ve
Þubelerin yayýnlarýna, internet sitelerine, Danýþma
Kurullarý kararlarýnda gündeme iliþkin yeterince
geliþtirilmiþ görüþler, öneriler bulabilir misiniz?
Öncesini býrakýn, Genel Kurul sonrasýnda yayýnlanan
sonuç bildirgesinde bütün bu konulara sadece bir cümle
ile deðinilmesi, hatta bazý arkadaþlarýmýzýn bu cümlenin
de bildiriden çýkarýlmasýný istemesi durumumuzu
yeterince açýklamýyor mu?
Dile getirdiðimiz genel politik söylemler çok tutarlý
olabilir. Ama meslek topluluðumuz ve örgütlenmemiz
için neler yaptýðýmýzý ayný tutarlýlýkla sorgulamamýz
gerekiyor. Hele 12 Haziran sonrasýnda mesleki
örgütlenmeyi tümüyle deðiþtirebilecek bir yasal
düzenlemenin gündemde olduðu bir ortamda bu
gereklilik daha da önem kazanýyor.

Ürgüp: Deja Vu
Fatih Söyler

Son iki-üç aydýr Kapadokya ile ilgili yöreden gelen bazý
uyarýlar ve ihbarlar üzerine çalýþmalar yapýyorduk. Bu
eþsiz, doða harikasý bölgenin hemen her yerinde tarihi,
doðal ve kültürel mirasý tahrip eden yapýlaþmalarýn
olduðu biliniyordu. Bu tahribata iliþkin gözlemler
yapmak, ilgilileri uyarmak ve gerekli tedbirlerin
alýnmasýný saðlamak üzere çeþitli disiplinlerden
uzmanlarýn da katkýlarý saðlanarak bir gözlem ve
deðerlendirme raporu hazýrlýðý içindeydik.
Merkez Yönetim Kurulu 41. Dönem Olaðanüstü Genel
Kurulu'nun Ürgüp'te yapýlmasý kararýný bildirince, hep
birlikte, adeta konu üzerine gidiyormuþ gibi hissettik.
Delegasyonumuzun yaptýðý hazýrlýk toplantýlarýnda,
Kapadokya'daki tahribata dikkat çeken bir metnin Genel
Kurul sonuç bildirisinde yer almasý gerektiði dile
getirildi.
Ankara Þubesi delegeleri bu Olaðanüstü Genel Kurula
hazýrlýklarýný iki aþamada gerçekleþtirdiler. Gündemin
belirlenmesi öncesinde yapýlan deðerlendirme
toplantýsýnda, Merkez Yönetim Kurulu'nca gündeme
alýnmasý düþünülen konular üzerinde çalýþmalar
yapmak üzere oluþturulan komisyonlarýn önerileri
üzerinde tartýþýldý ve ortaya çýkan eðilimlerimiz, farklý
görüþlerle birlikte, Merkez Yönetim Kurulu'na iletildi.
Delegasyonumuzun yaptýðý ikinci toplantýda ise
kesinleþen gündem ve bu gündem çerçevesinde
önerilen yönetmelik deðiþiklikleri üzerinde tartýþýldý.

Ýhale Kanunu (KÝK) çerçevesinde hazýrlanan yönetmelik
geçerli olduðu için artýk kullanýlamaz duruma gelmiþti.
Odamýzýn hiç deðilse kamu kesimi dýþýndan gelecek
yarýþma taleplerini karþýlamak üzere bir düzenek
oluþturmasý gerekiyordu. Bu konuda MYK
toplantýlarýnda ve Merkez Danýþma Kurulunda daha
önce görüþlerimizi dile getirmiþ, Odamýzýn KÝK'e baðlý
yönetmeliði daha iyi çalýþtýrmak, Avrupa Birliði
direktifleri ve uygulamalarýnýn dikkate alýnarak kamu
kesiminin daha fazla yarýþma açmasýný saðlamak üzere
giriþimlerde bulunmasýný önermiþtik. Bir diðer uyarýmýz
ise, yarýþmalarda olumsuzluklar var ise, Odamýzýn
bundan böyle “boykot” ve “onur kuruluna verme” gibi
önlemlerden artýk vazgeçmesi gerektiðiydi. Meslek
örgütlerinin uygun görmediði yarýþmalarda uluslararasý
eðilim, ilgili meslek örgütünün o yarýþmaya katýlmamayý
tavsiye etmesi ve uyarýya karþýn açýlan yarýþmanýn
sonuçlarýndan ilgili meslek örgütünün herhangi bir
sorumluluðu olmayacaðýný bildirmesi þeklindedir. Bu
yöntemin Odamýzca da uygulanabileceðini açýkladýk.
Delegasyonumuz hazýrlanan taslak metinde bazý
uyarýlarýmýzýn dikkate alýndýðýný, ancak yönetmelik
taslaðýnýn kentsel tasarýma, yapý sektöründe yer alan
diðer disiplinlere, yapý-kentsel tasarým-çevre tasarýmýiç mimarlýk bütünlüðüne (yönetmeliðin Resmi Gazetede
yayýnlanamama veya yayýnlansa bile iptal tehlikesi
nedeniyle) uzaktan bakmayý tercih ettiðini gördü.

Üçüncü konu haksýz rekabet ve imzacýlýk sorununu
dikkate alarak getirilen SMM yönetmeliðindeki
deðiþiklikti ki delegasyonumuz bu deðiþikliðin sorunu
giderebilecek nitelikte olmadýðýna iþaret etti.

Beþinci konu Ulusal Mimarlýk Sergisi ve Ödülleri
Yönetmeliðinde yapýlacak küçük bir deðiþiklik idi ve esas
olarak ÇED raporu almýþ proje ve yapýlarýn
deðerlendirmeye alýnýp alýnmayacaðý ile ilgiliydi. Esas
olarak elbette kente ve kentsel çevreye olumsuz etkileri
olacak yapýlarýn bir de Oda'dan bir ödüllendirme almasý
beklenemez. Ancak, ÇED raporlarý her zaman projeye
iliþkin verilmiyor. ÇED raporlarý çoðu kez tasarým
özgürlüðünün son derece sýnýrlý olduðu, kente ve
kentsel çevreye adeta ihanet eden plansýzlýk ve hatta
düþüncesizlikle zedelenmiþ, mimarý rant teknisyenliðine
indirgeyen kayýtlarla ve plan notlarýyla belirlenmiþ bir
yaklaþýmla oluþturulmuþ imar düzenine iliþkin olabiliyor.
Meslektaþlarýmýzýn bu olumsuzluklarý en aza indirmeye
çalýþan tasarýmlarý gerçekleþtirmeye çalýþtýklarý
durumlarla da karþýlaþýyoruz.

Bir diðer konu yarýþmalar düzenimizi ele alýyordu.
Bilindiði gibi Odamýzýn yarýþmalar yönetmeliði, kamu
kurum ve kuruluþlarýnýn açacaðý yarýþmalarda Kamu

S o n g ü n d e m m a d d e s i i s e Ka h ra m a n m a ra þ
Temsilciliðinin (halen Adana Þubesine baðlý) Þube
olmasýna iliþkindi. Bu konuda delegasyonumuzda

Özet olarak þu saptamalarý yaptýk:
MYK gündemi hazýrlarken Þubemizin önerilerini dikkate
almýþ, ayrýca ilk oturumda ülkemizin ve meslek
ortamýmýzýn sorunlarýnýn deðerlendirileceði bir gündem
maddesi de eklemiþti.
Ýkinci konu olaðan genel kurullarýn her yýl (bir dönem
içinde bir seçimli, bir mali ve idari konularda)
yapýlmasýný öneriyordu ki, bu Þubemizin de desteklediði
bir öneriydi.
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olumlu görüþ bildirenlere karþýn, karþý görüþ belirtenler,
Odamýzýn þube olsun, temsilcilik olsun, pek çok
biriminde yaþanan olumsuzluklarý dikkate alarak
örgütlenmemizin dikkatlice ele alýnmasý için ciddi
þekilde masaya yatýrýlmasý gerektiðini dile getirdiler.
Olaðanüstü Genel Kurulun ilk gününde ülke gündemi ve
bu gündem çerçevesinde mesleki sorunlarýmýz üzerine
görüþler dile getirildi ki bu son derece yararlý olmuþtur.
Olaðan Genel Kurullarýn her yýl yapýlmasý önerisi ikinci
günün ilk oturumunda ele alýndý ve hem komisyonda,
hem de delegeler arasýnda aykýrý görüþler olmasýna
karþýn, Genel Kurulun büyük çoðunluðunca kabul gördü.
Sonraki oturum haksýz rekabet ve imzacýlýða çare olarak
önerilen SMM Yönetmeliðindeki deðiþiklik üzerine oldu.
Genel Kurul bu öneri üzerinde genel görüþme açýlmasýný
kabul etmedi ve önerinin maddelerine geçme olanaðý da
ortadan kalktýðýndan konu birkaç dakika içinde düþtü.
Bu geliþmede Genel Kurul Komisyonunun üyelerinin
büyük çoðunluðunun deðiþikliði uygun görmediðinin
belirtilmesinin etkisi mutlaka vardýr. Ancak Genel Kurul
delegeleri sorunun mimarý sýnýrlayan yaptýrýmlarla
çözülemeyeceði konusunda zaten, neredeyse,
hemfikirdiler. Keþke, dedim, MYK gündemin bu
maddesini “Haksýz Rekabet Üzerine Tartýþma ve SMM
Yönetmeliðinde Deðiþiklik” olarak yazsa idi. Olaðanüstü
Genel Kurullarda gündemde deðiþiklik yapýlamýyor. Ne
yazýk ki bu nedenle asýl konumuz olan haksýz rekabeti
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tartýþamadýk bile.
Yarýþmalar Yönetmeliði gündeme geldiðinde önceki
oturumun moral bozukluðunun etkisini Divan'ýn
tutumunda görmeye baþladýk. Komisyonun sözcü
olarak seçtiði delege yerine baþka bir Ýstanbul
delegesinin sözcülük yapmaya baþlamasý ve Divan'ýn
müdahale etmemesi, bu oturumda baþlayan gerilimin,
belki önemsiz, ama ilk iþareti oldu. Ancak Komisyonun
taslakta pek çok deðiþiklik yaptýðý ve hatta taslaða yeni
maddeler ekleyip bazý maddeleri tamamen deðiþtirdiði
bilgisi gelince, Genel Kurul salonunda itirazlar
yükselmeye baþladý. Onlarca madde ve alt maddeden
oluþan bir tasarýnýn bütününü göremeyen delegeler,
bütünü üzerinde tartýþma yeteneðini kaybettiklerini
belirttiler. Antalya Þubesi delegeleri alternatif bir öneri
getirdiklerini ve basýlý olarak Genel Kurulda
daðýttýklarýný söyleseler de, Divan kendisini sözcü
addeden Komisyon delegesinin belirttiði görüþlere
itibar etti. Bu sözcü, gelen önergeler hakkýnda
Komisyon görüþü soruldukça Komisyon üyelerine
sormadan, danýþmadan, “uygun görmüyoruz” dedikçe
salon karýþtý ve itirazlar yükseldi. Tasarýnýn geneli
üzerinde tartýþma, salondan yükselen usul itirazlarý
arasýnda Divan tarafýndan tamamlatýldý ve maddelere
geçilmesi oyçokluðu ile kabul edildi.
Maddeler üzerinde görüþmeler açýldýðýnda Komisyon
sözcüsü, diðer üyeler karþý tavrýný -görüþ sormadan-

Kahramanmaraþ Temsilciliðinin Þube olmasý konusunda alýnan karardan sonra Genel Kurul Salonundan baþka bir görüntü

sürdürdükçe, Komisyon sandalyeleri boþalmaya
baþladý. Komisyonu terk eden üyeler salona indiler ve
hem usul, hem içerik itirazlarýný salondan sürdürmeye
baþladýlar.
Önergeleri dikkate alýnmayan ve tüm usul ve içerik
itirazlarý reddedilince salonu terk eden Antalya Þubesi
delegelerini, maddeler tartýþýldýkça, söz verilemeyen,
önerileri tartýþýlmayan, usul itirazlarý kabul görmeyen
baþka delegeler de takip etti.
Elbette sonunda Odamýzýn bir Yarýþmalar Yönetmeliði
olacaktý. Süremiz dardý. Akþamýn geç saatlerine kadar
da olsa bu gündem maddesi sonuçlandýrýlmalýydý.
Divan iþi süratlendirmeye karar vermiþ olmalý ki,
tasarýnýn maddelerinin okunmasýndan vazgeçtiler ve
sadece maddelerin numaralarýnýn okunmasýný ve
“kabul edenler, etmeyenler, oyçokluðuyla kabul
edilmiþtir” kliþe sözcüklerini, salondaki gülüþmelere
karþýn, sonuna kadar sürdürdüler. Ýþ yürürlük
maddesine gelince, resmi gazetede yayýnlanacaðý
tarihten vazgeçildi ve Genel Kurulun tarihi önerildi.
Tasarýnýn gerekçesinde “mevcut Yönetmeliðin Resmi
Gazetede yayýmlanmadýðýnýn ve bu nedenle hukuken
geçersiz olduðu belirtildiði” anýmsatýldýðýnda da bu
doðru olsa bile gerekçenin deðiþtirilebileceði söylendi
ve böylece Odamýz “yarýþmalar” gibi son derece önemli
bir konuda demokratik olmayan yöntemlerle, her an
iptal edilebilir bir yönetmeliðe sahip oldu.

Son oturumda Kahramanmaraþ Temsilciliði'nin Þube
olmasý konusu tartýþmaya açýldýðýnda Ankara Þubesi
üyesi bir delegenin son derece nazik, içten, ama azýcýk
eleþtiri içeren konuþmasýna gösterilen tahammülsüzlük,
son derece üzücüydü. Bu konuda yaptýðým konuþmada
“yeni demokrasi anlayýþý artýk bu sanýrým” dedim,
“…artýk amaca ulaþmak için her yolun mubah sayýldýðý
bir dünyada yaþýyoruz.”
Mimarlar Odasý demokratik gelenekleri diðer pek çok
kuruma, örgüte örnek olan bir meslek odasýdýr. Böyle
bilirdik. Bu düþünce, en azýndan bende, ilk kýrýlmasýný
1995 yýlýnýn Mart ayýnda, yine Ürgüp'te yapýlan
Olaðanüstü Genel Kurulu'nda yaþatmýþtý. O zaman MYK
tarafýndan önerilen Meslek Yasasý Tasarýsýnýn kabul
edilmemesi üzerine aldýðým tepkiler ürkütücüydü.
Ürgüp, artýk, Oda tarihinde sýkça anýlacak bir isim haline
geldi. 2011 Ürgüp Olaðanüstü Genel Kurulu, baþka
konularý gündemine almýþ olsa da, en az 1995
Olaðanüstü Genel Kurulu kadar tartýþmalý, üzerinde
konuþulan bir Genel Kurul olacak.
Oda içi demokrasimizi, demokratik geleneklerimizi,
yaptýklarýmýzý ve yapamadýklarýmýzý daha fazla
irdelemek, hatta acýmasýzca eleþtirmek, özeleþtiride
b u l u n m a k zo r u n d ay ý z . Yo k s a t e k ra r t e k ra r
yaþadýklarýmýz karþýsýnda “deja vu” bile
diyemeyeceðimiz günler çok yakýndýr.
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Basýna ve Kamuoyuna
Genel Seçimlere Baðýmsýz Adaylarýn ve Partilerin Katýlýmýnýn
Engellenmesinden Kaygýlýyýz
“Açýlým” politikalarýyla halkýn seçtiði Kürt siyasetçileri
hapse atan, “ileri demokrasi” anlayýþýyla basýlmamýþ
kitaplarý toplatan AKP'nin baskýcý, zorba
uygulamalarýyla bir seçime gitmenin endiþesini
taþýrken, yaþanan son geliþmelerle kaygýlarýmýz bir kat
daha arttý.
Seçim barajý ve baðýmsýz adaylarýn seçimlere katýlým için
yatýracaklarý teminatýn artýrýlmasýyla halkýn iradesinin
Meclis'e yansýtýlmasýný engellemek yetmezmiþ gibi þimdi
de YSK kararýyla baðýmsýz adaylarýn ve partilerin önü
kesilmeye çalýþýlýyor.
TMMOB hep söyledi:
Partilerin demokratik iþleyiþe sahip olmasý için:
Siyasi Partiler Yasasý deðiþtirilmelidir. Halkýn, siyasi
görüþleri doðrultusunda hiçbir engelle karþýlaþmadan
siyasi partilere üye olmasý ve çalýþma yürütmesi
önündeki engeller kaldýrýlmalýdýr. Partilerin etkinliklerini
sürdürebilmesi güvence altýna alýnmalýdýr; bu güvence
için uluslararasý hukukun kýsýtlamalarý ve sýnýrlamalarý
gözetilerek ulusal hukukta gerekli düzenlemeler
yapýlmalýdýr. Parti genel baþkanlarýný aþýrý yetkilerle
donatan tüzük hükümleri iptal edilmelidir. Partiler sivil
toplum örgütleri, demokratik kitle örgütleri ve
sendikalarla organik iliþkiler kurabilmelidirler. Partilerin
ekonomik kaynaklarý ve harcamalarý saydamlaþtýrýlmalý;
üyelerin, halkýn denetimi etkinleþtirilmelidir. Partilerin
politikalarýnýn belirlenmesinde parti içi demokrasi ve
üyelerin söz, karar sahibi olmasý saðlanmalýdýr. Üyelerin
parti çalýþmalarýna, yönetim ve denetime geniþ ölçüde
katýlmalarý saðlanmalý; yönetici diktasýnýn kurulmasýný
engelleyecek düzenlemeler yapýlmalýdýr. Yüz kýzartýcý
suç iþlememiþ, siyasi nedenlerle mahkûm edilmiþ
kiþilere parti kurma ve yöneticilik yapma haklarý
saðlanmalýdýr. Irkçý, gerici, savaþ kýþkýrtýcýsý, halk
düþmaný partilerin kurulmasýna izin verilmemelidir.
Kadýnlarýn, toplum yaþamýna ve siyasete aktif olarak
katýlmalarý teþvik edilmelidir. Partilerin hazine
yardýmlarýndan adil þekilde yararlanmasý saðlanmalýdýr.

36 BASIN AÇIKLAMASI

Seçimlerin demokratikleþmesi için: Seçim sistemi
“temsilde adalet” ilkesi çerçevesinde düzenlenmeli,
Seçim Yasasý deðiþtirilmeli, seçimlere katýlan partilerin
aldýklarý oy oranýnda parlamentoda temsili saðlamalý,
baraj uygulamasý kaldýrýlmalýdýr. Seçimlere katýlan
partilere eþit koþullar tanýnmalý, her türlü antidemokratik uygulama kaldýrýlmalýdýr. Seçim
harcamalarý ve bu harcamalarýn kaynaklarý seçimlerden
önce açýklanmalý, yargý ve seçmen denetimine tabi
tutulmalýdýr. Partilerde adaylar önseçimle belirlenmeli,
önseçimlerde delege sistemi yerine doðrudan temsil
uygulanmalýdýr. Genel seçimlerde tercihli oy
kullanýlmasý saðlanmalýdýr. Partilere seçimde iþbirliði
yapma olanaðý saðlanmalýdýr. Seçenlere seçilmiþleri
geri çaðýrma hakký verilmelidir. Yüz kýzartýcý suçlar hariç
bu ülkede yaþayan hiç kimsenin, siyasi nedenlerle
seçme ve seçilme hakký sýnýrlandýrýlmamalýdýr.
Yurtdýþýnda çalýþan yurttaþlarýmýza Türkiye'deki
seçimlerde oy kullaným hakký tanýnmalýdýr.
Ancak tüm bu sorunlar biliniyor, yaþanýyorken ve
çözüm önerileri TMMOB tarafýndan da ifade edilmiþken;
YSK'nýn bu seçimlere yönelik aldýðý kararlarla özellikle
BDP tarafýndan desteklenen baðýmsýz adaylarýn ve
ÖDP'nin seçimlere katýlýmýnýn engellenmesi tüm
toplumu kaygýlandýrmaktadýr.
Seçime sokulmayarak, kiþilerin ve partilerin siyaset
yapma hakkýnýn ellerinden alýnmasý bir yana, bu þekilde
gidilecek bir seçim sonrasýnda oluþacak TBMM'nin
meþruluðu da tartýþmalý hale gelecektir.
Ülkemiz insaný yaratýlan bu gerginlik ortamýný hak
etmemektedir.
TMMOB seçimlere yönelik bu geliþmeleri kaygý ile
izlemektedir.
Mehmet Soðancý
TMMOB Yönetim Kurulu Baþkaný

Meslek Odalarýný ve Sivil Toplum Kuruluþlarýný Kapatmayý Öneren
Ýlkel Ve Çaðdýþý Anlayýþý Kýnýyoruz..!
26.03.2011

TRT Haber'de Ekonomi Kulübü programýnda, Aðaoðlu
Þirketler Grubu Yönetim Kurulu Baþkaný A.Aðaoðlu, 24
Mart 2011 tarihinde yaptýðý konuþmasýnda; Çaðdaþ ve
Bilimsel Bir Planlamaya dayalý ve toplum katýlýmýný esas
alan bir þekilde kentlerimizin saðlýklý geliþimi için özverili
çabalar gösteren Mimarlar Odasý'ný ve Sivil Toplum
Kuruluþlarýný suçlamak suretiyle bildik bir “karalama”
kampanyasýnýn parçasý olmuþtur. Bu çerçevede “Yetkim
olsa Mimarlar Odasý'ný ve STK (Sivil Toplum
Kuruluþlarý)'larý kapatýrým.” gibi tehdit ve kapatmaya
davetiye çýkaran nitelikteki açýklama ise demokratik
deðerlere ve hukuka tahammül edemeyen yasakçý bir
anlayýþýn ulaþtýðý boyut bakýmýndan endiþe vericidir.
Son yýllarda kamuoyumuzun da bildiði gibi kentlerimizi
“rantiyenin þantiyesi” olarak gören, yaþam alanlarýmýzýn
betonlaþmasýný, tarihi ve doðal deðerlerimizin
yaðmalanmasýný “geliþme” olarak pazarlayan bir anlayýþ
hukuku, yargýyý ve bu deðerleri savunan kesimleri
“engel” olarak gördüðünü giderek artan bir ölçüde
açýkça dile getirmektedir. Rantiyenin önündeki bu
“engelleri” kaldýrmak için her yol denemektedir. Bu
þekliyle açýklama bu antidemokratik sürecin devamý
izlenimini vermektedir.
Mimarlar Odasý kurulduðu 1954 tarihinden bu yana
kentlerin planlý ve saðlýklý geliþmesini savunmuþ ve bu
yolda yoðun emek harcanmýþtýr. Bugün þehircilik
ilkelerine, bilime aykýrý ve toplum katýlýmýný dýþlayan
imar kararlarý “plan” yerine ikame edilmektedir. Telafisi
mümkün olmayan zararlara neden olmalarý dolayýsý ile
bu “sözde planlar”ýn iptali için yapýlan giriþimler,
içerikten yoksun ve gerçekler saptýrýlarak haksýz yere
eleþtirilmektedir.

Deðerlendirme ve eleþtirileri ölçülerini aþan,
“kapatma”ya kadar davetiye çýkaran çaðdýþý ve ilkel
yaklaþýmlarý kabul etmemiz mümkün deðildir.
Uygarlýðýn ulaþtýðý bir düzey olarak tüm kesimlerin;
insanca yaþanýlan, doða ve kültür deðerleri ile barýþýk,
afetlere karþý güvenli demokratik bir kent mekânýndan
ve yaklaþýmýndan yana olmalarý beklenir.
Ülkemizde “yazdýðý ya da yazmadýðý” yazýdan dolayý
gazetecilerin özgürlüklerinin dahi elinden alýnmasý ile
baskýlarýn had safhaya ulaþtýðý bir dönemde bu
açýklamanýn yapýlmasý çok manidardýr. Baský ve
yasaklarla oluþturulan siyasal iklim bu türden yasakçý,
otoriter yaklaþýmlarý beslemektedir. Bu ortamý dayanak
olarak görenlerin bir gün hukuksuzluðun kendilerine de
zarar verebileceðini bilmeleri gerekir.
Varlýklarý, kamu ve toplum yararýna çabalarý ile Meslek
Odalarý ve STK'lar, saðlýklý kentleþmenin, kentli
haklarýnýn, hukukun ve demokrasinin gerçekleþmesinin
güvencesi olmuþlardýr ve olmaya devam edeceklerdir.
Bu baðlamda Meslek Odalarýna ve Sivil Toplum
Kuruluþlarýna yönelik bu çirkin tavrý gösterenleri
kýnýyor, söz konusu þirket yetkilisini kamuoyu önünde
meslek örgütlerinden ve STK'lardan özür dilemeye
davet ediyoruz.

MÝMARLAR ODASI
Merkez Yönetim Kurulu
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6. Karaburun Bilim Kongresi
Hasan Ünal Nalbantoðlu'nun anýsýna
8-11 Eylül 2011
Karaburun - Mordoðan - Ýzmir
DÜNYANIN
MÜCADELE

DÖRT

BUCAÐI:

KAPÝTALÝZM

VE

Bilim itaatsiz olana ihtiyaç duyar.
Theodor Adorno

Bildiri Çaðrýsý
Bu yýl altýncýsýný yine Karaburun ve Mordoðan'da
düzenleyeceðimiz Karaburun Bilim Kongresi'nin ana
temasýný “dünyanýn dört bucaðý: kapitalizm ve
mücadele” olarak belirledik. 8-11 Eylül 2011 tarihleri
arasýnda gerçekleþtireceðimiz kongrede, dünyanýn dört
bucaðýný deðiþik biçimlerde denetleyen, ekonomik
müdahalelerden fiili savaþlara kadar iktidarýný tahkim
etmenin bir dizi yolunu hayata geçiren kapitalizmi ve
yine bu iktidar biçimlerine karþý dünyanýn dört bir
yanýnda baþ gösteren mücadele pratiklerini
tartýþmalarýmýzýn odaðýna taþýmayý hedefliyoruz.
Bugün yaþanan döneme bir milat ilan edeceksek,
kuþkusuz bu Soðuk Savaþ'ýn bitiþi olacaktýr. Soðuk
Savaþ'ýn bitiþinin kapitalizmin tarihsel geliþimi açýsýndan
kritik ve öncelikli önemi, kapitalizmin mekânsal
yayýlýmýnýn önünde herhangi bir engelin kalmamýþ
olmasý ve mekânsal sýnýrýnýn sonuna gelindiði gerçeðidir.
Bu gerçekliðin operasyonel süreçler açýsýndan izlenebilir
olduðu en önemli geliþme, mevcut mekânsal sýnýrlarýn
yeniden gözden geçirilmesine dönük emperyalizmin
kendi içinde yasadýðý çatýþmalarýn geriye dönük bir
denetim savasý sürecine girilmesiyle oldu. Burada kritik
olan, mekâna dönük yeniden denetim çatýþmalarýný
anlamlý kýlan, ayný zamanda kapitalizmin ve dolayýsýyla
sermayenin birincil çeliþki ve çatýþmasýnýn sistemin
kendi içine tasýnmýþ olmasýdýr.
Söz konusu çatýþmalarý “normalleþtiren” ve bir anlamda
geniþ kitlelerin gözünde meþrulaþtýran en önemli etken,
genel olarak kapitalizmin dünyanýn dört bucaðýnda
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kendini yeniden üretmesinin bir ifadesi olarak da
anlamlandýrýlacak neoliberal hegemonyanýn inþa
edilmiþ olmasýdýr. Bütün baðlamlarda bir dizi karþý çýkýþa
raðmen, bu hegemonya aracýlýðýyla uzun süredir
meþruiyetini sürdüren neoliberalizm, kapitalizmin ayný
zamanda dünya ölçeðinde yeni ve toptan bir
entegrasyon sürecine iþaret eder.
Baþvuru ve Katýlým
— Karaburun Bilim Kongresi'ne katýlmak ve
düzenlenecek etkinlikleri izlemek için hiçbir özel koþul
gerekmediði gibi kayýt/katýlým bedeli alýnmamaktadýr.
— Karaburun Bilim Kongresi, toplumsal sorumluluklar
ve gönüllülük üzerinden düzenlenen bilimsel bir
etkinliktir. Kongre, eleþtirel bilimsel çalýþmalarýn üretimi
ve paylaþýlmasý için bir zemin olmak üzere
düzenlenmekte; bilimciler kadar halkýn katýlýmýný da
önemsemektedir. Düzenleme Kurulu, son yýllarda
kongrelerin bilimcinin çalýþmasýný paylaþarak eleþtiriye
açtýðý ortamlar olmaktan çýkmasýnýn, teblið sunmanýn
bilim pratiðinin nihai deðil bir ara basamaðý olduðunun
unutulmasýnýn, sadece teblið sunanlarýn birbirini
dinlediði salonlara sýkýþmasýnýn, üstelik bu salonlara da
para ödemeden girilememesinin bilim ortamýný
zayýflattýðýný; kongre salonlarýnda kolektif, kamusal ve
eleþtirel bilginin peþinde, özgür ve itaatsiz bilimcileri
aðýrlamaktan onur duyacaðýný açýk olarak belirtir.
—Tüm baþvurularýn (bildiri, oturum, çalýþma grubu vd.)
web sayfasýndan temin edilebilecek þablon kullanýlarak
ve kongrekaraburun@gmail.com adresine elektronik
posta yolu ile yapýlmasý gerekmektedir.
— Kongre'de bildiri sunmak isteyenlerin çalýþmalarýnýn
ana temayla iliþkisini, açýk bir biçimde savýný,
anahtar sözcükleri ile temel atýflarýný içeren ve beþ
yüz sözcükten az olmayan özetlerini en geç 1 Mayýs

2011 tarihine kadar kongrekaraburun@gmail.com
adresine e-postayla göndermeleri gerekmektedir.
— Bildiri özetlerini deðerlendirecek hakemler daha
s o n r a w e b s i t e m i z d e i l a n e d i l e c e k t i r.
Deðerlendirmelerde, özetlerin kongre temasýna
uygunluðu, özgün/kabul edilebilir bir savýnýn
olup olmadýðý, savýný yeterli bir biçimde ve tutarlý
bir yöntemle ele alýp almadýðý ve sonuç ürün
olarak tartýþmalara katkýsý dikkate alýnacaktýr.
— Bildiri tam metinlerinin kongre takviminde belirtilen
tarihte teslim edilmesi gerekmektedir. Tam metinler
kongre internet sayfasýnda yayýmlanacaktýr. Böylece,
katýlýmcýlarýn önceden metinleri okuyarak gelmeleri ve
tartýþmalara daha etkin katýlabilmeleri
amaçlanmaktadýr.
— Kongreye gönderilen bildirilerin daha önce baþka bir
yerde sunulmamýþ ve yayýmlanmamýþ olmasý
gerekmemektedir. Aksine Hasan Ünal Nalbantoðlu'nun
bize öðretmiþ olduðu gibi, bilimci çalýþmasýný tekrar
tekrar gözden geçirme, paylaþma, yayma ve tartýþma
hakkýna sahiptir.
— Ko n g r e m i z d e ç a l ý þ m a g r u p l a r ý ö z e l l i k l e
desteklenecektir. Katýlýmcýlarýn katkýlarýný yalnýzca
kongre oturumlarýnda sunulacak bildiriler biçiminde
deðil, doðrudan belirli bir çalýþma grubu içerisine
katýlarak ya da bizzat çalýþma grubu oluþturarak
yapmalarý da mümkündür.
— Çalýþma grubu önerilerinde detaylý çalýþma
planýnýn, katýlýmcýlarýn, ortaya çýkacak son
ürünün niteliðinin ve genel tartýþmalara katkýsýnýn
ayrýntýlý bir þekilde aktarýlmasý beklenmektedir.
— Çalýþma grubu önerileri Düzenleme Kurulu tarafýndan
deðerlendirilecektir.
— Karaburun Bilim Kongresi çok yazarlý/kolektif
ürünleri, eleþtirel yaklaþýmlarý ve akademi dýþý
katýlýmlarý özellikle desteklemektedir.
— Karaburun Bilim Kongresi, Kongrede sunulan özet,
rapor, bildiri ve konuþmalarýn yayýn hakkýný hiçbir
biçimde sahiplenmez; aksine kamuya ait olduðunu iddia
eder. Ýlerleyen dönemde, kongrede sunulan

bildirilerden, çalýþma gruplarýnda hazýrlanan rapor ve
makalelerden, hakemlerce incelenip seçilmiþ olanlar,
editörlü bir kitapta yayýmlanabilecektir.
— Kongre, Ýzmir'in Karaburun Ýlçesi ve Mordoðan
Beldesi'nde yapýlacaktýr. Konaklama ve ulaþým
olanaklarý hakkýndaki bilgiler web sayfamýzdan
izlenebilir.
Bu yýl ilk kez düzenlenecek olan Karaburun Yaz Okulu,
Karaburun Gündelik Yasam Bilim ve Kültür Derneði'nin
çatýsý altýnda ve Karaburun'daki binasýnda yapýlacaktýr.
Yaz okullarýnýn gelecek yýllarda süreklilik kazanmasý
hedeflenmektedir. Bu yýlki program, ekonomi politik
alanýna yoðunlaþacaktýr.
Karaburun Ekonomi Politik Yaz Okulu
Ders programý, derslerin içerikleri ve okuma listeleri,
katýlýmcýlarýn baþvuru koþullarý ve konaklama bilgileri
web sayfamýzdan takip edilebilir. Karaburun Yaz
Okulu'nda dersler ücret karþýlýðý verilmeyecek,
katýlýmcýlardan hiçbir bedel talep edilmeyecektir.
Kongre Takvimi
14 Mart 2011 Bildiri Çaðrýsý
1 Mayýs 2011 Bildiri Özeti Göndermek Ýçin Son Gün
1 Haziran 2011 Kabul Edilen Bildirilerin Açýklanmasý
1 Temmuz 2011 Geçici Programýn Ýlâný
5 Aðustos 2011 Tam Metinlerin Gönderilmesi Ýçin Son
Gün
26 Aðustos 2011 Kongre Programýnýn Ýlâný
3–8 Eylül 2011 Karaburun Yaz Okulu
8–11 Eylül 2011 Kongre
Ýletiþim Bilgileri
web www.kongrekaraburun.org
e-posta kongrekaraburun@gmail.com
posta adresi 857 sokak No: 5 / 401 Gülcüoðlu Ýþhaný
35240 Konak / ÝZMÝR
telefon 0 232 4252670
gsm 0 555 8508817
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1 Mayýs'ta Taksim'deyiz!
14.04.2011

TMMOB'nin de aralarýnda yer aldýðý emek-meslek
örgütleri ve demokratik kitle örgütlerinin oluþturduðu 1
Mayýs bileþenleri, 14 Nisan 2011 Perþembe günü Taksim
Gezi Parký'nda bir basýn açýklamasý yaptý. Açýklama DÝSK
Genel Sekreteri Tayfun Görgün tarafýndan okundu.
1 MAYIS'TA TAKSÝM'DEYÝZ!
Deðerli basýn emekçileri,
Biz, emek ve meslek örgütleri ve devrimci demokratik
kurumlar olarak Türkiye açýsýndan son derece önemli bir
dönemeçte, 1 Mayýs kutlamalarýnýn hazýrlýklarýný
sürdürüyoruz.
1 Mayýs'ýn anlam ve önemine uygun bir biçimde ve bir
bayram havasýnda geçmesi, tüm halkýmýzýn çoluðuyla
çocuðuyla katýlacaðý bir geniþlikte ve kapsamda
gerçekleþtirmesi için çabalarýmýz devam ediyor.
Bu irade ve görüþ birliðiyle, emeðin kazanýlmýþ haklarýna
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yönelik saldýrýlara, iþsizliðin ulaþtýðý kitlesel boyutlara,
yoksulluða, kuralsýz, güvencesiz, esnek çalýþma
biçimlerine, taþeronlaþmaya, adalet duygusunun daha
fazla rencide edilmesine, sendikal hak ihlallerine,
düþünce ve ifade özgürlüðüne yönelik giriþimlere, doðal
çevrenin katledilmesine ve Yükseköðretime Geçiþ
Sýnavý'nda yaptýklarý gibi gençlerimizin geleceðinin de
þifrelenmesine karþý, emek, barýþ, özgürlük ve
demokrasi için 1 Mayýs'ta alanlarda olacaðýz.
Deðerli basýn emekçileri
Emekten ve demokrasiden yana muhalefete karþý,
baský, yasak, tutuklama ve tecrit saldýrýlarý artarak
devam etmektedir. Toplumun bilgilenme hakkýnýn,
düþünce ve ifade özgürlüðünün önüne konulan engeller
kaygý vericidir.
Türkiye, emperyalist saldýrganlýðýn bölge açýsýndan bir
parçasý haline getirilmeye çalýþýlmaktadýr.

Kürt sorununun çözümünde, otoriter ve baskýcý
yaklaþýmlar varlýðýný sürdürmektedir. Bu nedenle ülkede
ve bölgede barýþ isteðimiz ýsrarla savunmamýz gereken
yaþamsal bir taleptir.
Bir baþka endiþemiz ise dünyanýn sürüklendiði ekolojik
krizdir. Yaþamsal kaynaklarýmýz kapitalizmin doymak
bilmez kâr hýrsýyla hýzla tükenmekte ve böylelikle
insanlýk kendi sonunu da hazýrlamaktadýr.
Sayýsý giderek artan doðal felaketlerin, artan kýtlýðýn
gölgesinde, dünya bir nükleer faciayý daha
yaþamaktadýr. Buna karþýn ülkemizde su kaynaklarýnýn
ticarileþtirilmesi ve nükleer enerjinin sorgusuz sualsiz
kabul edilmesi hepimizi derinden kaygýlandýrmaktadýr.
Deðerli basýn emekçileri,
1 Mayýs 2011 kutlamalarýnda örgütlü güçlerin katýlýmýnýn
yaný sýra iþsizlerin, emeklilerin, dar gelirlilerin, toplumsal
dýþlanmýþlarýn, gençlerin, kadýnlarýn en geniþ katýlýmýnýn
saðlanmasý için çalýþmalarýmýzý sürdüreceðiz.
1 Milyon emekçinin, 1 Mayýs'ta Taksim'de olmasýný
hedefledik.
1 Mayýs'ta baþta Taksim olmak üzere Türkiye'nin her
yanýnda
1 Mayýs'ýn kitlesel olarak kutlanmasý için gereken tüm
çabayý göstereceðiz.
Bu ses Türkiye'nin aydýnlýk geleceðinin sesi olacaktýr!
Bu ses iþsizliðe, açlýða, yoksulluða en güçlü cevap
olacaktýr!
Bu ses eþitliðin, özgürlüðün, barýþýn sesi olacaktýr!
Bu ses baskýya direnenlerin, teslim olmayanlarýn
haykýrýþý olacaktýr!
Bu ses ülkemizde ve Ortadoðu'da
saldýrganlýða karþý haykýrýþ olacaktýr.

emperyalist

Bu ses kapitalist sistemin yarattýðý ekolojik tahribata,
açlýða, yoksulluða, iþsizliðe karþý emeðin haykýrýþý
olacaktýr.
Biz 1 Mayýs bileþenleri olarak tüm halkýmýzý bu haykýrýþa
yanýt vermeye ve alanlara çýkmaya çaðýrýyoruz.
1 Mayýs'ta 1 milyon yürek ile Taksim 1 Mayýs
Meydaný'ndayýz!
YAÞASIN 1 MAYIS!
YAÞASIN BÝRLÝK, MÜCADELE VE DAYANIÞMA GÜNÜ!
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Derelerin Kardeþliði Platformu Basýn Bülteni
18 Nisan 2011

Hidroelektrik santral (HES) projeleriyle, termik
santrallerle, nükleer santrallerle, maden aramalarýyla,
mera, kýyý ve orman kanunlarýyla insanca yaþam
hakkýmýz elimizden alýnýyor.
Hayatlarýmýz sermaye sahiplerinin insafýna teslim
ediliyor. Dedelerimizin ve ninelerimizin yüzyýllardýr
koruyup kolladýðý, bizlere emanet ettiði yaþam
alanlarýmýzdan göçe zorlanarak yurtsuzlaþtýrýlýyoruz”.
Ve yine demiþtik ki:
“Bütün bu saldýrýlar, bulunduðu her yerde yerel halkýn
direniþiyle karþýlaþýyor. Mücadelenin gücü bütünleþerek
çoðalýyor”.
9 Nisan günü bu çaðrýya kulak veren 10 bine yakýn kadýn
ve erkek ülkemizin her bir köþesinde yürütülen
mücadelenin sesi olarak Ankara' da haykýrdý: Teslim
olmayacaðýz; bu yaðmaya geçit vermeyeceðiz!
Suyuna, Topraðýna, Doðal Yaþam Alanlarýna Sahip
Çýkanlar Ankara'da buluþtu…
Doðanýn ve Yaþamýn Yaðmalanmasýna Karþý Direniþteyiz
Doðanýn ve yaþamýn yaðmalanmasýna karþý ülkenin dört
bir yanýnda mücadele ateþi yakanlar, vadilerden,
ormanlardan, yaþam alanlarýndan yükselen direniþ
seslerini Ankara sokaklarýna taþýdýlar. Sermayenin,
sularýmýzý, vadilerimizi, ormanlarýmýzý, tarým
alanlarýmýzý, kültürümüzü ve bir bütün olarak
yaþamýmýzý ele geçirme tehditlerine karþý geliþen yerel
direniþler, rengarenk yürüyüþ kortejleriyle; sloganlarý,
türküleri, halaylarý ve horonlarýyla, ülkemizin
baþkentinde el ele tutuþup bütün bu yaðma
politikalarýna “DUR!” dediler. Derelerin Kardeþliði
Platformu olarak ülkemizin her bir köþesinde mücadele
eden yerel direniþ örgütleriyle birlikte, sermaye
sahiplerine karþý doðayý ve yaþamý savunanlarý bu büyük
buluþmaya çaðýrýrken demiþtik ki: “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.
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Çok çeþitli olanaksýzlýklara raðmen, Ankara
sokaklarýnda binlerce kiþinin bir araya geldiði bu kitlesel
buluþma, bütün zorluklara, baský ve sindirme
giriþimlerine karþý, halk örgütlenmelerine dayanan
direniþlerin daha da güçlü biçimler kazanarak
süreceðini, dosta ve düþmana bir kez daha göstermiþ
oldu. Ayný zamanda, bu büyük buluþma sermaye
sahiplerine ve onlarýn yol göstericisi siyasi iktidara açýk
bir uyarý iþlevi gördü.
Bu ülke satýlýk deðil, yaþamýmýz için direneceðiz
Bu miting, mücadele ederek, doðayý ve yaþamý
savunanlarýn gücünü, kararlýlýðýný göstermesi açýsýndan
önemli bir görev üstlendi. Direnenler yalnýz
olmadýklarýný gördü; birlik ve dayanýþmayla güç
kazandý. Ülkenin bir çok köþesinden, kendi rengini ve
kendi direniþini Ankara'ya taþýyanlarýn yaygýnlýðý ve
çeþitliliði hepimiz açýsýndan umut verici bir görüntü
açýða çýkardý. HES karþýtlarýnýn, suyun
ticarileþtirilmesine karþý mücadele edenlerin, termikle
zehirlenmeyi kabul etmeyenlerin, nükleer santrallerle
yaþamlarý tehdit edilenlerin, ormanlarý ve yaþam
alanlarý yaðma edilenlerin yerellerde biriktirdikleri
mücadelelerin ortaklaþmasý adýna önemli bir adým olan
Ankara mitingi, önümüzdeki dönem açýsýndan, bizlere
hem yol gösteriyor hem de yeni görevler yüklüyor. Artýk

yaþamlarý için, su hakký için doða için direnenler bir kez
bir araya geldiler. Bundan sonra bu direniþlerin
birbirleriyle baðýný güçlendirmelerini ve birlikte
yürümelerini hiçbir güç engelleyemez.
Doðanýn ve yaþamýn yaðmasýna karþý bir araya
geldiðimiz mitingimizin örgütleniþi süresince, yerel
direniþlerin çaðrýsýna ses veren, alana gelip bu
mücadeleye omuz veren, mitinge katýlým imkâný
bulamasalar da her türlü desteðini bizlere sunan kurum
ve kiþilerin bu önemli süreçte ciddi katkýlarý oldu. Bu
dostluðun ve birlikteliðin bundan sonra da artarak
süreceðine inanýyoruz. Bu vesile ile;
TMMOB ve bileþenleri, KESK ve bileþenleri, Tek-Gýda Ýþ,
odalar, saðlýk meslek örgütleri, sendikalar, dernekler ve
siyasi partilere destek ve dayanýþmalarýndan ötürü
teþekkürlerimizi sunuyoruz.
Mücadelenin Kardeþliði Büyüyecek
Derelerin Kardeþliði Platformu olarak önümüzdeki
süreçte, doðanýn ve yaþamýn yaðmalanmasýna karþý
yürütülen mücadelelerin ortaklaþma zeminlerinin
çoðaltýlmasý için üzerimize düþen tüm görevleri yerine
getirmeye çalýþacaðýz. Sermaye saldýrýlarýnýn karþýsýnda
duran, doðadan ve yaþamdan yana tavýr koyan, bütün
direniþlere, mücadele örgütlerine, platformlara
kardeþlik elimizi uzatacaðýz. Ancak, ilkeleri, yönelimleri
ve tarafý tartýþýlýr olan hiçbir yapýyla da ortak faaliyet ya
da birliktelikler içerisinde bulunmayacaðýz.
Bu vesile ile son günlerde, kimi yayýnlarda, tartýþma
gruplarýnda ve sosyal paylaþým sitelerinde
platformumuzun adýnýn çeþitli niyetlerle “Büyük
Anadolu Yürüyüþü” ile birlikte anýlmasýna dair bir
açýklama yapmayý zorunlu görüyoruz.
Derelerin Kardeþliði Platformu olarak, ne karar alma
sürecinde, ne hazýrlýk aþamasýnda ne de örgütleniþi
sýrasýnda yer almadýðýmýz söz konusu organizasyonla
hiçbir ilgimiz olmadýðýný ve bu etkinliði
desteklemediðimizi açýklamak istiyoruz. Derelerin
Kardeþliði Platformu bünyesindeki yerel platformlarla
zaman zaman ortak çalýþmalar yapmýþ bazý insanlarýn,
bu organizasyonla kurmuþ olduklarý temaslarýn
platformumuz açýsýndan hiçbir baðlayýcýlýðý yoktur.

Ýrademizin dýþýnda, platformumuzun adýnýn bazý
etkinliklerle ve kurumlarla birlikte anýlmasýna izin
veremeyiz.
Mücadele içerisinde biriktirdiklerimiz, öðrendiklerimiz
bizim yol haritamýzdýr. Ne bir kýlavuz ne bir kurtarýcý
bekliyoruz. Bizi birleþtiren vadilerin çaðrýsý,
mücadelenin ateþidir.
Derelerin kardeþliði Platformunun mücadele ilkeleri
bellidir. Dayandýðý tek güç halkýn örgütlülüðü ve
direniþidir. Baðýmsýzdýr. Mücadele sürecinin tüm ihtiyaç
ve olanaklarýný týpký 9 Nisan'da olduðu gibi baþta
mücadele eden halkýn ve ayný mücadelede kol kola
yürüdüðü emek ve meslek örgütlerinin gönüllü
dayanýþmasýyla karþýlar. Baþkaca bir kaynaðý yoktur.
Suyun ve doðanýn ticarileþtirilmesine, talan edilmesine
dönük tüm sermaye ve iktidar politikalarýný top yekûn
reddeder. Pazarlýk yapmaz, uzlaþma aramaz. Yan yana
yürüyeceði tüm kurum, platform ve yapýlarýn benzer
ilkelerle hareket etmesini önemser.
HAYDEEE. Þimdi Doðamýza ve yaþamýmýza el koymak
isteyen sermaye sahiplerine karþý vadilerde , kentlerde
ve tüm ülke sathýnda birlik olma zamaný.Þimdi su ve
yaþam hakký mücadelesi zamaný.Þimdi Direnme
zamaný.
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Ankaranýn Suyuna,
Gözlerimin Yaþýna Bak..!
Adnan ZEYTÝNCÝ

Dünyanýn çeþitli baþkentlerinde bulunan akarsularýn
projeleri, potamolojik çalýþmalarý yapýlarak kent içindeki
yeþil alanlarla beraber tasarlanmýþ, sulak rekreasyon
alanlarý oluþturulmuþtur. Moskova, Petersburg, Paris,
Hamburg, Londra gibi önemli þehirlerin içinden geçen
nehir ve akarsular ziyan edilmeden, görsel ve iþlevsel
olarak kentlinin hizmetine sunulmuþtur.
Bu akarsu ve nehirlerin debileri, rejimleri elbette ki
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ülkemizdeki ve Baþkentimizdeki akarsulardan
farklýlýklar göstermektedir. Akarsularýn temizliði için
oluþturulan kentsel arýtma tesisleri ile sanayi atýklarýnýn
deðerlendirilmesi çalýþmalarýnýn da bu kapsamda yer
almasý gerekliliði tartýþmasýz bir þekilde ortadadýr.
Bu ülkelerde iklim koþullarýnýn farklýlýðý nedeniyle
akarsular, yavaþ eriyen karlarýn ve düzenli olarak yaðan
yaðmurlarýn etkisiyle istikrarlý ve düzenli rejimlere

sahipken, sýcak soðuk farklýlýklarýnýn yüksek olduðu
ülkemizde ve baþkentimizde mevsimlere göre artan azalan yaðýþ ve akarsu rejimleri ile yaþamak, buna göre
planlama ve tasarým yapmak zorunludur.

Malý Köyü yakýnlarýndan batýya döner. Bugünkü
Sincan'ýn batýsýndan Çaðlayan kasabasý yakýnlarýndan
Sakarya nehrine dökülür.

Kazakistanýn baþkenti Astana'da çalýþtýðým yýllarda,
kentin içinden geçen küçücük bir nehrin etrafýnda
oluþturulmaya çalýþýlan rekreasyon ve ýslah
çalýþmalarýný, inþa edilen yeni yataklarla yeni kollar ve
göletler yapýlmasýný izlerken, Orta Asya'nýn göbeðinde
susuzluk içinde kývranan kent yönetimlerinin çabalarýný
kýskanmaktan kendimi alamadým.

Dünyanýn bir çok yerinde kentler kurulurken, nehrin
kentin içinden geçmesi ya da nehir kýyýsýnda olmasýna
dikkat edilmesini, göz önünde bulundurmanýn yaný
sýra, yapýlan tüm modern müdahalelerin nehirlerin
çehresini, yaþayan balýk türlerini ve yakýn çevresinin
bitki örtüsünü deðiþtirdiðini, güzergahlarýndaki tarýmsal
etkinlikleri ve iklimi deðiþtirdiðini unutmamak gerekir.
Kenti susuz býrakacak bir çözüm bu bölgelerde asla
kabul görmemelidir.

Ülkemizdeki akarsu rejimlerine yakýn ülkeleri
incelediðimizde hala yapýlacak çok þeyler olduðunu, bu
yapýlacaklarýn aslýnda iyi bir yönetim erki ve planlama ile
gerçekleþebileceðini anlamak için çok uzaklara deðil,
sadece yakýnýmýzdaki Eskiþehir örneðine bakmanýn
yeterli olduðunu düþünüyorum.

Atatürk Ankara'yý Baþkent olarak seçerken de bu
konuya özen göstermiþ, týpký dünyada Petersburg,
Paris, Londra gibi, Cumhuriyetin baþkentini Avrupa
kriterlerine göre Ankara Çayý'nýn iki yakasýnda
yerleþmiþ bir kent yapmayý istemiþtir.

Bugün artýk yok edilen Kavaklýdere'deki incecik su ile
Angara ya da Engürü Çayýnýn geçtiði bir ovanýn kenarýna
konuþlanan bu þehir, söðüt ve kavaklarla, zerdali ve
armutluklarýn bezediði bað evlerinden oluþuyordu.
Þehrin kuzey doðusundaki Ýdris Daðýndan doðarak,
bugünkü Aktaþ civarýndan Kale'nin altýndan, Hýdýrlýk
Tepesinin yanýndan Hatip Çayý geçmektedir. Hatip Çayý
adý Cumhuriyet ile beraber Bentlidere yahut Bent Deresi
adýný aldý.
Bir diðeri ise, Elmadað'dan doðup Haymana Ovasý'ndan
ve yukarý Ýmrahor'dan geçip bugün þehrin ortasýnda
kalan, Ýncesu veya Ýmrahor Çayýdýr. Üçüncüsü ise,
þehrin kuzeyindeki Aydos Daðýndan çýkýp Solfasol ve
Kalaba yerleþim merkezlerinin içinden geçen Çubuk
Çayýdýr. Gerek Hatip Çayý gerekse Çubuk çayý bahar
aylarýnda zaman zaman þehri sel ile tehdit edecek kadar
bol su rezervlerine sahipti. Bu nedenle Çubuk çayýnýn
önüne, içme suyu elde etmek üzere, Çubuk Barajý
yapýlmýþtýr.
Bu üç çay birleþerek bugünkü Ankara Çayý adýyla daha
büyük bir akarsuya dönüþür. Mürted ovasýndan
geçerken güney batýdan gelen Haymana suyunu da alýp

Atatürk için Ankara, Türkiye'nin baðrýnda düþmana
karþý güvenli alan, kesiþen yollarýn kavþaðýnda, ticaret
ve suyun kullanýlabileceði ortak aklýn baþkentidir.
Günümüzde Baþkentimizin, büyük bir kýsmý halkýn
yararýna kullanýlmasý ve deðerlendirilmesi mümkün
olan yeteri kadar akarsuyu bulunurken, kent
yönetimlerinin rant amaçlý neo-liberal tavýrlarý
nedeniyle eldeki akarsularýmýz, sanayi atýklarý ve
kanalizasyon sularýyla umarsýzca kirletilmiþ, çevreye
zararlý hale getirilip, kokular yayýlmaya baþlayýnca da
geçtikleri güzergahlarýn yanlarýnda bulunan rant
amacýyla oluþturulan kentsel dönüþüm alanlarýna feda
edilmiþ, ya üstleri betonlanarak kapatýlmýþ ya da büyük
derin kanallar içine hapsedilerek halkýn yararlanmasý bir
anlamda imkansýzlaþtýrýlmýþtýr.
Oysaki sorunun, iyi bir kentsel yönetim stratejisi ve
halkýn- mimar ve mühendislerin katýldýðý kentsel
dönüþüm projeleriyle beraber ele alýnmasý, bu alan ve
havzalarýn planlamalarýnýn yapýlarak kýyý kullaným
alanlarýnýn geniþletilmesi, göletler, sekiler, parklar,
asma köprüler ve þelaleleri olan rekreasyon alanlarý,
koþu, yürüyüþ ve bisiklet parkurlarý olan açýk spor
alanlarý elde etmenin hala mümkün olmasý, umarým
belleklerimizde sadece bir kent düþü olarak kalmaz.
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Türkiye'yi Bekleyen Büyük Tehlike:
Bölgesel Çatýþmalar ve Kitlesel Göç
Ali Tolga Özden
Araþtýrma Görevlisi, ODTÜ Mimarlýk Fakültesi, Ankara

Göç kavramýnýn tanýmýný insanýn bir coðrafya içerisinde
ya da coðrafyalar arasýnda hareketliliði ve bu hareketin
neden olduðu nüfus dinamiði olarak alýntýlayan Kara ve
Korkut (2010)'a göre göç “(az veya çok) bireylerin ya da
gruplarýn sembolik veya siyasal sýnýrlarýn ötesine, yeni
yerleþim alanlarýna ve toplumlara doðru kalýcý hareketi”
olarak da ifade edilmektedir. Gökçan (v.d.,
www.multeci.net) göçü yaþam koþullarýnýn deðiþmesi ve
buna baðlý yeni gereksinimlere paralel olarak toplumsal
yaþamda da bir takým deðiþiklikler yaratmasý durumu
olarak ele almakta, böylelikle insanýn maddi yaþam
koþullarýný ve ruhsal yapýsýný þekillendiren fiziksel
çevresinden kopuþ olarak alýntýlamaktadýr. Bu
çerçeveden bakýldýðýnda da göçün “kiþinin fiziksel
çevreden kopuþunun zorunlu olduðu durum ve
zamanlarda, çoðu zaman geri dönüþü kolay olmayan ve
kiþinin kendi fiziksel ve dolayýsýyla ruhsal çevresinden
ayrýlmasýna yol açan bir süreç özelliði” gösterdiði iddia
edilmektedir (Gökçan v.d., www.multeci.net).
Kara ve Korkut (2010) ise günümüzde gerçekleþen
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göçlerin artýk bir tercih deðil zorunluluk olarak ortaya
çýktýðýný iddia etmektedir. Buna göre göç, yerinden
olma (ya da edilme) kavramlarý ile karþýlýk bulmaktadýr
(Kara ve Korkut, 2010). Zorla yerinden edilme olarak
ifade bulan göç kavramý ile birlikte mültecilik,
sýðýnmacýlýk, yerinden edilenler, vatansýzlar gibi baþka
kavramlarýn da, bu kitlesel insan hareketlerini
tanýmlamak amaçlý ortaya çýkýþý da göç kavramýnýn
yeniden deðerlendirilmesini zorunlu hale
getirmektedir.
Ekþi (2002) insanlýk tarihinin, milyonlarca insanýn
ülkelerinden bir þekilde sürgün edildiði ya da kaçtýðý
örneklerle dolu olduðunu belirterek, bu anlamda
Yirminci Yüzyýl boyunca karþýlaþýlan bu kitlesel insan
hareketlerine “Ýspanya Ýç Savaþý sýrasýnda Kral taraftarý
Ýspanyollar, Ýkinci Dünya Savaþý öncesinde Avrupalý
Yahudiler, eski Sovyetler Birliði döneminde Ruslar,
Vietnam Savaþý yýllarýnda Kamboçyalý ve Vietnamlýlar,
Humeyni rejiminden kaçan Ýranlýlar, son yýllarda
Etiyopya, Kamboçya, Mozambik, Küba, Ermenistan,

Tibet ve Irak'dan kaçanlarla birlikte” 43 milyon insanýn
baþka ülkelere sýðýnmýþ ya da göç etmiþ olmasýný
örneklemektedir. Buna göre, göç kavramý içerisinde
incelenen kitlesel nüfus hareketleri, insanlýðýn var
olduðu dönemlerden günümüze birçok defa benzer ya
da farklý nedenlerle ve farklý halklarýn yaþadýðý bir olgu
olarak ifade edilmektedir (Kýnýk, 2010). Göç olarak
adlandýrýlan bu kitlesel nüfus hareketlerinin nedenleri
Kýnýk'a (2010) göre daha çok “doðal ya da insan eli ile
oluþan afetler, üretim ve yaþam tarzý deðiþiklikleri, iklim
deðiþiklikleri, ekonomik ve politik sebepler” gibi genel
baþlýklar ile ifade edilebilir. Buna baðlý olarak, bu nüfus
hareketlilikleri, gönüllü olarak gerçekleþtirilebileceði
gibi kimi zaman da zorunlu veya zorla olabilmekte, ayný
zamanda herhangi bir ülke içerisinde (iç göç)
olabileceði gibi ülkeler arasýnda da (uluslararasý göç)
gerçekleþebilmektedir.
Göç-1- http://www.mubadelekusadasi.org/index.php/artist/art/110-aaltunsoy
Göç-2- http://www.cumhuriyet.com.tr/?im=yhs&hn=22996
Göç-3 - http://fotogaleri.haberler.com/isyan-goc-ve-kolerayla-mucadele/
Göç-4- http://dosyalar.hurriyet.com.tr/abd/savas38.asp
multeci kampi-http://www.msf.org.au/nc/events/refugee-camp.html
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Özel Sektörde Ücretli Çalýþan Mimarlara Yönelik Kurguladýðýmýz
Etkinliklerimiz Devam Ediyor

Teknik elemanlarýn özel sektörde ilk grevi olan SÝSAG
Grevi Komitesinden Mimar Yücel Akyürek ve Mimar M.
Nuri Arýkoðlu SÝSAG Ltd.Þti.nde gerçekleþtirilen grev
sürecini ve deneyimlerini üyelerimiz ile 5 Nisan 2011
tarihinde paylaþtýlar.
M. Nuri Arýkoðlu, SÝSAG, Sistem Ýþletme Proje Servis
Araþtýrma Geliþtirme Ltd. Þti. bir Hacettepe Üniversitesi
Vakfý kuruluþu, SÝSAG'ýn 1969 yýlýnda 2.5 milyon TL
sermaye ile biliþim iþleri için kurulmuþ olduðundan ve
biliþim konusunun o zamanlar yeni olmasýna raðmen
SÝSAG' da bu konuda birikim ve personel olup bilgisayar,

program ve sistem pazarlamasý yapýldýðýndan bahsetti.
Toplam 200 iþçi (17 mimar, 10 teknik ressam) ile diðer
meslek disiplinlerinden
araþtýrmacý, pazarlayýcý,
programcý, sistem çözümleyicisi, sistem müh., sistem
teknisyeni, bs proje iþletmecisi, bs operatörü, bilgi giriþ
operatörü, kodcu personele sahip olan þirketin TKÝ, YSE,
PETKÝM, DPT, UKÝ, TURÝZM BAKANLIÐI, TÜSTAÞ,
DOÐUÞ, MESA, ADMMA, EÝTÝA, TÝC.VE. SANAYÝ
ODALARI BÝRLÝÐÝ gibi devlet ve özel sektör
kuruluþlarýna bilgi iþlem hizmetleri vermekte olduðunun
altýný çizmiþtir.

49

Þirket bünyesinde
Grubunun;

yer

alan

Yapý

Projelendirme

-Sivas Cumhuriyet, Çukurova, Eskiþehir
Üniversiteleri, Týp Fakülteleri ve Hastaneleri,

Anadolu

-Edirne, Samsun 19 Mayýs, Bursa, Kayseri Gevher
Nesibe Týp Fakülteleri ve Hastaneleri,
-Kýbrýs Türk Genel Hastanesi,
-HACETTEPE Üniversitesi, Týp Fakültesi ve Hastanesi,
-BEYTEPE yerleþkesi ile ilgili planlama ve projelendirme
konusunda çalýþmalar
yaptýðýný aktaran M.Nuri Arýkoðlu, 1975 yýlý son
aylarýndan itibaren 170 SÝSAG çalýþaný DÝSK'e baðlý
SOSYAL-ÝÞ sendikasýnda örgütlendiðinden, örgütlenme
süresinin 9 ay sürdüðünden, sendikal örgütlenme
ortaya çýkýnca, iþveren 9 iþçinin iþine son verdiðinden ve
süreç içinde 3 iþçinin daha iþten çýkarýldýðýndan ve 4
iþçinin de baský ile istifa ettirildiðinden bahsederek
sendikalaþma sürecinin bu þekilde baþladýðýný aktardý.
Bu süreç içinde talep edilenler;
-Ýþ ve görev tanýmýnýn yapýlmasý,
-Objektif ve belirtilmiþ esaslara baðlý ücret sistemi
oluþturulmasý,
-Ýþ ve çalýþma güvencesi saðlanmasý,
-Yapýlan iþte mesleki açýdan söz sahibi olunmasý,
-Sendikalaþma sürecinde iþlerine son verilen iþçilerin iþe
alýnmasýydý.
M. Nuri Arýkoðlu ve Yücel Akyürek Toplu
Sözleþmeye kadar aþaðýda kronolojik sýra ile
süreci, yaþanan olaylardan örnekler vererek
beraber aktarmýþlardýr.
-12 Temmuz 1976 Ýþveren sendika ile ilk görüþmesini
yaptý, ayný zamanda da fazla mesai kararý aldý.
-11 Aðustos 1976 Ýþten çýkarýlan iþçileri iþe alacaklarý
taahhüdünde bulunan iþveren temsilcileri, sendika ile
programlaþtýrýlan toplantýya gelmedi.
-25 Aðustos 1976 Sendikaya üye olmayan iþveren
yakýný bir proje yürütücüsü dýþýndaki, diðer proje
yürütücülerinin unvan ve yetkileri iþveren tarafýndan
geri alýndý.
-05 Ekim 1976 Grev baþladý. TMMOB Mimarlar Odasý
proje bürolarýna grevci iþçilerin iþlerini almamalarý
uyarýsýnda bulundu.
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- 2 0 E k i m 1 9 7 6 U ya r ý l a ra ra ð m e n S Ý SA G
yöneticilerinden iþ alan ve 'grev kýrýcý' konumuna düþen
bürolara Mimarlar Odasý uyarýsýný sürdürdü. Bu arada
bazý büro çalýþanlarý grevcileri destekleme kararý aldý.
-05 Kasým 1976 Mimarlar Odasý, SÝSAG yöneticilerini
ve grev kýrýcý büro sahiplerini onur kuruluna verme
kararý aldý.
-19 Kasým 1976 Grevin 45. gününde Bakanlar Kurulu
“milli güvenlik” gerekçesi ile grevi erteleme kararý aldý.
Ö S Y M , YAY- K U R s ý n a v l a r ý n ý n s o n u ç l a r ý n ý n
deðerlendirmemiþ oluþu gerekçe olarak gösterildi.
Grevci iþçiler iþlerinin baþýna döndüler. Ancak iþyerinin
boþaltýlmýþ olduðunu gördüler.
-29 Kasým 1976 Yüksek Uzlaþma Kurulu, devlet
bakaný baþkanlýðýnda toplanma kararý aldý.
-06 Aralýk 1976 Danýþtay Dava Daireleri Genel Kurulu
yürütmeyi durdurdu. Grev yeniden baþladý. – Zorluklar,
mücadeleler, Siyasi Þube'de 1 günlük gözaltý, iþveren
tarafýndan SÝSAG'ýn içinin etap etap boþaltýlmasý.
-27 Ocak 1977 Toplu Ýþ Sözleþmesi imzalandý (115.
gün).
Toplu iþ Sözleþmesinin imzalanmasý sürecini aktaran M.
Nuri Arýkoðlu ve Yücel Akyürek,
-Grevin uzamasýnýn nedenlerinden, Þubat 1978'de,
Hacettepe Üniversitesi Vakýf Kuruluþlarý arasýnda
yegâne DÝSK'e baðlý bir sendikanýn örgütlü olduðu
SÝSAG, sendikalý çalýþanlarýnýn tazminatlarý son
kuruþuna kadar ödenerek tasfiye edildiðinden, grev
süresince SÝSAG'ýn içi etap etap boþaltýlmýþ ve iþleri 3M
þirketi ile týbbi cihaz ithal, imalat ve pazarlama amacý ile

kurulmuþ olan TEKSÝS LTD. ÞTÝ.'ne devredildiðinden
bahsetmiþlerdir.

gibi yapýlmasý gerekenler üzerinden
deðerlendirmeleri yapmýþlardýr.

-M. Nuri Arýkoðlu ve Yücel Akyürek sürece dair;

Bu bilgiler üyelerimiz tarafýndan aktarýlan anýlar,
yaþanmýþlýklar ile renklendirilmiþ, söyleþiyi duyan ve
grev sürecinde omuz omuza direnen üyeler, dostlar,
kader arkadaþlarý geç saatlere kadar birbirleriyle sohbet
ederek o günleri yeniden yaþamýþlardýr.

-1961 Anayasasý ile bazý iþverenlerce uygulansýn veya
uygulanmasýn 1475 sayýlý Ýþ Yasasý yürürlükte olduðu,
-SÝSAG Ltd.Þti.de kurumsal yapýnýn olmasý için çaba
harcandýðý,
-Öncelikle iþ ve görev tanýmý, objektif, ölçülebilir ve
belirlenmiþ esaslara baðlý bir ücret sistemi, sosyal ve
mesleki haklar istendiði,
-Þirketin sahibi olmayan iki yönetici yaratýlan bütün
projelerin müellifi olduðu ve yapýlan iþte mesleki olarak
söz sahibi olunmasý, yapýlan projenin müellifi olunmasý
gerekliliði,
-Ýþ ve çalýþma güvencesinin olmasý gerekliliði

yukarýdaki

SÝSAG sendikalaþma süreci, büro hizmet iþkolunda
çalýþan teknik elemanlarýn bu çaptaki ilk baþarýlý
direniþiydi. Bu sürecin sonunda imzalanan toplu
sözleþme iyi bir örnek olmuþtur.
Bu baþarýnýn en büyük faktörlerinden biri Mimarlar
Odasýnýn sürecin baþýndan beri olan desteðidir.
Yücel Akyürek ve M. Nuri Arýkoðlu'na bu süreci bizlerle
paylaþtýklarý için sonsuz tesekkürlerimizle…..
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RIBA'dan Kesin Karar: Stajyerlere Asgari Zorunlu!
E. Seda KAYIM

maaþ þartlarýna uygun
býrakýlmýþ bulunuyor.

ödeme

yapmak

zorunda

RIBA Baþkaný Reed, BDonline'a yaptýðý açýklama ile
mimarlýk ofislerinin, öðrencilere en azýndan asgari
ücret sunmak zorunda olduðunu ve artýk ekonomik
krizin, stajyerlerin ofislere sunduðu hizmetin karþýlýksýz
býrakýlmasý yolunda bir bahane olamayacaðýný
vurguladý.
Reed, sözlerine þöyle devam etti:
“Ticari koþullarýn an itibari ile tüm pratikler için son
derece çetin olduðu herkes tarafýndan kabul ediliyor.
Ancak öðrencilerin finansal durumu da son derece
sýkýntýlý; üstelik üniversite harçlarýnýn önümüzdeki sene
üç katýna çýkarýlmasý ile birlikte kaçýnýlmaz olarak daha
da kötüleþecek.
Asgari ücretin zorunlu kýlýnmasý, öðrencilerin
eðitimlerini bitirmeleri için bir teþvik saðlayacak,
mesleki alanýmýza yetenekli insanlarýn dâhil edilmesi
yolunda eðitim sistemine getirilen bütçe kesintilerinin
etkilerini ise hafifletecektir.”

Britanya Kraliyet Mimarlar Enstitüsü (Royal Institute of
British Architects - RIBA) yeni düzenlemesi ile kurumun
üyesi tüm mimarlara, bünyelerinde çalýþan stajyerlere 1
Temmuz 2011 itibariyle minimum asgari ücret
düzeyinde maaþ vermeyi zorunlu koþuyor.

Reed, RIBA'nýn yýl boyunca öðrenciler ve ofislerle bir
dizi toplantý gerçekleþtireceðini ve stajyerlere, asgari
ücretten daha fazlasýný ödemenin yollarýnýn aranacaðýný
ekledi.

Building Design'ýn haberine göre karar, RIBA Baþkaný
Ruth Reed'in geçtiðimiz Ekim ayýnda kurduðu “Ücret ve
Þartlar Komisyonu”nun sunduðu öneri üzerine çýkarýldý.

Birleþik Krallýk'ta 21 yaþýn üzerindeki bireyler için
asgari ücret, saat baþýna yaklaþýk 6 Sterlin (yaklaþýk 15
TL) tutarýnda… Yaþlarý 18 ila 20 arasýnda olanlar için ise
yaklaþýk 5 Sterlin (12,5 TL) olarak belirlenmiþ
durumda.

An itibariyle RIBA'nýn, mimarlýk öðrencilerine ödenmesi
“tavsiye edilen” ücretler hakkýnda üyelerine yönelik
rehberlik görevi üstlendiði belirtiliyor. Dolayýsýyla
RIBA'ya kayýtlý pratikler, ilk kez öðrencilere minimum

Bu haber Building Design Online 'dan çevrildiði haliyle
http://www.mimarizm.com/Haberler/haberdetay.asp
x?id=51085&BultenID=42 adresinden alýnmýþtýr.
(29.03.2011)

TMMOB Mimarlar Odasý Genel Merkezi 42. Dönem Yönetim Kurulu'nun 4 Þubat
2011 tarih ve 17 sayýlý toplantýsý ile “2011 yýlý için tam zamanlý olarak ücretli
çalýþan mimarlarýn asgari ücretinin tüm sosyal haklarý ile birlikte aylýk 1.750TL olarak” belirlediðini biliyor muydunuz?
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Mimar Arayan Firmalarýn Ýlanlarý
Derleyen: Z. Ebru Aksoy

* Sigara içilmemesi ön koþuldur.
* Adaylarýn CV'lerinin fotoðraflý olmasý rica olunur.
MÝMAR ARANIYOR
Çeþitli sektörlerde faaliyet gösteren Holdingimizin
Ýnþaat Departmanýnda görevlendirmek üzere
aþaðýdaki özelliklere sahip, Mimar alýnacaktýr.
Özel sektörde ücretli çalýþanlar konusunda iþverenlerin
çalýþanlardan beklentilerinin neler olduðunu
deðerlendirmek üzere internet üzerinden bir araþtýrma
yaptýk. Elde ettiðimiz sonuçlara göre ücretli
çalýþacaksanýz, hem deneyiminiz olmalý, hem de
mimarlýðýn tasarým, uygulama, çizim, pazarlama,
danýþmanlýk, detay, projelendirme, kontrol, yani hemen
hemen tüm alanlarýnda bilgi sahibi olmanýz bekleniyor.
Bunun yanýnda B sýnýfý ehliyetiniz olmasý, yabancý dil
bilmeniz, erkekseniz askerliðinizi yapmýþ olmanýz da
önemli tercih sebeplerinden. Ýþ ilanlarýndaki cinsiyetçi
söylemden, yasalara aykýrý biçimde her gün çalýþýldýðýný
deklare eden ilanlara kadar “Mimar Aranýyor”
ilanlarýndan bazýlarýný sizler için derledik. Ýlanlarýn
yorumlarýný okuyuculara býrakýyoruz.
PROJE SATIÞ KOORDÝNATÖRÜ ARANIYOR
- Üniversitelerin iþletme, iktisat, mimarlýk, mühendislik,
v.b bölümlerinden mezun;
- En az 2 yýl baþarýlý bir satýþ ve iþ tecrübesine sahip,
- 22-30 Yaþ arasý;
- MS Office programlarýna hâkim ve AutoCAD bilen,
- Ankara da ikamet eden,
- Konut ve Ticari projeleri pazarlama ve satýþ konusunda
deneyimli,
- Ýnsan iliþkileri kuvvetli, ikna kabiliyeti yüksek,
- Gayrimenkul mevzuatý, sözleþmeleri ve tapu
uygulamalarý konusunda tecrübeli,
- Diksiyonuna ve dýþ görünüþüne özen gösteren bayan
çalýþma arkadaþý arýyoruz.
- Ýngilizce bilmek ve B sýnýf ehliyet sahibi olmak ve aktif
araç kullanabilmek tercih sebebidir.
* Cumartesi-Pazar çalýþma günleri olup, hafta içi bir
gün izin yapma prensibi ile çalýþacaktýr.

-

-

Üniversitelerin Mimarlýk Fakültelerinde
mezun,
Prefabrik, çelik yapýlar ve endüstriyel tesisler
konusunda minimum 5 yýl tecrübesi olan,
Ýyi derecede AutoCAD ve Office programlarýný
kullanabilen,
Ruhsat ve uygulama projelerini, 3 boyutlu
sunumlarý hazýrlayabilecek,
Belediye imar yönetmeliklerine hâkim,
Yoðun iþ temposuna ayak uydurabilecek,
Sonuç odaklý çalýþan, ekip çalýþmasýna yatkýn,
Problemleri doðru teþhis edip, çözüm için
alternatif geliþtirebilen, iþi ile ilgili kararlarý
takip eden,
Sürücü belgesi olup aktif araç kullanabilen,
Seyahat engeli olmayan,
Ankara'da ikamet eden veya edebilecek olan,
Erkek adaylar için askerlik görevini
tamamlamýþ,

MALZEME SATIÞ ELEMANI ARANIYOR
-

Üniversitelerin Mimarlýk, Ýç mimarlýk,
Mobilya Dekorasyon Bölümü Mezunu
Bilgisayarda 3 boyutlu tasarým programlarýný
kullanarak sunum yapabilecek ,
Konusunda en az 2 yýl deneyim sahibi,
MS. Office programý kullanabilen
Ýkna yeteneði kuvvetli, giriþken
Dinamik, sorumluluk sahibi
Ýletiþim ve Temsil yeteneði kuvvetli
Sürücü Belgesine Sahip
35 Yaþýný aþmamýþ Bay (Askerlikle iliþiði
olmayan ) ve Bayan Personeller

GAYRÝMENKUL SEKTÖRÜNDE
ELEMAN ARANIYOR
-

ÇALIÞACAK

Üniversitelerin Mimarlýk Bölümlerinden mezun
Tercihen Yüksek Lisans Sahibi
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-

Ýyi derecede Ýngilizce Bilgisine sahip
Konusunda en az 5 yýl tecrübeli
Bilgisayarda MS Office uygulamalarýný bilen,
AutoCAD ve 3D Max kullanabilen
Metraj çýkarabilen
Uygulamalarda nokta detay ve çözümleri
üretebilecek

Ýzmir'de ikamet eden veya edebilecek Mimar aranýyor.
MÝMAR ARANIYOR
Yurtiçi ve yurtdýþý projelerde uygulama ve tasarým
aþamasýnda görevlendirilmek üzere
konusunda deneyimli, AutoCAD, 3Dmax ve Photoshop
kullanabilen mimarlar arýyoruz.
MÝMAR ARANIYOR
Yeni yurtiçi ve yurtdýþý projelerimiz için, Ankara
ofisimizde görevlendirilmek üzere;
Uygulama projelerinde en az 3 yýl deneyimli,
Ýleri derecede AutoCAD programý kullanabilen,
Proje koordinasyonu konusunda deneyimli,
Tercihen 3D Max konusunda uzman,
Tercihen Ýngilizce bilen,
Mimar aranmaktadýr.
MÝMAR ARANIYOR
Yurtdýþý þantiyelerimizde görevlendirilmek üzere;
Üniversitelerin Mimarlýk bölümünden mezun,
En az 3 yýllýk þantiye tecrübesine sahip,
Çok iyi derecede Ýngilizce bilen,
Tercihen Primavera ve AutoCAD programlarýný
bilen,
MS Office uygulamalarýný çok iyi düzeyde bilen,
Yurtdýþý projelerimizde görev almak isteyen,
Sürücü belgesine sahip ve aktif olarak araç
kullanan,
Erkek adaylar için askerlik hizmetini
tamamlamýþ,
Yurtdýþý projelerimizde görev alacak,
Þantiye denetimi ve Ýþ programý takibi yapacak,
Þantiyelerimiz ile merkez ofisimiz arasýnda bilgi
akýþý ve koordinasyonu saðlayacak
MÝMAR arýyoruz.
MÝMAR ARANIYOR
- Üniversitelerin Mimarlýk Bölümü'nden yeni mezun,
- AutocCAD bilgisine sahip,
- Ýleri derecede Ýngilizce dil bilgisine sahip,
- Lokasyon konusunda esnek.
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MÝMAR ARANIYOR
- Üniversitelerin mimarlýk bölümlerinden mezun
- Projelendirme ve proje uygulama takibinde 6 yýl
deneyim sahibi
- Bilgisayarda tasarým yapabilen (AutoCAD
uygulamalarýna hakim)
- MS Office uygulamalarýna hakim
- Maðaza ortamýnda çalýþmaya sýcak bakan
- Sonuç odaklý
- Aktif olarak araba kullanabilen
- Erkek adaylar için askerlik hizmetini tamamlamýþ
PROJE YÖNETÝMÝ'NDEN SORUMLU GENEL
MÜDÜR YARDIMCISI ARANIYOR
- Üniversitelerin mimarlýk bölümlerinden mezun,
tercihen iþletme alanýnda yüksek lisans yapmýþ,
- En az 5 yýlý yöneticilik olmak üzere 15 yýllýk mesleki
deneyime sahip,
- Konsept projeleri, uygulama projeleri ve disiplin
projelerinin üretilmesi ve yönetilmesi konusunda
tecrübeli,
- Planlama, koordinasyon, zaman yönetimi ve maliyet
yönetimi konularýnda baþarýlý,
- Çok iyi derecede Ýngilizce bilen (yazýlý ve sözlü),
- Autocad ve MS Office programlarýný etkin olarak
kullanabilen,
- Yurtiçi/yurtdýþý seyahat engeli bulunmayan,
*Sigara kullanmamak ve erkek adaylar için askerlik
hizmetini tamamlamýþ olmak ön koþuldur.
Bu göreve getirilecek kiþi, Proje Yönetimi
Departmaný'nýn yöneticisi olarak, þirket stratejileri
doðrultusunda tüm projelerin tasarýmýndan
gerçekleþmesine kadar olan süreçte, mimari kalite,
zaman ve maliyet kriterleri baðlamýnda tüm
faaliyetlerin yönetilmesi, yönlendirilmesi ve ilgili
birimlerin koordinasyonunun saðlanmasýndan sorumlu
olacaktýr.
MÝMAR ARANIYOR
- Üniveristelerin mimarlýk, iç mimarlýk bölümlerinden
mezun (tercihen alanýnda yüksek lisans yapmýþ)
- En az 5 yýl tasarým ve mimari çözümleme deneyimi
olan,
- Uygulama, detay ve malzeme konularýna hakim,
- AutoCAD ve Photoshop programlarýný iyi derecede
kullanabilen,
- Ms Office programlarýna hakim,
- Tercihen ingilizce bilen,
- Ekip çalýþmasýna yatkýn,
- Erkek adaylar için askerlik hizmetini tamamlamýþ.

Genelge : Ýþyerlerinde Psikolojik Tacizin (Mobbing) Önlenmesi
19 Mart 2011 tarih ve 27879 sayýlý Resmî Gazete'de yayýmlanan Ýþyerlerinde Psikolojik Tacizin (Mobbing)
Önlenmesi konulu Genelge yürürlülüðe girdi.
GENELGE
Baþbakanlýktan:
Konu : Ýþyerlerinde Psikolojik Tacizin (Mobbing) Önlenmesi.
Kamu kurum ve kuruluþlarý ile özel sektör iþyerlerinde gerçekleþen psikolojik taciz, çalýþanlarýn itibarýný
ve onurunu zedelemekte, verimliliðini azaltmakta ve saðlýðýný kaybetmesine neden olarak çalýþma
hayatýný olumsuz etkilemektedir.
Kasýtlý ve sistematik olarak belirli bir süre çalýþanýn aþaðýlanmasý, küçümsenmesi, dýþlanmasý, kiþiliðinin
ve saygýnlýðýnýn zedelenmesi, kötü muameleye tabi tutulmasý, yýldýrýlmasý ve benzeri þekillerde ortaya
çýkan psikolojik tacizin önlenmesi gerek iþ saðlýðý ve güvenliði gerekse çalýþma barýþýnýn geliþtirilmesi
açýsýndan çok önemlidir.
Bu doðrultuda, çalýþanlarýn psikolojik tacizden korunmasý amacýyla aþaðýdaki tedbirlerin alýnmasý uygun
görülmüþtür.
1. Ýþyerinde psikolojik tacizle mücadele öncelikle iþverenin sorumluluðunda olup iþverenler çalýþanlarýn
tacize maruz kalmamalarý için gerekli bütün önlemleri alacaktýr.
2. Bütün çalýþanlar psikolojik taciz olarak deðerlendirilebilecek her türlü eylem ve davranýþlardan uzak
duracaklardýr.
3. Toplu iþ sözleþmelerine iþyerinde psikolojik taciz vakalarýnýn yaþanmamasý için önleyici nitelikte
hükümler konulmasýna özen gösterilecektir.
4. Psikolojik tacizle mücadeleyi güçlendirmek üzere Çalýþma ve Sosyal Güvenlik Ýletiþim Merkezi, ALO
170 üzerinden psikologlar vasýtasýyla çalýþanlara yardým ve destek saðlanacaktýr.
5. Çalýþanlarýn uðradýðý psikolojik taciz olaylarýný izlemek, deðerlendirmek ve önleyici politikalar üretmek
üzere Çalýþma ve Sosyal Güvenlik Bakanlýðý bünyesinde Devlet Personel Baþkanlýðý, sivil toplum
kuruluþlarý ve ilgili taraflarýn katýlýmýyla "Psikolojik Tacizle Mücadele Kurulu" kurulacaktýr.
6. Denetim elemanlarý, psikolojik taciz þikâyetlerini titizlikle inceleyip en kýsa sürede sonuçlandýracaktýr.
7. Psikolojik taciz iddialarýyla ilgili yürütülen iþ ve iþlemlerde kiþilerin özel yaþamlarýnýn korunmasýna
azami özen gösterilecektir.
8. Çalýþma ve Sosyal Güvenlik Bakanlýðý, Devlet Personel Baþkanlýðý ve sosyal taraflar, iþyerlerinde
psikolojik tacize yönelik farkýndalýk yaratmak amacýyla eðitim ve bilgilendirme toplantýlarý ile seminerler
düzenleyeceklerdir.
Bilgilerini ve gereðini rica ederim.
Recep Tayyip ERDOÐAN
Baþbakan
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Ýnternet Ortamýnda Ücretli Çalýþan Mimarlar
Ali H. Alptekin

www.mimarazzi.com sayfasýný týkladýðýmýzda
karþýmýzda 10-15 satýrlýk bir sayfa buluyoruz. Sayfanýn
üstünde büyük puntolarla “Mimarazzi yayýn hayatýna ara
veriyor” uyarýsýyla karþýlaþýyoruz. Marazzi'yi bu kadar
kýsa bir sürede yaygýnlaþtýran ve ayný zamanda da
“rahatsýzlýk” yaratan sürecin ne olduðunu merak edip,
kýsa bir internet turuna çýkýyoruz.
Ana akým mimarlýk medyasýnýn iftiharla sunduðu
mimarlýðýn yaldýzlý projelerinin arkasýndaki mutfaktan
seslenmeye çalýþan bir site, mimarazzi. Site, anonim
katkýlarla mimarlýk firmalarýnda çalýþanlarýn çalýþma
koþullarý üzerine kendi deðerlendirmelerini yayýnlýyordu
ki birilerinin “canýný sýkmasý” uzun sürmedi.
Mimarazzi'de hakkýnda deðerlendirme yapýlan
firmalardan bir tanesi – Autoban- mahkeme kararý ile
kendisine iliþkin bilgilerin siteden kaldýrýlmasýný
isteyince, mimarazzi bunun bir sansür olduðunu
belirterek tüm sitenin yayýnýný durdurduðunu duyurdu.
Siteden yapýlan açýklama þu þekilde:
“10 Mart 2011
Mimarazzi.com Kýlýç Hukuk Bürosu tarafýndan
gönderilen tebligat sonrasýnda yayýnýný sansürlemek
durumunda býrakýlmýþtýr.
Mimarazzi, temsil edilen söz konusu firmanýn
kaldýrýlmasý suretiyle, taraflý yayýn yapýlmasýna taviz
vermeyecektir ve yayýn hayatýný sonlandýrma kararý
almýþtýr.
Mimarazzi 2 hafta gibi kýsa bir yayýn hayatý süresinde
10.000'lerce mimara ulaþmýþ, 500.000 üzerinde sayfa
gösterimi yapmýþtýr. Tüm meslektaþlarýmýzý saygýn
katýlýmlarý için tebrik eder, 4 aylýk bir sürenin ardýndan
farklý yollardan çalýþmalarýmýza devam edeceðimizi
hatýrlatýrýz.
Zamaný geldiðinde size tekrar eriþebilmemiz için
aþaðýda belirtilen twitter sayfamýzý takip etmenizi veya
facebook sayfasýný “beðen”menizi tavsiye ederiz.
Saygýlarýmýzla

Mimarazzi'de yer alan “can sýkýcý” içerik hakkýnda daha
fazla ayrýntýya ve hakkýnda yapýlan deðerlendirmelere
ulaþmak için biz de tavsiyelerine uyuyoruz ve hem
twitter ve facebook sayfalarýna hem de siteden
yönlendirilen “sinirli mimalar”la yapýlan röportaja göz
atýyoruz.2 Mimarlar Odasý için özensizce söylenen bir
söz canýmýzý sýkmýyor deðil, algýda seçicilik herhalde
bizim yaptýðýmýz çünkü röportaj, çok büyük bir
çoðunluðu ücretli olarak çalýþan ama mimarlýk yapma
pratiðinin içerisinde göz ardý edilen mimarlarýn insanca
çalýþma koþullarý isteðini dýþa vuruyor.
Yaptýðýmýz bu sanal turun ardýndan ilk olarak aklýmýza
kazýnan þey örgütlenme pratiði olmayan ya da bunu
tercih etmeyen yüzlerce insanýn sanal ortamý “bir araya
gelme pratiði”ne dönüþtürmüþ olmalarý. Bir araya gelen
bu yüzlerce insanýn sabah iþe baþlarken disiplinli
olunmasý gerektiðini öðütleyip akþam fazla mesai
yaptýran, ama bir taraftan da sigara içilen dakikalarý bile
hesaplayan onlarca büro hakkýnda ürettikleri anonim
bilgi, çoðunluk için “oh be, nihayet bazý þeyler yüksek
sesle söylemeye baþlandý” dedirtiyor. Meselenin umut
verici tarafý ise mimarlarýn mimarazzi'ye sahip çýkarak
destekte bulunmalarý ve mimarazzi'nin de birkaç ay
sonra yayýn hayatýna döneceðini öðrenmek oluyor.
Sözümüzü mimarlýðýn ve mimarlýk üretim biçimlerinin
piyasa koþullarýna hapsolmadýðý bir dünyaya olan
inancýmýzla bitiriyoruz.
1

Mimarlar.”1
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http://www.mimarazzi.com/
http://sinirlimimarlar.com/mimarazzi-sohbet/
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Ücretli Çalýþanlarýn Sorunlarý
Gökçe Er Bolat
Avukat
Bilindiði gibi özel sektörde ücretli çalýþanlarýn
sorunlarýna iliþkin Prof. Dr. Aziz Konukman ve benim
ko n u þ m a c ý o l a ra k k a t ý l d ý ð ý m ý z b i r t o p l a n t ý
gerçekleþtirildi. Toplantý sonrasýnda özel sektörde
çalýþan üyelerimiz Hukuk Birimini arayarak ve Hukuk
Birimine gelerek yaþadýklarý sorunlarý paylaþmaktalar.
Özel sektörde çalýþan üyelerimizin genel olarak
yaþadýklarý sorunlara deðinmek gerekirse;
Özel sektörde çalýþan ya da daha önce çalýþmýþ mimarlar
arasýnda en çok karþýlaþýlan sýkýntý banka hesaplarýna
asgari ücret miktarýnýn yatýrýlarak, kalan ücretin elden
verilmesi suretiyle alýnan gerçek ücretler üzerinden
sigorta primlerinin yatýrýlmamasý. Ücretler zamanýnda
ödenmemekte ve proje çizim masalarýnda sabahlayarak
yapýlan fazla mesailerin karþýlýðý olan fazla mesai
ücretleri ise verilmemekte. Yine hafta sonu tatillerinde,
resmi tatillerde yapýlan çalýþmalarýn karþýlýðý
verilmemekte, ücretli izin hakký yok sayýlmakta ya da
ücretli izin tamamen iþverenin takdirinde iþverenin
belirlediði þartlar dâhilinde kullandýrýlmakta. Özellikle az
nüfuslu iþyerlerinde iþverenlerin çalýþanlar üzerindeki iyi
niyet-samimiyet duygularý suistimal edilerek duygusal
tacize (mobbing) varan davranýþlarý ciddi psikolojik
sýkýntýlara yol açmakta, bu sýkýntýlar dâhilinde üstadçýrak iliþkilerinde güven sorunlarýna ve meslek seçiminin
sorgulanmasýna yol açmakta. Az deneyimli mimarlarýn
çalýþma yaþamlarýndaki en verimli dönemlerinde böylesi
davranýþlarla karþýlaþmalarý mesleki motivasyonlarýnýn
yok olmasýna neden olmakta. Çok nüfuslu iþyerlerinde
ise uzun süre çalýþan mimarlar iþverenlerce tazminat
vermemek amacýyla mobbing uygulanarak iþ tanýmý,
çalýþma alaný deðiþtirilerek iþten yýldýrýlmakta,
bunaltýlmakta ve nihayetinde de istifaya
zorlanmaktalar.
Esasen bu yaþanan sorunlar mimarlýk ortamýna özgü
sorunlar deðil. Genel olarak özel sektörde emek veren
tüm çalýþanlarýn karþýlaþtýðý sorunlar ortaklaþýyor.
Yaþanan sorunlarýn nedenlerini sadece ülke çalýþma
politikalarý ve ekonomik þartlarýnda aramamak, etkisi
giderek artan globalleþme sürecini, kapitalist sistemi
sorgulamak ve tartýþmak gerek.
Bu sorunlar karþýsýnda çalýþanlarýn baþvuracaklarý
çareler, çalýþanlarýn haklarýný koruyan kurallar yok mu?

Elbette var. Bu kurallar temelini Ýþ Kanunu'ndan
almakta. Hatta tarafsýz olmasý gerektiðine inanýlan
hukuk kurallarý, söz konusu çalýþma hukuku olduðunda
taraf tutmakta ve çalýþaný korumakta. Ancak herkesin
malumu olduðu üzere mahkeme koridorlarýnda uzun
bekleyiþler, onlarca duruþma, nihayetinde geç gelen
kararlar çalýþma yaþamýndaki sorunlara çözüm
olamamakta, bu sorunlar yalnýzca ötelenebilmekte,
bireysel olarak kiþilerin haklarýna kavuþmasý
saðlanabilmekte… Her þeye raðmen çalýþma yaþamýnda
gasp edilen haklar için hukuksal mücadeleye devam
etmeli, çalýþma yaþamýndaki zorluklar birliktelik ve
dayanýþma inancýyla yüksek sesle dile getirilmeli ve
emeðin gücünün, deðerinin azýmsanmasýna,
önemsizleþtirilmesine olanak saðlanmamalýdýr.
Unutulmamalýdýr ki, emek, çalýþanýn deðer verdiði
ölçüde deðer görecektir.
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35 Yýl Önce, Serbest Büroda Ücretli Çalýþan Bir Mimarýn
Anlattýklarý:
“Serbest Bürolardaki Ücretli Mimarlara
Teknik Ressamlýk Yaptýrýlýyor”
Derleyen: Arif Þentek

1976-1977 yýllarýnda Mimarlar Odasýnýn onbeþ günde bir
çýkan Mimarlýk Haberler gazetesinde, deðiþik
kesimlerde çalýþan serbest ve ücretli mimarlarla yapýlan
bir dizi konuþma yayýnlanmýþ. Gazetenin 12 Aralýk 1976
tarihli 24. sayýsýnda yayýnlanan ve serbest büroda ücretli
çalýþan, adý verilmeyen bir mimarla yapýlan konuþmayý
aynen, ara baþlýklarýný da deðiþtirmeden aktarýyoruz.
Üzerinden 35 yýl geçmesine karþýn, duruma ve sorunlara
iliþkin söylenebilecekler, ana çizgileriyle bugün için de
geçerliliðini koruyor diyebilir miyiz?
Çalýþmakta olduðunuz büroda þu anda toplam kaç
kiþi var?
Büro sahibi mimarlarýn dýþýnda 4 mimar, bir çaycý
çalýþýyor. Çaycý arkadaþ ayný zamanda teknik ressamlýk
yapýyor. Kurslara gidip diploma aldý. Bunun dýþýnda, iþler
yoðunlaþýnca, öðrenciler de geliyor.
Büroda çalýþmakta olan
eldeki iþlere katkýsý nedir?

diplomalý

personelin

Katkýsý yok, ya da çok önemsiz detaylarda belki oluyor.
Bunun dýþýnda yapýlan iþ teknik ressamlýk.
Ücretli çalýþanlarla büro sahipleri arasýnda iþ
anlaþmasý ne türde?
Sözlü akit yapýlýyor, o kadar. Bu sözlü akidin þahidi filan
yok. Bir yerde gizli akit gibi bir þey oluyor. Çalýþma
süresine iliþkin hiçbir sýnýrlama yok. Yani büro sahibi 'iþ
bitti' dese iþsizsiniz.
BÜRO SAHÝPLERÝNDE 'FAZLA ÇALIÞMA ÜCRETÝ'
DÝYE BÝR KAVRAM YOK
Büroda çalýþma gün ve saatleri ile fazla mesai
ücretleri nasýl ayarlanmýþ?
Normal günler 8.5, Cumartesi günleri de 4.5 saat
çalýþýyoruz. Büro sahipleri þöyle diyorlar: “Yasal çalýþma
süresi haftada 48 saat olmasýna karþýn, biz size bir saat
avantaj tanýyoruz.” Oysa kazýn ayaðý öyle deðil
kuþkusuz. Büroda her zaman iþ kapasitesinin çok
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üzerinde iþ olduðundan, sürekli bir fazla mesai var.
Çalýþma süresi ortalamasý da bu nedenle, günde 10
saati geçiyor. Normal mesaiden sonraki çalýþmalar için
de saat baþýna 15 TL ödeme yapýlýyor.
15 mi? Yani örneðin sizin saat ücretiniz 20 TL ise,
fazla mesai süresince 20+15 mi alýyorsunuz?

Yok caným, yalnýzca 15 TL alýyoruz.
Genelinde bürodaki iþ güvencesi konusunda ne
diyebilirsiniz?
Tabii, ne akit, ne de tazminat söz konusu. Bu durumda
iþ güvencesinden söz edilemez.
BÜROLARIN EÐÝTÝCÝ OLDUÐU GEREKÇESÝYLE
ÜCRETLER DÜÞÜK TUTULUYOR
Bürodaki ücret
diyebilirsiniz?

politikasý

konusunda

ne

Büro sahipleri “parayý ölçü olarak kabul etmiyoruz.
Buraya gelenler meslek öðreniyorlar” diyorlar. Gönüllü
gelip bedava çalýþan öðrenciler de var. Çaycý ve ayný
zamanda teknik ressam olan arkadaþ 1.200 TL alýyor.
Üç yýllýk büro deneyimi olan bir arkadaþýn ücreti 1.500
TL. Gene iki yýllýk büro deneyimi olan bir baþka arkadaþ
1.200 TL ile iþe baþladý, 2.000 TL alýyordu, ayrýldý. Bir 4.
sýnýf öðrencisi vardý 1.500 TL alýyordu, o da ayrýldý. Ben
3.000 TL alýyorum. Büro sahiplerinden birinin kardeþi 8
yýllýk mimar, aldýðý ücret 3.750 TL ve tüm bu ücretler
ayda 205'er saatlik çalýþmalarýn karþýlýðýdýr.
Bugüne kadar kaç iþ deðiþtirdiniz?
Valla onun haddi hesabý yok. 1.5 yýl þantiyelerde
çalýþtým. Bir yýldýr da bu büroda çalýþýyorum.
Öðrencilik döneminde çalýþmýþ mýydýnýz?
Çalýþtým, sürekli olarak. 4., sýnýf öðrencisiyken saat
ücreti diye 8 TL alýyordum.

YALNIZ ÜCRETLÝ MÝMARIN DEÐÝL, BÜRO SAHÝBÝ
MÝMARIN DA ÇEVREMÝZÝN OLUÞMASINA PEK
ETKÝSÝ YOK
Bugüne kadar verdiðiniz hizmet
ressamlýðýn ötesine geçebildi mi?

iliþkisi de, çalýþanlarýn rasyonel düþünme ve
davranmalarýný engelliyor. Bu nedenle yaþamakta
olduðumuz süreç içersinde, ancak büyük bürolarda
örgütlenme gerçekleþtirilebilir.

teknik

Geçemedi ve geçemez de. Aslýnda yalnýz ücretli
mimarýn deðil, büro sahibi mimarýn da çevremizin
oluþmasýnda çok fazla etkisi yok. Çünkü çevrenin
geliþmesindeki kararlarý politik çevre ve çýkar gruplarý
alýyor. Biz onlarýn belirlediði çevre içinde oynuyoruz.
Örneðin iþ sahibi geliyor, alt katý pasaj üst katý 4 daire
konut olmak üzere þunu çöz diyor, büro sahibi çözüp
götürüyor. Ýþ sahibi tamamen deðiþtiriyor. Mimar,
deðiþtirilmiþi çizmek zorunda kalýyor. Çünkü çizmezse iþ
sahibi kendisine hizmet edecek baþka bir grubu
bulacaktýr. Bunun bir alt örgütlenmesinde ise sen,
ücretli mimar olarak çok daha sýnýrlýsýn, dolayýsýyla
yaptýðýnýz iþ de teknik ressamlýktan öteye geçemez. Ben
ücretli mimarýn, çalýþtýðý büroda yaptýðý iþin teknik
ressamlýktan öteye geçeceðine inanmýyorum.

Teknik elemanlarýn sendikalaþma mücadelesi ve
serbest proje bürolarýnda çalýþan mimarlar
konusunda Odanýn çalýþmalarý için neler
söylemek istersiniz?
Odanýn elinden geleni yaptýðýna inanýyorum. Özellikle
Ankara Þubesinin bu yýlki çalýþmalarýný da yakýndan
izledim. Söyleyeceklerim þu noktada odaklaþtýrýlabilir:
Bürolarda çalýþan ücretliler için Oda, asgari ücret
sistemini mutlaka getirmeli, bu konuda tüm yetkilerini
kullanmalýdýr.
(Mimarlýk Haberler, sayý:24, 29.12.1976. s.8)

Teknik elemanlarýn sendikalaþma mücadelesi
konusunda ne düþünüyorsunuz?
Yalnýz teknik elemanlarýn deðil, toplumda çalýþan bütün
kesimlerin sendikalarda örgütlenmesi gerekir. Aksi
halde emek kendisini kapitale karþý savunamaz.
SENDÝKAL ÖRGÜTLENME ÖNCE
BÜROLARDA GERÇEKLEÞTÝRÝLMELÝ

BÜYÜK

Küçük bürolarda çalýþanlarýn bu mücadeledeki
konumu nedir sizce?
Ülkenin içinde bulunduðu tekelleþme sürecinin proje
hizmeti veren bürolarý da büyük ölçüde etkilediði kesin.
Küçük bürolar bu tekelleþme sürecine dayanamýyor.
Büro sahipleri oldukça rahatsýz. Bu bürolardan birinde
sendikalaþma eylemi baþladýðý anda büro ya yok oluyor,
ya da personelini iþten atýveriyor. Ayrýca, çalýþan
sayýsýnýn az olmasý, kiþileri bireyci davranmaya itiyor.
Büro sahibi tarafýndan yaratýlan yapay bir abi-kardeþ
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Türkiye 1. Teknik Eleman Kurultayý Sonuç Bildirisi
13-14 NÝSAN 1974 - ANKARA

Türkiye 1. Teknik Eleman Kurultayý TMMOB üyelerini
kapsayan teknik eleman örgütlenmesinin ilk geniþ
katýlýmlý oluþumudur. 1974 yýlýnda gerçekleþtirilen bu
Kurultay'dan edineceðimiz bilgi, öðreneceðimiz birçok
deneyim var. Aþaðýda yayýnladýðýmýz Kurultay'ýn sonuç
bildirgesi günümüzde teknik elemanlarýn örgütlenme ve
mücadelesine de ýþýk tutacak niteliktedir.
SONUÇ BÝLDÝRÝSÝ
Çalýþan kesimlerin bir parçasý olduklarýný yurtsever bir
bilinçle kavramýþ olan ve Türkiye'deki 150 bin teknik
elemaný temsil eden 29 örgüte mensup teknik
elemanlar, Birinci Teknik Eleman Kurultayýnda bir araya
gelmiþlerdir. Bu kurultay, demokrasi, özgürlük ve halk
yararýný savunma yolunda yeni bir adým, önemli bir
aþamadýr.
Teknik elemanlar da tüm çalýþanlar kesimler gibi, 1970
sonrasýnda aðýr antidemokratik baskýlara maruz
kalmýþlardýr. Bu dönemde çýkarýlan Personel Kanunu ile
teknik elemanlarýn ücretleri düþürülmüþ, sendikalarý
kapatýlmýþ, meslek kuruluþlarý yok edilmek istenmiþ,
derneklerinin demokratik haklarý ortadan kaldýrýlmýþtýr.
Karanlýk günlerden geçmiþ ve hala antidemokratik
yasalarýn aðýrlýðýný hisseden kiþiler olarak, özgürlüðün
ve demokratik haklarýn savunulmasýnýn bir yurtseverlik
görevi olduðu inancýndayýz. Teknik elemanlar olarak
bizler biliyoruz ki, mevcut ekonomik ve demokratik
haklarýmýza tümüyle sahip olmamýzý, yabancýlarýn
ülkemize zararlý giriþimlerini önlememizi
engellemektedir. Bu çarpýk yapýsal durumun
sürdürülmesinde tekelci sermayenin yerli ve yabancý
unsurlarýnýn çýkarý vardýr. Ve tüm sorunlarýmýzýn
çözümü, ancak bu bozuk yapýnýn çalýþanlarýn ve
yurdumuzun çýkarlarýna dönük bir þekilde
deðiþtirilmesiyle mümkündür.
Demokrasi ve özgürlük yolunda, çalýþanlarýn demokratik
ve ekonomik haklarýný almalarý için kazanýlacak her
demokratik mevzi, bizlerin ve tüm halkýmýzýn
sorunlarýnýn çözümü yolunda yeni bir aþama olacaktýr.
Tüm teknik elemanlar böyle bir mücadelenin
sürekliliðinin bilincinde olarak, aþaðýdaki görüþlerini
halkýmýza ve ilgililere duyurmayý, bunlarýn
gerçekleþmesi için bütün gücüyle çalýþmayý bir
yurtsever borcu olarak kabul eder.

60 ÖZEL BÖLÜM Ücretli Çalýþan Mimarlar

1. Halkýmýzýn demokratik isteklerinin bir sonucu olarak
gerçekleþme yolunda girmiþ olan genel af, tüm siyasi
suçlarý kapsayacak bir biçimde mutlaka çýkarýlmalýdýr.
Genel af, baský döneminin kapandýðýný ilan eden bir
demokrasi belgesi olacaktýr. Kurultayýmýz, böyle bir affý
engelleme yolundaki her türlü çabayý, halkýmýzýn
mahkûm ettiði, geride kalan karanlýk dönemin
antidemokratik bir kalýntýsý olarak niteler. Ve bu gibi
çabalara karþý çýkýlmasýnýn gerekli olduðunu belirtir.
2. Türkiye Birinci Teknik Eleman Kurultayý, 1961
Anayasasý'ný, lüks sayan görüþü reddeder. Karanlýk
dönemin bir diðer kalýntýsý olan antidemokratik anayasa
deðiþiklikleri mutlaka düzeltilmeli ve 1961
Anayasasý'ndaki demokratik haklar daha da fazlasýyla
halkýmýza verilmelidir. Birçoðu antidemokratik anayasa
deðiþikliðinin sonucu olan antidemokratik yasalar da
deðiþtirilmelidir.
3. Halkýmýzýn üretici gücünden tam olarak
yararlanýlmasý, insan gücü ve doðal kaynaklarýmýzýn
geliþtirilmesi, ancak çalýþanlarýn özgürce
örgütlenebilmesiyle mümkün olacaktýr. Bu bakýmdan
tüm çalýþanlar, grev ve toplu sözleþme ile donatýlmýþ
sendikal haklarýný almalýdýrlar.
Teknik elemanlarýn demokratik ve ekonomik haklarý
elde etmede gösterdikleri baþarý, tüm çalýþanlarýn bu
haklara sahip olmasý yolunda önemli bir adým olacaktýr.

4. Teknik elemanlardan kamu hizmetlerinde en iyi
biçimde yararlanýlmasý için grev ve toplu sözleþme
yetkileriyle donatýlmýþ sendikal haklarý tanýnmalýdýr.
Bunun dýþýndaki bütün çözümler yüzeysel ve geçici
olmaktan öteye geçemeyecek, teknik elemanlarýn halka
ve yurda en fazla yararý saðlayacak þekilde istihdamýný
engelleyecektir.
Halkýmýza demokrasi ve özgürlük vadeden hükümetin,
bu konudaki tutumunu açýklýk ve kesinlikle belirlemesini
istiyoruz.
5. Teknoloji ve teknik hizmet ithali, yabancý sermayenin,
geri býraktýrýlmamýzda kullandýðý en etkin araçlardandýr.
Teknoloji seçiminde ve uygulanmasýnda yabacýlarýn
deðil, yurdumuzun çýkarlarýnýn gözetilmesi zorunludur.
Tüm demokratik güçleri, yabancý çýkarlarýný gözeten
teknoloji ve teknik hizmet ithali giriþimlerine karþý çýkma
mücadelemizde yanýmýzda olmaya çaðýrýrýz. Bu
mücadelenin ilk hedefleri, yabancý ortaklý proje
bürolarýnýn kapatýlmasý ve yurt çýkarý ile baðdaþmayan
teknik hizmet ithaline son verilmesi olmalýdýr.
Ülkemizde uygulanacak teknolojilerin saptanmasýnda,
teknik meslek kuruluþlarýnýn görüþleri doðrultusunda
davranýlmalýdýr.
6.

Baðýmsýz

ve

halk

yararýna

bir

kalkýnma

ve

sanayileþme doðrultusunda yapýlacak giriþimlerin,
ulusal teknik eðitim piramidini güçlendirerek
desteklemesi zorunludur. Bu piramidin gerçek
anlamýyla ortaya konulmasý, yani yetiþtirilecek insan
gücünün nitelik ve niceliðinin saptanmasý bir ulusal
teknoloji politikasýnýn belirlenmesiyle mümkündür.
Bugün için eðitim piramidinde yeri olmayan geçici
tedbirlere itibar edilmemeli, üniversite ve yüksek
okullarýn önünde bekletilen gençlere kapatýlan kapýlar
açýlmalý, toplumda iþ olanaklarý saðlanarak üniversite
ve yüksek okullarýn kapasiteleri geniþletilmelidir.
7. Kapatýlmýþ olan teknik eðitim kurumlarý ve teknik
okullarý, üretimle de iliþkisi kurularak yeniden
açýlmalýdýr. Üretim içinde esas olmalý, her kademedeki
teknik elemana bir üst kademedeki eðitim olanaðý
sürekli açýk tutulmalýdýr.
TEKNÝK ELEMAN KURULTAYI, TEKNÝK ELEMANLARIN
H A L K Ç I K A R L A R I D O Ð R U LT U S U N D A K Ý
MÜCADELELERÝNÝN GÜÇLENMESÝNÝ VE
YAYGINLAÞMASINI AMAÇLAYAN BÝR ÖRGÜTLENME
BÝÇÝMÝDÝR.
V E K E S Ý N L Ý K L E B Ý L Ý N M E L Ý D Ý R K Ý , O RTA K
MÜCADELEMÝZ, ANA HEDEFÝNE VARINCAYA KADAR
DEVAM EDCEKTÝR.
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SÝSAG GREVÝ:
Türkiye'nin Ýlk ve Belki de Tek Beyaz Yakalýlar Grevi
Yücel Akyürek

Grev Komitesi bir eksiði ile: Yücel, Duygu, Ýrfan,Nuri,Yilmaz, Hasan. Savaþ yok.

Yukarýdaki baþlýðýn ne kadar bilimsel bir tespit olduðunu
bilmiyorum. Ancak bu niteleme bana deðil bu iþleri
bilebilecek bir arkadaþýma ait. 32 yýl sonra konuyu kendi
bakýþ açýmdan kimseye haksýzlýk yapmamaya çalýþarak
anlatabilmek o kadar da kolay görünmüyor. Ayrýntýlar
netliðini kaybetse de o günlerin heyecaný benliðimde
hala canlý. 2. MC dönemi, ancak 12 Mart'ýn getirdiði
baskýlar en azýndan “dýþarýda kalanlar” açýsýndan henüz
bozguna ve yýlgýnlýða dönüþmemiþ. Türkiye'nin geleceði
ve toplumun yararý uðruna kýrýp dökmeden veya daha
doðrusu “yitip gitmeden” hala yapýlabilecek bir þeyler
olduðu, dünyanýn veya en azýndan çevremizin
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deðiþtirilebileceði ve her sorumlu kiþinin bir misyon
yüklendiði inancý, önemli yaralar almýþ olsa da devam
ediyor.
1961 Anayasasý ile birlikte çalýþanlara bugünün çok
ilerisinde haklar tanýyan bir Ýþ Kanunu yürürlükte.
Emek sömürüsü var ama bu günlerin iþsizlik ortamýnda
olduðu kadar baþýboþ ve denetimsiz, çalýþanlar da
deneylerde kum torbasý olarak kullanýlmaya razý olacak
kadar çaresiz deðil. Ya da bizim çevremiz belki öyle.
Askerden yeni döndüðüm günlerin Ankara'sý. Yýl 1976.
Kýzým Defne 7 yaþýnda. Eþim Fatma Pakistan

Büyükelçiliðindeki çevirmenlik görevinden yeni
ayrýlmýþ. Yassýada'da yargýlanýp hüküm giyen eski DP'li
ve o günlerin Numune Hastanesi Baþhekimi Münif
Ýslamoðlu'nun Gaziosmanpaþa'daki evinin çatý katýnda
kiracýyýz. Ýþ bulmam lazým.
Askerden önceki Bayýndýrlýk Bakanlýðý memuriyetimden
de biliyorum ki, fazla seçici davranamayacaðým. Geçim
derdi öncelikli. Mimari tasarým konusundaki iddialarýmý
bir kere daha ertelemem gerekiyor. Proje alma,
yönetme ve bu iþten geçim saðlayabilmenin kurallarý
bana ters geliyor. Zaten Türkiye toplumu mimarlardan
ne beklemesi gerektiðini henüz öðrenememiþ. Mimar,
inþaat mühendisinin bulunmadýðý “hini hacette” yerine
ikame edilebilecek kiþi sanki. Mimarlar için en büyük,
hatta neredeyse tek iþveren Devlet ya da diðer resmi
kuruluþlar.
Bu iklimde, bir þekilde, ortalýkta dolaþan iþlerden almayý
baþarabilen az sayýdaki becerikli mimar tarafýndan
kurulup devam ettirilebilen mimari proje bürolarýndaki
patron – iþçi, daha doðrusu, mimarlýk diplomasýna sahip
ucuz teknik ressam iliþkileri içinde mesleki bir gelecek
aramaya olanak yok. Diðer taraftan, ODTÜ'nün yeni bir
üniversite olmasýndan kaynaklanan zorluklar yaþanýyor.
Köþe baþlarýný tutan ÝTÜ ve “Akademi” mezunlarý resmi
daireler dâhil her yerde “ocakçýlýk” yapýyor. Bütün
bunlar bir taraftan da ODTÜ'deki “üstat kültü” karþýtý
eðitimimizle çatýþýyor.
Bunlarý biraz Behruz Çinici, biraz da öðrencilik yýllarýmda
Ýstanbul'da çalýþtýðým SEY Mimarlýk bürolarýndaki “pafta
baþýna 60 liralýk” kýsa deneyimlerimden de biliyorum.
Ankara, iki yýlýný barakalarda geçirdiðim ODTÜ okul
yýllarý ve sonrasýndan edindiðim dostlarla dolu bir çevre
benim için. Kýzýlay'dan baþlayarak Bakanlýklar boyunca
devam eden kaldýrýmlarda yürürken neredeyse bütün
tanýdýklara rastlamak mümkün. Böyle günlerden birinde
karþýlaþtýðým ODTÜ'lü mimar arkadaþým Engin beni
Sistem Araþtýrma ve Geliþtirme kuruluþu SÝSAG'la
tanýþtýrdý. Bir Hacettepe Vakfý kuruluþu. Ayný Vakfa baðlý
Tepe, Petek, Dilek ve Meteksan gibi kuruluþlar da var.
Belli ki SÝSAG o günlerde Vakfýn amiral gemisi olarak
düþünülmüþ. Vakýf, Üniversite Seçme ve Yerleþtirme
iþlevlerinin yürütümü, üniversite yerleþkeleri ve
binalarýnýn yönetsel yapýlanmalarý da dâhil planlanmasý,
projelendirilmesi ve inþasýný da kapsayan çok geniþ bir
yelpazede birbirini tamamlayan bir faaliyetler bütününü
yürütüyor. ÖSYM, soru ve cevap formlarý, sýnav
kýlavuzlarý, SÝSAG'da iþleniyor ve Meteksan'da basýlýyor.
O günün yeni üniversiteleri SÝSAG tarafýndan
projelendirilip Tepe veya Dilek tarafýndan uygulanýyor.
Projelendirme iþleri bugün bile örneðine zor rastlanan

bir korporasyon görünümünde. Sistem sonuçta tek kiþi
tarafýndan yönetiliyor olsa da patron mimar deðil. Bu
benim için yeni bir baþlangýç olabilir. Beytepe,
Çukurova, Sivas üniversiteleri ve Çukurova Üniversite
hastane projelerine çalýþýyoruz. Kadrosunda Hacettepe
ve Beytepe'yi projelendiren ve bir kýsmý ODTÜ'den
arkadaþým olan mimarlar var. Mimari bölümü daha
önceden Doðramacý'nýn yakýn çalýþma arkadaþlarý
Sabih Kayan ve Gündoðdu Akkor yönetiyor. Sabih bey,
elindeki kalýn kalemiyle Akademi'de tashih yapan bir
kürsü hocasý gibi. Gündoðdu Akkor ise disiplinli, ya da
daha doðrusu, biraz soðuk ve mesafeli. Aslýnda deðiþen
fazla bir þey yok: mimari bölüm fabrika gibi iþliyor. Bu, o
günlerin “rapido”, aydýnger, ve “Schöller”li mimarlýðý
için yeni bir olgu ama sanki günümüzün AutoCAD'li seri
üretim hatlarýnýn bir habercisi gibi. Konularý fazla
derinlemesine iþlemeye vakit yok. Genel üniversite
tasarýmý topografik vaziyet planýna serpiþtirilen
standart birim yapýlardan oluþuyor. Aralarýnda “panzer”
dolaþabilecek boþluklar gerekiyor. Mikro ve makro
büyüme mekanizmalarýnýn planlanmasý; kuramsal ve
uygulamalý eðitim alanlarý ile akademik ve sosyal
alanlar arasýndaki iliþkilerin kurulmasý gibi kaygýlarla bir
anlam ve iþleyiþ bütünlüðü yakalamaya çalýþýyoruz.
Projelendirilen standart birim yapýlar birer kolon-kiriþ
matrisi. Üniversiteyi oluþturan bütün iþlevleri bu
yapýlarýn içine týkýþtýrmaya uðraþýyoruz. O günlerdeki
bu tasarým anlayýþýný anlatan kendi yakýþtýrdýðýmýz
”Taksidermi Mimarisi” bana göre bugün de benzer
yaklaþýmlarý nitelemek için literatürde yer bulabilecek
en uygun deyim. SÝSAG'ýn ikinci ve belki de daha büyük
bir bölümü 'Üniversitelerarasý Seçme ve Yerleþtirme
Merkezi' iþlemlerini ve diðer kurumlardan alýnan bazý
araþtýrma konularýný yürüten biliþim grubuydu. Seçme
ve yerleþtirme görevi YÖK'ten önceki Üniversiteler Üst
Kurulundan alýnýyor ve gerekli gizlilik gözetilerek
sonuçlandýrýlýyordu. SÝSAG'ýn özel klimalý ve “yüksek
döþemeli” birkaç salonunu dolduran bilgisayar
sistemleri o günlerin muhtemelen en geliþmiþ ve en
büyük düzeneði idi. Bu bölümü ayný zamanda SÝSAG'ýn
da genel müdürü olan Önol Örs yönetiyordu.
Çalýþanlarýn ortak sorunu olan keyfi yönetim, ücret
azlýðý ve dengesizliði onlarý daha önceden harekete
geçirmiþ olmalý ki, sendikalaþma fikri bu grupta birkaç
kiþi arasýnda ortaya atýlmýþ ve doðal olarak hemen
arkasýndan da paylaþýlma ihtiyacý ortaya çýkmýþ.
Gizlilik çok önemli, çünkü fark edildiði ilk anda
çalýþanlarý vazgeçirmek veya korkutmak için
yapýlabilecek þeyler çok daha kolay. Konuya iliþkin ilk
çaðrý daha öncelerden ailece tanýþtýðýmýz sistem
çözümleyici - programcý arkadaþým Yýldýz'dan geldi.
Bundan sonra benim yaptýðým ilk iþ ise bunu
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Üniversiteden en yakýn sýnýf arkadaþým Nuri'yle
paylaþmak oldu. Daha sonraki günlerde her iki grupta
da, bir önceden haberi olanlarýn bir sonrakine kefil
olmasýyla yaygýnlaþtý. Birinci aþamada yine sýnýf
arkadaþlarýmýzdan Cemal ve Durkan, hemen arkasýndan
bizden daha sonraki mezunlardan Hasan, Sinan, Fatih
ve daha sonra da mimari gruptaki diðer çalýþanlarýn
katýlýmýyla çoðunluk saðlanmýþ oldu. Artýk kararlarý
birlikte alýyorduk. Ortak kararýmýzla konuyu yaþça
bizlerden biraz daha büyük olan büro þefimiz Erol Beye
açmaya, ancak yönetime karþý kendini kayýtsýz ve
þartsýz baðýmlý hisseden Engin ve diðer birkaç
arkadaþtan saklamaya karar verdik. Çekinceler iki
yönlüydü. Birincisi, onlarý çeliþki içinde býrakmak
istemeyiþimizdi. Ýkincisi ise, nasýl davranacaklarýný
kestiremiyorduk. Sonuçta kapý, öðrendikten sonra da
kendilerine açýk olacaktý.
DÝSK'e baðlý Sosyal Ýþ Sendikasý içinde örgütlenme tam
bir gizlilik içinde yürütüldü. Duyulduðunda herkes için
tam bir sürpriz olmuþtu. Örgütlenme sürecinin dýþýnda
kalanlarýn bir kýsmý daha sonralarý olayýn uzaðýnda
tarafsýz davranmayý seçerken, Engin sonuna kadar
yönetimin yanýnda ve sendikal hareketin karþýsýnda
kalmayý tercih etti. Örgütlenme süreci ve hemen
sonrasýnda heyecan üst düzeydeydi. Küçük grup
toplantýlarýný bizim Gaziosmanpaþa'daki çatý katýmýzda,
daha geniþ toplantýlarý ise Cinnah Caddesine paralel
Göreme Sokak üzerindeki Gül Bahçesinde yapýyorduk.
Þirketin ve çalýþanlarýn niteliðinin o güne kadarki
alýþýlagelmiþ sendikal faaliyetlerde rastlananlardan çok
farklý olduðunun bilincindeydik.
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Bu konuda Sendikanýn da fazla deneyimli olmadýðý
belliydi. Siyasal konularda birikimleri ve “eylem
geçmiþi” olan yeteri sayýda üyemiz olduðu için, politik
önderliðe de ihtiyacýmýz yoktu. Kendi içimizde
örgütlenmenin birinci adýmý, sonradan “grev
komitesine” de dönüþebilecek olan bir yönetim birimi
oluþturmaktý. O sýralarda bana yapýlan baþkanlýk
teklifini kabul etmemin iki temel nedeni vardý.
Bunlardan birincisi sendikal örgütlenme, grev ve toplu
sözleþmelerin aslýnda sadece kapitalist sömürüyü
dengelemek ve emekçiler lehine yeni bir mevzi
kazanmak gibi daha gerçekçi ve kotarýlabilir bir amacý
olmasý gerektiðini kavramýþ olmam, ikincisi ise ailemin
geleceðini sonuçsuz veya baþarýsýz bir maceraya feda
etmek istemeyiþimdi. Her ne yapýlacaksa bundan
sonraki en önemli hedefimiz ona odaklaþmak ve her
adýmý çok dikkatli düþünerek atmaktý. Bu iþte en çok
kendime güveniyordum. Sendikal mücadele ile
kazanýlacak iyi bir toplu sözleþme yerine ütopik hedefler
koymaya kalkýþmanýn bizi çýkmaza götüreceði kesindi.
Benden baþka Nuri, Hasan, Ýrfan, Yýlmaz, Duygu ve
Savaþ'tan oluþan komite üyeleri katýlýmcý gruplarý
temsil edebilecek iyi bir karýþým oluþturuyordu. Ýlk
kararýmýz, sonunda greve gideceðini gördüðümüz
süreçte mümkün olduðu kadar sendikanýn önünde
giderek kendi yolumuzu belirleyebilmek ve kendi
kaderimizi yönetebilmekti. Bu kararýn ne kadar isabetli
olduðunu daha sonraki günler bize gösterecekti. Ýlk
ö n e m l i i þ i m i z m i m a r l a r, t e k n i k r e s s a m l a r,
araþtýrmacýlar, programcýlar, sistem çözümleyiciler,
delgi operatörleri ve kodcular gibi çok çeþitli çalýþma
gruplarýnýn isteklerini ortak bir talepler bütününde
toplayabilmekti.
Ücret dengesizlikleri 1. sýrada olmakla birlikte, herkesin
ücret dengesinden anladýðý farklýydý. “Eþitlik” ilkesi bazý
arkadaþlarýmýz tarafýndan “eþit iþe eþit ücret”
anlayýþýndan soyutlanmýþ olarak algýlanýyordu. Örneðin
nispeten kýsa bir kurs süresi ve biraz da dikkatle
herhangi birinin yapabileceði ve aslýnda bir meslek
olmaktan çok geçici bir iþ sayýlabilecek “kodculuk”
kadrosundaki arkadaþlarýmýza neden mimarlar,
profesyonel araþtýrmacýlar ve sistem çözümleyici
programcýlarla eþit ücret alamayacaklarýný anlatmakta
zorluk çekiyorduk. Ýþin ilginç yönü Sendikanýn bu
konudaki “tarafsýz gözlemci” tavrýydý. Kodculuk veya
delgi operatörlüðü yapanlarýn önemli bir bölümü çeþitli
okullarda eðitim gören ve okul bitiminde bu iþe de
devam etmeyi düþünmeyen öðrencilerdi. Bu konunun
çözümlenmesi bizi çok yordu ise de sonuçta grup
temsilcilerinden oluþan komite içindeki çalýþmalarla,
herkesin onayýný alan ve bugün bile en organize

iþyerlerinde rahatlýkla kullanýlabilecek bir intibak ve
kýdem sistemini iþverene teklif edilebilecek hale
getirdik. Bu konuda Hasan'la gece yarýlarýna kadar
devam eden zorlu çalýþmalarýmýzý hatýrlýyorum.
Ýþverenden diðer isteklerimiz, yapýlan iþlerde mesleki
açýdan söz sahibi olabilmek, bütün önlemlere raðmen
sendikalaþmanýn baþlangýç süresinde iþten atýlmalarýný
engelleyemediðimiz az sayýdaki arkadaþýmýzýn yeniden
iþe alýnmasýný saðlamak ve iþ güvencesi maddelerinde
yoðunlaþýyordu. Ýþ güvencesi talebimiz “ceza olarak
tazminatsýz iþten atýlmalar dýþýnda hiç kimse hiçbir
þekilde iþten çýkarýlamaz” biçiminde formüle edilmiþti.
Bir þekilde yine hedefi þaþýran arkadaþlarýn ýsrarýyla
oraya yerleþen bu metnin, Þirketin tek alternatif olarak
derhal kapatýlmasý sonucunu doðurmaktan baþka bir
hiçbir iþe yaramayacak kadar mantýksýz olduðu halde
komitede bu maddenin korunmasý doðrultusundaki
direniþ þaþýrtýcýydý. Direnen komite üyeleri, ekonominin
sürdürülebilirlik prensibiyle hiçbir þekilde
baðdaþtýrýlmasý mümkün olmayan bu maddeyi
“Ýþverenin meselelerini çözmek iþçilerin görevi deðildir”
þeklinde savunuyorlardý. Sadece taktik amaçlý olarak
deðerlendirilse bile, tedavüldeki siyasi gruplardan biri
tarafýndan benimsendiði anlaþýlan bu söylemin “tek yol
devrim” ile baþarýlý bir toplu sözleþme hedefini
deðiþtirmeye hazýr gençler arasýnda prim yapacaðý
muhakkaktý. Benim ve bazý arkadaþlarýn muhalefetine
raðmen bu madde toplu sözleþme imzalanmasýnýn
hemen öncesine kadar önemli bir uzlaþmazlýk kalemi
olarak varlýðýný korumayý baþardý ancak, daha sonra
baðýtlanan toplu sözleþmede bu madde yerini çok daha
gerçekçi olan ve çok iyi tasarýmlanmýþ iþçi çýkarma
kurallarý ve tazminatlarý maddesine býraktý.
Sonuçta, görüþmeler, iþten atýlmalar, Proje
Yürütücülüklerinin el deðiþtirmesi,
uzlaþmazlýk
tutanaklarý, grev kararý, 1. grev dönemi, iþverenin
projeleri baþka mimari bürolara aktarmasý, grev kýrýcý
durumuna düþen bürolara Mimarlar Odasý Onur
Kurulunun verdiði cezalar, grevin mahkeme kararýyla
geçici olarak durdurulmasý, Danýþtay kararý ile 2. grev
döneminin baþlamasý, çeþitli yerlerdeki grev çadýrlarýnýn
kurþunlandýðý siyasal bir atmosferde ve Ankara kýþýnýn
en soðuk günlerinde yoðun geçen 4 ay.
Grevde bizi bekleyen ilk sorun, çeþitli siyasal akýmlarýn
grevciler aracýlýðýyla sergilediði etki yarýþýydý. Grev
komitesinde de TÝP, Dev-Genç, Aydýnlýk veya Halkýn
Kurtuluþu gibi fraksiyonlarýn temsilcileri vardý. Grevi
siyasal hedefleri için verimli bir alan olarak seçen
örgütlerden çeþitli telkinler geliyor olsa da, birliði
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saðlamak ve hedefi kaybetmemek adýna grevi bunlarýn
güdümü dýþýnda tutmak gerekiyordu. Baþta Sosyal Ýþ
olmak üzere her siyasi grubun bir veya birkaç slogan
önerisi vardý. Bunlardan büyük bir kýsmý da o günlerde
temcit pilavý haline gelmiþ, içeriði boþalmýþ tekerlemeler
haline gelmiþti. Eline her kalem alanýn bir þeyler
yazmasýna elbette izin verilemezdi.
Sonuçta, Sendika ile de anlaþarak bunlarý bir ölçüde
disiplin altýna almayý ve sadece çalýþanlarýn ortak
mücadelesine hizmet edenler dýþýndakileri grev
yerinden kaldýrmayý baþarabildik. Bir diðer zorluk da
grev ödenekleri konusunda ortaya çýktý. Grevcilerin
sosyal ve ekonomik açýdan profili geniþ bir çeþitlilik
gösteriyordu. Sosyal Ýþ, kerameti kendinden menkul bir
devrimci sorumlulukla “grev ödeneklerinin eþit
daðýtýlmasý” gerektiðine karar vermiþti. Bu, örneðin
benim, grev ödeneðimi ailemin 3 ferdi, ev kirasý ve baþta
Ankara kýþýnýn ýsýnma parasý olmak üzere sabit ev
giderleri arasýnda paylaþtýrmam anlamýna geliyordu. Bu
durumda olan tek kiþi ben de deðildim. Sendika
ödenekler toplamýnda oldukça fedakâr davrandýðý için
evli olmayan ve ailesinin yanýnda oturan gençler için bu
bir bayramdý. Grev ödenekleri bazýlarý için SÝSAG
maaþlarýnýn neredeyse iki katýna yakýndý. Ancak her
þeye raðmen, grevin bütün zorluklarýný sonuna kadar
yaþayanlar için, bolluða kavuþan diðer arkadaþlarýn grev
ödenekleriyle satýn aldýklarý fotoðraf makinesi, dürbün
ve benzeri oyuncaklar bir kýrgýnlýk ve düþ kýrýklýðý
yaratmamalýydý. Birlik ve beraberlik her þeyden
önemliydi. Sosyal Ýþ ise o günlerdeki yayýnlarýnda
konuyu “SÝSAG grevcilerini maðdur etmemek için
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maddi olanaklarýmýzý en üst düzeyde seferber ettik. Her
þeye raðmen grev ödeneklerinin eþit daðýtýmýný
saðladýk” þeklinde duyuruyordu. Popülizmin bu kadarý
þaþýrtýcýydý.
Bu geçim derdi günlerinde eþim Fatma bu kere Ürdün
Büyükelçiliðinde yeni bir iþe girdiði halde zorluklar
devam ediyordu. Ev sahibimiz merhum Münif Ýslamoðlu
benim için neredeyse ev kirasýna yakýn önemli bir gider
kaynaðý olan mazotlu ýsýnma parasýný almayarak bize
saðladýðý desteði bugün bile minnetle anýyorum. Sohbet
ederken görünmemek için yürüyüþ yolunu deðiþtirerek
karþý kaldýrýma geçen “dostlarý” düþündükçe bunun
önemi daha da artýyordu. “Türkiye'nin ilk ve belki de tek
beyaz yakalýlar grevi” tanýmlamasý o günlerde ODTÜ'de
öðretim üyesi ve Münif Bey'in kýzý olan Huricihan'a aittir.
Münif Bey'in bu anlayýþlý yaklaþýmýný belki biraz da
Huricihan'a borçluyduk.
Grev yönetimine yeniden dönecek olursak, yanlýþ bir
stratejinin bizi baþarýsýzlýða götüreceði kesindi. Bizim
durumumuz hiçbir þablona uymuyordu. Vakýflarý
yöneten Doðramacýnýn grev konularýnda tecrübesiz
olabileceðini düþünmüyorduk. SÝSAG'dan önceki
Meteksan grevinde, kýrsal kökenli grevcilerin direncini
kýrmak için tarlalarý yaktýrdýðý söylenti ortalarda
dolaþmaktaydý. Bunun doðruluk derecesi önemli deðildi.
Ama o günlerde buna inanmaya hazýrdýk. Madenler,
fabrikalar, marketler ve benzeri iþyeri grevlerindeki
mücadele koþullarý üç aþaðý beþ yukarý belliydi. Ürün
akýþýný ve üretim araçlarýný durdurmak ve grevdeki iþ
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yerlerine “grev kýrýcý iþçileri sokmamak” en kestirme
yoldu. Fakat biz ne yapabilirdik? Yürümekte olan mimari
projeleri ve çantalara bile sýðdýrýlabilen bilgisayar
disklerinin baþka yerlere taþýnmasýna grev baþlamadan
bile önce baþlanmýþ ve bu giriþimler iki grev dönemi
arasýndaki erteleme döneminde de devam etmiþti.
Sisam'ýn iþlevlerini üstlenecek paravan “Teksis” þirketi
de faaliyete baþlamýþtý. Stratejik bilgileri ve evraký
çantalarýnda ve ceplerinde kaçýranlar arasýnda SÝSAG
yöneticileri ile birlikte Engin de yer alýyor, ancak
hiçbirine karþý çok sert davranmayý kendimize
yakýþtýramýyorduk. Bizim iþimiz kiþilerle deðildi. Grev
küçük itiþ kakýþlar ve polisin grev çadýrýný yýkma
giriþimleriyle ancak yaralanmalara varan çatýþmalara
dönüþmeden uygarca devam ediyordu. Doðrusu Vakýf
yönetimi de ortamý hiçbir zaman fazla gerginleþtirmeyi
seçmedi. Doðramacý da kuþkusuz bu grevciler
arasýndan ileride Tepe Ýnþaat þirketine bir genel müdür
ve bir de genel müdür yardýmcýsý atayacaðýný o günlerde
düþünmemiþ olduðu halde, karþýsýndaki grubun düzeyi
ve niteliklerinin farkýndaydý. Ancak, baþka bir stratejiye
de ihtiyaç vardý. Doðramacý'nýn o günlerin eleþtirel
basýnýnýn odaðýnda olmak istemediði açýktý. Bu nedenle
medya iliþkilerimize aðýrlýk verdik. Bu konularda da çok
yetenekli olan Hasan'la birlikte hazýrladýðýmýz birçok
yazý bizlerle yapýlmýþ soru – cevaplý söyleþiler
formatýnda popüler gazetelerin okunan sayfalarýnda
ciddi yer bulmaya baþlamýþtý. Sonuçta Nuri'nin deyimi
ile “Doðramacý'yý kamuoyu ile kuþatma stratejimiz”
sonuç vermeye baþlamýþtý. Doðramacý ve Vakýf
yönetiminin kurmaylarý ile bir kere; arkasýndan da yakýn
çalýþma arkadaþý Nevzat Bey'le çeþitli kereler yaptýðýmýz
görüþmelerde “bu son fýrsattýr bundan sonra her þey
biter” tehditlerine raðmen,
bir uzlaþma zeminine
yaklaþmakta olduðumuzu hissediyorduk.
SÝSAG Cinnah Caddesinin Kuðulupark'a yakýn alt
giriþinde çok göz önünde bir konumdaydý. Geceleri
ýþýklandýrdýðýmýz üçgen prizma þeklindeki grev feneri ve
grevcilerin alýþýlmamýþ görüntüsü Bakanlýklar –
Çankaya güzergâhý üzerinden gelip geçenlerin ilgi odaðý
idi. Grev gözcüleri gece ve gündüz 24 saat görevleri
baþýndaydý. Aydýnlatma için gerekli elektrik ve grev
gözcülerinin sabah çorbalarý SÝSAG'la ayný yapýnýn
bodrum katýný paylaþan gece kulübünden bedelsiz
olarak geliyordu. Bu tür kulüplerin önünden geceleri hiç
eksik olmayan hýr gür, grev süresince burada hiç
yaþanmadý. Grevcilere herkes belli bir saygý ve
çekingenlikle yaklaþýyordu. Kaldý ki en küçük bir bardak
bira dâhil bütün alkollü içkileri grev süresince grev
yerinde yasaklamýþtýk.
Erkek arkadaþlar grev gözcülüðü gece nöbetlerini,

bazýlarý çocuklu olan bayan arkadaþlarýmýzdan hiçbirine
rastlatmayacak þekilde kendi aralarýnda paylaþýyorlardý.
Yolun karþýsýndaki Türk Amerikan Derneði'nin
kafeteryasýnda gündüzleri ucuz çay, bedelsiz
kullanýlabilecek bir tuvalet ve küçük kâðýt kalemli
çalýþmalar için masalar vardý. Ahþap karkas üzeri naylon
gergili grev çadýrý, dýþarýda bacasý tüten bir odun sobasý
ile geceleri ýsýtýlýyordu. Grevin ikinci baþlangýcýndan
hemen sonra binanýn yan tarafýndaki giriþin arkasýnda
faaliyet gösteren “sahra mutfaðýmýz”, soðuklarýn
bastýrmasýyla grev çadýrýnýn içine taþýnmýþtý. Donanýmý
portatif bir tüp gaz ocaðý; iki büyük tencere ve kepçe;
sýcak yemek ve hoþaf servisine yetecek kadar tabak ve
kaþýktan oluþuyordu. Moralimiz yerindeydi. Sadece
üniversiteden deðil, ayný zamanda 119. dönem Levazým
okulundan da askerlik arkadaþým olan Nuri'yle duruma
uygun düþecek þekilde yakýþtýrdýðýmýz askeri terimler,
Ýrfan'ýn ve bir grevci arkadaþýmýzýn sazý eþliðinde
yüreklerimize seslenen ezgiler ve Hasan'ýn
repertuarýndaki Ege türküleri kaldýrýmlar üzerine bir ay
süre ile yapýþýp kalmaya hazýrlanan kara buzun üzerinde
yüreklerimizi ýsýtýyordu. Endiþeli deðildik. Hepimiz biraz
daha büyümüþ biraz daha olgunlaþmýþtýk. Bu dönemde
grevcilerin hiç eksiksiz tamamýný kuþatan güven,
dayanýþma, kardeþlik ve beraberlik iklimi, bize
yenilmeyeceðimizi fýsýldýyordu. Arkadaþlarýmýzdan
birkaçýnýn arabasý vardý. Özellikle Rýdvan ve Rýfat nerede
ihtiyaç varsa oraya koþturuyorlardý.
Grevdeki haklarýmýzýn korunmasý SÝSAG çevresinin
denetiminin de ötesine, bazen Hacettepe, bazen de
Tunus Caddesindeki yeni Teksis önlerine kadar
uzanmamýzý gerektiriyordu. Hala içeride kalmýþ olan
bazý Proje ve bilgisayar kayýtlarýný, polisten yardým
alarak SÝSAG'dan çýkarma giriþimleri karþýsýnda, Cinnah
Caddesi trafiðini kesmek için bu araçlardan
yararlandýðýmýz da oluyordu. Günlük küçük harcamalar
için Sendikanýn saðladýðý ödenekten benzin paralarýný
karþýlayabiliyorduk. Büyük gürültülerle yaþanan bu gibi
olaylar basýnda sýk sýk yer almamýza da neden oluyordu.
Böyle hareketli günlerden birinde civardaki çalýþma
odasýndan gürültüyü duyan ve o günlerde muhalefette
olan Bülent Ecevit'ten bir çaðrý geldi. “Sizlere yardýmcý
olmak için yapabileceðim bir þey var mý?” diye
sorduðunda kendisine teþekkür ederek ilgisinin
devamýnýn ve manevi desteðinin bizi mutlu edeceðini
söyledim. Ecevit'in bu yakýnlýðý bizlere yeni bir kuvvet
kazandýrmýþtý.
Ancak yine bu günlerden birinde, Cumhuriyet
Gazetesinden Mustafa Ekmekçi'nin bir yazýsý bizi hayli
sinirlendirmiþti. Yazýnýn tüm içeriði þu anda aklýmda
kalmamýþ olmakla birlikte, “Kürklü Madonna” baþlýðý

Grev gözcüsü kardan adamýn yanýnda Yücel ve Durkan.

yeteri kadar rahatsýz ediciydi. Anlaþýlan Ekmekçi,
yoldan geçerken grev gözcüsü önlüðü içinde gördüðü
bakýmlý ve zarif bayan arkadaþlarýmýzý alýþýlagelen mavi
tulumlu sanayi iþçisi imajýyla baðdaþtýramamýþtý. Bizleri
“tatlý su” emekçileri yerine koyuyordu. Entelektüel
birikimi yüksek ve Grev Komitesinden arkadaþým olan
Duygu (belki Yýlmaz da vardý) ben ve eþim Fatma ile yola
çýktýðýmýzda Ekmekçi'yi fena halde benzetmeye
kararlýydýk. Baþka bir gazete veya yazar olsaydý
muhtemelen bu kadar kýzmayacaktýk. Ýyi ki de yerinde
deðildi. Cumhuriyet'in Ankara yazý iþlerinde epeyi
söylendik. Sert konuþmuþ olmalýyýz ki bizi biraz da
soðuk bir tavýrla dinlediler. Daha sonraki günlerde,
Gazetede çýkan benim Siyasi Þubede tartaklandýðýmla
ilgili haber sanki Ekmekçi'nin yazýsýný dengeler gibiydi.
Gerçi 1 günlük bir misafirlik doðru idi ama tartaklanma
söz konusu deðildi. Teklifler, karþý teklifler, uzlaþma
görüþmeleri, grev kýrýcý eylemlere karþý yürütülen yasal
mücadeleler ve kýþ koþullarýyla boðuþarak geçirdiðimiz
4 ayýn sonunda, taleplerimizin neredeyse tamamýný ve
önerdiðimiz yeni ücret, intibak ve tazminat sistemini
kabul eden bir toplu sözleþme baðýtlandý.
Atýlan iþçilerden isteyenler, yeniden iþe alýndý. Ýþveren,
grevde geçen sürelerle ilgili aylýklarý sanki bütünüyle
çalýþýlmýþ gibi ödedi. Sendika da grev ödeneklerini geri
istemedi. Ýþçi çýkarma maddesi Þirket yönetiminin
çalýþanlarla birlikte ortak kararýna ve sýký þartlara
baðlandý. Genel Müdür de zaten grev sonuçlanmadan
bir süre öncesinden deðiþtirilmiþti. SÝSAG yeniden
bütünüyle çalýþýr duruma geldi. Omuz omuza, ayný
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saflarda, inanç ve kararlýlýkla birlikte davrandýðýmýz
arkadaþlarla sonuçtan memnunduk. Sendika da
mutluydu. Önemli bir baþarý saðlanmýþtý.
Eskisinden çok daha üretken, emek ve paylaþým odaklý
ve artýk “biraz da bizim” olan þirketin devamý için
elimizden gelen her þeyi yapmaya hazýrdýk. Bu kolektif
deneyim bundan sonrasýnda da bize ve baþkalarýna yol
gösterecekti. SÝSAG böyle bir geçmiþi olduðu için
benzerlerinden ayrýlarak fark yaratabilecek örnek bir
kuruluþ olacaktý. Oðlum Ömer de bu dönemde dünyaya
geldi. Artýk ailemiz 4 kiþi olmuþtu. Ancak geleceði
herkesin bizler gibi algýladýðý varsayýmý geçerli miydi?
Grevden sonra da Ýþyeri Baþ Temsilciliðini üstlendiðim
yaklaþýk 1 yýllýk süre içinde yaþadýðýmýz en kayda deðer
olay “Halkýn Kurtuluþçularý” olarak tanýmlanan nispeten
küçük grubun çýkardýðý karýþýklýktý. Görünüþte grev
komitesinde de kýsa bir dönem yer alan Fahrettin'in
önderliðinde ve hiç beklenmeyen bir zaman ve sertlikte
geliþen bu olay, ciddi bir þaþkýnlýk ve üzüntü yarattý.
Ýþyeri dinamiklerinden kaynaklanmadýðý için amaçlarý
ve istekleri belirgin olmayan ve siyasi bir merkezden
yönetildiðinden kuþku duymadýðým bu anlamsýz
gürültünün grevde yaþanmamýþ olmasý büyük bir þanstý.
Belli ki sendikal eylem disiplini içinde kalýnarak
yürütülen bu mücadele onlara yeterli gelmemiþti. Bu
grubun bende yarattýðý hayal kýrýklýðý o derece fazlaydý
ki, yýllar sonra Yalova Ýþ Bankasý Þubesinde memur
olarak çalýþtýðýný öðrendiðim Fahrettin'in banka
müþterisi olarak karþýlaþtýðý eþim vasýtasýyla bana
gönderdiði selamýný almak bile içimden gelmedi. Bu
olay, her zaman sevgi ve gururla hatýrlayacaðým bu
güzel dönemin anýlarý arasýna yakýþmayan bir parantez
olarak belleðimde kaldý. Doðramacý'nýn da bizim bu
deðerlendirmelerimize katýlmadýðý, yaklaþýk bu bir yýlýn
sonunda ortaya çýktý. Vakýf yönetimi þirketin
kapatýlmasýna karar verdi. Bu kararýn 1 yýl sonunda mý
alýndýðý, yoksa toplu sözleþmenin baðýtlanmasý sýrasýnda
zaten alýnmýþ olup, 1 yýllýk uygulamanýn sadece bir
tasfiye süreci olarak mý yaþandýðýný araþtýrmaya hiç
fýrsatým olmadý.
Sonuçta, üretim iliþkilerinin mevcut durumunda, bir
vakýf kuruluþu da olsa, ticari þirketlerin çalýþanlarýn deðil
sermayenin malý olduðunu, sermaye sahibinin gücünü
ve yetkilerini çalýþanlarla paylaþmaya istekli
olamayacaðýný, ya da Doðramacý'nýn böyle bir durumu
bir fýrsat olarak deðerlendiremeyecek kadar öfkeli
olabileceðini görmezden gelmek herhalde fazla
iyimserlik olurdu. Vakýf yönetimi çalýþanlarýn toplu
sözleþmeden kaynaklanan bütün haklarýný eksiksiz
ödedi. Ama biz bu iþi burada da noktalamaya niyetli
deðildik. Bir taraftan Sosyal Ýþ'in grev sonrasýndaki ilk
kongresinde talip olduðumuz yönetimine çok
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Toplu Sözleþmenin baðýtlandýðý, grevin bittiði gün.

yaklaþýrken, diðer yandan da Yapý Projelendirme Grubu
çalýþanlarý aðýrlýkta olmak üzere, tazminatlarýmýzdan
ayýrdýðýmýz paralarla yeni bir þirket kurmaya giriþtik.
Þirketin adý Teknoloji, Proje, Geliþtirme kelimelerinin
baþ harflerinden oluþan TPG olacaktý. Tunalýhilmi'de bir
büro kiralandý. SÝSAG'ýn tasfiyesi sýrasýnda satýþa
çýkarýlan masa, sandalye ve dolaplar satýn alýnarak yeni
büroya yerleþtirildi. Burada çalýþacak arkadaþlar da
bizlere hiç yabancý olmayan bu büro ortamýndaki
yerlerini aldýlar.
O zamanlar yeni kurulan TOKÝ'yi yöneten Müsteþar
Yiðit Gülöksüz ve bazý diðer üst kademe bürokratlarla
görüþüldü. “Kooperatif ilkeleriyle” çalýþacak olan bu
þirketimizin potansiyel iþ olanaklarý ümit vericiydi. TPG
Genel Müdürlüðüne Hasan'ý; Yönetim Kurulu
Baþkanlýðýna da Nuri'yi seçerek bu iþin yönetimini
onlara býraktýk. Biraz yeni doðan oðlum Ömer'i ciddi
olarak rahatsýz eden Ankara'nýn kirli havasýndan
uzaklaþmak, biraz da TPG yönetimini kendi baþýna
rahat býrakmak için ani bir kararla Marmaris'e taþýndýk.
Hedefim Ýsveç'ten Türkiye'ye dönüþ yapan sýnýf
arkadaþým Oðuz ile Marmaris'in ilk mimarlýk bürosunu
açmaktý. O günlerde bir köyden çok farklý olmayan
Marmaris, birkaç hafta içinde imar planýnýn
onaylanmasýný bekliyordu. Ne yazýk ki, biz oradan
ayrýldýktan sonraki uzun yýllar süresi içinde bile hala bu
planý beklemeye devam edecekti. TPG'nin bundan
sonraki biraz ibret ve biraz da üzüntü verici serüveni ise
baþkalarýnýn anlatabileceði bir öyküdür. Zaman zaman
acaba kalsa idim ne olurdu sorusu aklýma hep takýlsa
da, geriye dönüp tarihi baþtan kurgulamak mümkün
deðil.

Ücretli Çalýþan Mimarlara Ýliþkin Sayýsal Bilgiler
Arif Þentek

Mimarlar Odasý Ankara Þubesi üyelerinin, çalýþtýklarý
kesimlere göre daðýlýmýna iliþkin son sayýsal bilgiler,
geçen yýl “Anket - Araþtýrma - Sayýsal Bilgiler” dizisinden
yayýnlanan “Üye Profili ve Ekonomik Kriz
Ortamýnda Üye Eðilimleri” adlý kitapta(1) yer alýyor.
2009 yýlýnda Þube üyeleri arasýnda yapýlan anket
sonuçlarýnýn deðerlendirildiði kitaptaki bilgilere göre
üyelerin:
- % 37'si özel kesimde,
-% 12'si kamu kesiminde ücretli olarak çalýþýyor;
-% 49'u büro sahibi veya ortaðý,
-% 2'si ise iþsiz durumda.
2008 yýlýnda Avrupa Mimarlar Konseyi ACE tarafýndan
yayýnlanan “Avrupa'da Mimarlýk Mesleði” adlý
araþtýrmada(2) Türkiye için verilen bilgiler de yukarýdaki
tabloya çok yakýn. Dolayýsýyla yaklaþýk olarak, Oda'ya
üye mimarlarýnýn yarýsý kendi hesabýna veya ortak
olarak mesleði uygularken, diðer bir yarýsýnýn ücretli
olarak çalýþtýðýný söylemek mümkün. Ücretli
konumunda olan üyelerin 1/4'ünün kamu kesiminde,

3/4'ünün ise özel kesimde çalýþtýðý görülüyor.
SON 35 YILDA DEÐÝÞÝM
Oda üyesi mimarlarýn çalýþtýklarý kesimlere göre daðýlýmýnýn,
son 30-35 yýl içinde nasýl bir deðiþim geçirdiðini, Ali Artun'un
1977 yýlýnda yaptýðý çalýþmalardan yararlanarak belirleyebiliriz.
Sosyal bilimcilerin bugün de örnek bir çalýþma olarak
deðerlendirdiði bu araþtýrma sonuçlarýna göre, Ankara, Ýstanbul
ve Ýzmir ayýrýmý da gözetilerek, o tarihte þu oranlarda bir daðýlým
çýkarýlmýþ (3):
Bu tablo, son yayýnlanan “Üye Profili” çalýþmasýndaki oranlarla
karþýlaþtýrýldýðýnda, geçtiðimiz 35 yýl içinde, üyelerin çalýþtýðý
kesimlere göre daðýlýmýnda 'niteliksel' düzeye varan
deðiþikliklerin olduðu görülüyor. Ankara Þubesi üyeleri
açýsýndan þöyle bir deðiþim gözleniyor:
-Kamu kesiminde çalýþan üyelerin oraný % 61'den % 12'ye
düþmüþ, yani 5 katý bir azalma söz konusu.
-Özel kesimde ücretli olarak çalýþan üyelerin oraný, % 11'den %
37'ye yükselmiþ, yani 3 katý bir artýþ var.
-Büro sahibi veya ortak durumunda olan üyelerin oraný %
27'den % 49'a yükselmiþ, yaklaþýk 2 katý bir artýþ söz konusu.

69
31

Ankara

Ýstanbul Ýzmir

3 K e nt
Diðer
ortalamasý

Özel kesimde ücretli

% 11

% 24

% 21

% 19

%1

Kamu kesimi

% 62

% 29

% 38

% 42

% 35

Büro sahibi veya ortaðý % 27

% 47

% 41

% 39

% 64

Toplam

% 100 % 100

Özetle, kamu kesiminde
kesimde ücretli çalýþanlar
artmýþ. Konunun, diðer
araþtýrýlmasý, büyük bir
doðrulayacaktýr.

% 100 % 100

% 100

çalýþan üye oraný azalýrken, özel
ile büro sahibi ve ortaklarýnýn oraný
Þubeler ve Oda geneli itibariyle
olasýlýkla ayný deðiþme sürecini

TMMOB GENELÝNDE DURUM
2009 yýlýnda TMMOB'nin yayýnladýðý “Türkiye'de Mühendis,
Mimar, Þehir Plancýsý Profil Araþtýrmasý”nda(4), toplam
TMMOB üyeleri arasýnda ücretli çalýþanlarýn oranýn % 66 gibi
daha yüksek bir oran verdiði, kamu kesiminde çalýþanlarýn % 26,
özel kesimde ücretli çalýþanlarýn % 40 oranýnda olduðu
belirtilmektedir. Araþtýrma sonuçlarýna göre, Odalara üye
olmayan mühendis ve mimarlar arasýnda kamu kesiminde
çalýþanlarýn oraný % 60'a yükselmekte, özel kesimde ücretli
çalýþanlarýn oraný % 34'e düþmektedir.
TMMOB araþtýrmasýndan mimarlar için ayrýntýlý ve saðlýklý
bilgiler çýkarmak ne yazýk ki mümkün deðil. Ancak genel olarak
mühendisler de dikkate alýndýðýnda þu belirlemeler yapýlabilir:
- Mimarlar Odasý üyeleri arasýnda kamu çalýþanlarý, TMMOB
geneline göre daha düþük bir oran oluþturmaktadýr.
-Odalara üye olmayanlarýn önemli bir bölümü kamuda
çalýþmaktadýr.
-Özel kesimde ücretli çalýþanlar, TMMOB geneline göre
Mimarlar Odasýnda daha yüksek bir oran vermektedir.
ÝÞSÝZ MÝMARLAR
Mimarlar arasýnda iþsizlik, büro sahibi veya
ortaklarýndan çok, “ücretli çalýþan” kesimlerle birlikte
ele alýnmasý gereken bir konu. Ankara Þubesinin “Üye
Profili” araþtýrmasýnda iþsiz mimarlarýn oraný % 2
olarak verilmektedir. Yapýlan ankete “iþsiz” olduðu yanýtý
verenlerin tamamýnýn 51 yaþ ve üzeri gruptan olduðu
görülmektedir. Dolayýsýyla anket sonuçlarýna göre,
özellikle yeni mezun ve genç mimarlar arasýnda iþsizliðin
yaygýn olmadýðý söylenebilir. Ancak bu mutlaka daha
ayrýntýlý incelenmelidir.
TMMOB araþtýrmasýnda “þu anda iþsizim, iþ arýyorum”
diyenlerin oraný % 2.8 ile Ankara Þubesi çalýþmasýndaki
sonuca paraleldir. Ancak bu orana, “çalýþmayan, ama iþ
de aramayanlar”ý eklediðinizde oran %18'e doðru
yükselmektedir.
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Öte yandan, iþsizlik konusunda çok daha yüksek oranlar
da verilmektedir. ACE'nin “Avrupa'da Mimarlýk
Mesleði” araþtýrmasýnda Türkiye'de mimarlarýn %
34'ünün 'ekonomik açýdan aktif ' olmadýklarý
belirtilmektedir. Geçtiðimiz yýllarda, Ýzmir'de Mimarlar
Odasý ve Makine, Elektrik, Ýnþaat ve Çevre Mühendisleri
Odalarý üyeleri arasýnda yapýlan bir ankette ise, 4 yýllýk
mezunlar arasýnda iþsizlik oranýnýn % 25 olarak
belirlendiði açýklanmýþtýr(5).
Öte yandan, yeni mezunlarýn lisansüstü ve doktora
çalýþmalarý ile eðitimlerini sürdürmeleri, bir anlamda
'gizli iþsizlik' kapsamýnda görülebilir. Dolayýsýyla, üyeler
arasýnda iþsizliðe iliþkin daha ayrýntýlý araþtýrmalarýn
yapýlmasý doðru olacaktýr.
ÜCRETLÝ KESÝMDE
DURUMLARI

YAÞ,

CÝNSÝYET

VE

GELÝR

Ankara Þubesinin “Üye Profili” araþtýrmasýndan, ücretli
çalýþanlara iliþkin farklý kriterler açýsýndan belirleyici
bilgiler çýkarýlabiliyor. Örneðin, kamu kesiminde
çalýþanlarýn genellikle 30 yaþýn üzerinde olduðu, özel
kesimde ücretli olarak çalýþanlarýn ise tam tersine büyük
bir çoðunluðunu 30 yaþýndan küçük gençlerin
oluþturduðu görülüyor.
Kamu kesiminde çalýþan ve Þubeye üye olan mimarlar
arasýnda kadýnlar, % 69 ile erkeklere göre daha yüksek
bir oran vermektedir. Özel kesimde çalýþanlarýn ise %
67'si erkektir.
“Üye Profili” araþtýrmasýnda, üyelerin gelir
durumlarýna iliþkin bilgilerden, kamu kesiminde
çalýþanlarýn aylýk ücretlerinin 1.200 ile 2.500 TL
arasýnda deðiþtiði, önemli bir bölümünün 1.800 – 2.500
TL arasýnda ücret aldýðý anlaþýlmaktadýr. Araþtýrma
sonuçlarýna göre, özel kesimde ücretli çalýþanlar ile büro
sahibi ve ortaðý mimarlar arasýnda, gelir daðýlýmýnýn
neredeyse ayný oranlarý vermesi, üzerinde durulmasý
gereken bir konudur. Ankara Þubesi “Üye Profili”
araþtýrmasýnda aylýk gelirlere iliþkin þöyle bir tablo
ortaya çýkmýþtýr:
Kamu
kesiminde
çalýþanlar

Özel kesimde
Büro sahibi
Genel
ücretli
ve ortaklarý
çalýþanlar

2.500 TL ve üzeri

% 13.80

% 45.20

% 45.90

% 41.20

1.800 – 2.499 TL

% 62.10

% 29.00

% 24.60

% 30.40

1.200 – 1.799 TL

% 24.10

% 18.30

% 18.90

% 19.20

700 – 1.199 TL

-

% 3.20

% 3.30

% 3.20

Belirsiz

-

% 4.30

% 7.30

% 6.00

Toplam

% 100

% 100

% 100

% 100

ÝÞYERLERÝ VE ÇALIÞMA KOÞULLARI
Ankara Þubesinin araþtýrmasýna yanýt veren üyelerin %
60'ý, 5 yýl veya daha uzun süredir ayný iþyerinde
çalýþtýklarýný belirtmiþlerdir. Özel kesimde ücretli
çalýþanlarda bu oran % 49'a düþse de genel olarak bir
istikrardan söz etmek mümkündür. Ancak, özel kesimde
çalýþanlarýn % 20'sinin 1 yýl veya daha az bir süredir ayný
iþyerinde çalýþýyor olmasý, farklý bir yorumu
gerektirmektedir.
Araþtýrma sonuçlarýna göre, Þube üyesi mimarlar genel
olarak haftada 40 saatin üzerinde çalýþmaktadýrlar.
Özellikle kamu kesiminde ücretli çalýþanlar ile büro
sahibi ve ortaðý mimarlarýn oluþturduðu üçte bire yakýn
bir bölümün ise, haftalýk çalýþma süresi 50 saatin
üzerindedir.
Ýþyerinde çalýþan mimar sayýsýna iliþkin veriler, mimarlýk
hizmeti üreten büro ve diðer kuruluþlarýn, iþletme ölçeði
olarak büyüklüklerini belirme açýsýndan önemlidir.
Araþtýrmada, Ankara Þubesi etkinlik alaný içinde
mimarlarýn % 67'sinin genellikle 1-3 mimarýn
bulunduðu iþyerlerinde çalýþtýðý, mimari bürolarda bu
oranýn % 80'e vardýðý belirlenmiþtir. Bu durumun,
verilen hizmetin 'küçük üretici” niteliðini yansýtmakta
olduðu söylenebilir. Öte yandan kamu kesimde
çalýþanlarýn yüzde 35'inin, 10 veya daha fazla mimarýn
görev yaptýðý iþyerlerinde çalýþmakta olmasý, bu kesimin
“örgütlenme” koþullarý açýsýndan daha ileri bir konumda
olduðunu göstermektedir.
MESLEÐE ÝLÝÞKÝN GENEL DEÐERLENDÝRMELER
“Üye Profil Araþtýrmasý”nda, “mimarlýk mesleðinin
Türkiye'deki durumu”nu, üyelerin yüzde 58'inin “kötü”
ve “çok kötü” olarak deðerlendirdiði görülmektedir.
Kamu kesiminde çalýþanlarýn % 52'si böyle karamsar bir
deðerlendirme yaparken, bu oran özel kesimde ücretli
çalýþanlarda % 59'dur. Büro sahibi ve ortaklarýnda ise
oran % 62 ile daha karamsar bir tablo vermektedir.
Araþtýrmada üyelere yöneltilen, gelecek 3 ay içinde iþ
yükünde ve iþyerinde çalýþan mimar sayýsýnda nasýl bir
geliþme olmasýný beklediklerine iliþkin iki ayrý soruya
verilen yanýtlar, mesleðin genel durumuna iliþkin soruya
verilen yanýtlar kadar karamsar deðildir. Kamu
kesiminde çalýþanlarýn % 72'si iþ yükünün ayný
kalacaðýný hatta bir miktar artabileceðini söylemiþlerdir.
Bu oran özel kesimde ücretli çalýþanlarda % 62, büro
sahibi ve ortaklarda ise % 52'dir.
Araþtýrmaya katýlanlarýn sadece % 7'si iþyerlerinde
mimar sayýsýnýn azalacaðýný, yani iþten çýkarmalarýn
olabileceðini öngörmektedir. Bu oranýn özel kesimde
ücretli çalýþanlarda % 11 ile daha yüksek olduðu dikkati
çekmektedir.

EKONOMÝK KRÝZ
ÇALIÞANLAR

VE

ÖZEL

KESÝMDE

ÜCRETLÝ

Þube üyesi mimarlar arasýnda ekonomik krizden
etkilenmeleri de belirlemeyi amaçlayan “Üye Profili”
araþtýrmasýnda, özel kesimde çalýþanlara ücret ve
istihdam koþullarýna iliþkin bir dizi soru yöneltilmiþtir. Bu
sorulara alýnan yanýtlardan þöyle bir tablo çýkmaktadýr:
- Özel kesimde ücretli çalýþan üyelerin yarýya yakýný
(%48'i) ücretlerin ödenmesinde bir sorun
yaþamadýklarýný, yarýdan biraz fazlasý ise (% 52'si) ücret
ödemelerinin aksadýðýný söylemiþtir.
-Üyelerin % 78'i kriz ortamýnda ücretlerinde bir
deðiþiklik olmadýðýný, hatta % 12'si ücretlerinde artýþ
olduðunu belirtirken, ücretlerinde azalma olduðunu
söyleyenlerin oraný % 10 gibi düþük bir oran
vermektedir.
-Üyelerin % 12'si sigorta primlerinin, % 11'i fazla mesai
ücretlerinin ödenmesinde olumsuzluklar yaþadýklarýný
söylerken, üyelerin % 74 gibi büyük bir oraný, ekonomik
kriz nedeniyle bu konularda bir sorun yaþamadýklarýný
belirtmiþtir.
Araþtýrma, özel kesimde ücretli çalýþanlarýn % 67 gibi
önemli bir bölümünün, ücretli çalýþmanýn dýþýnda farklý
bir alternatif aramadýðýný göstermektedir. Bu kesimden
yurt dýþýna gitmeyi düþünenlerin oraný %13, kamu
kesimine geçmeyi düþünenlerin oraný ise % 7'dir. Bir
baþka % 13'lük bölüm, serbest çalýþmayý, yani kendi
iþini kurmayý düþünmektedir.
SONUÇ
Sonuç olarak ücretli çalýþanlara iliþkin elde bulunan
sayýsal bilgilerin, bu kesimlere yönelik yorumlar
geliþtirmeye ve öneriler oluþturmaya yetecek düzeyde
olduðunu söyleyebiliriz. Ayrýca, eldeki bilgiler üzerinden
daha ayrýntýlý yeni çalýþmalar kolaylýkla yapýlabilecektir.
Önemli olan, yapýlmýþ ve yapýlacak çalýþmalarýn
arþivlerde kalmamasý, bu araþtýrmalardan
yararlanýlarak geliþtirilecek politikalarýn uygulamaya
konulabilmesidir.
_________________________
(1)
Üye Profili ve Ekonomik Kriz Ortamýnda Üye Eðilimleri,
derleyen Arif Þentek, Mimarlar Odasý Ankara Þubesi yayýný, 2010
(2)
Türkiye'de Mühendis – Mimar – Þehir Plancýsý Profil
Araþtýrmasý, TMMOB yayýný, 2009
(3)
Ali Artun, “Ülkemizde Mimarlar ve Mimarlýk – Mimarlýk
Bürolarý...” Mimarlýk Haberler, 09.02.1977, sayý: 27, s.5
(4)
Avrupa'da Mimarlýk Mesleði - Avrupa Mimarlar Konseyi
ACE Sektör Araþtýrmasý, çeviren Arif Þentek, Mimarlar Odasý
yayýný, 2010
(5)
“Mühendisler de Ýþsiz ve Aþsýz...” (TMMOB Ýzmir ÝKK tarafýndan
13.10.2009'da yapýlan açýklama), Bülten, Ýnþaat Mühendisleri
Odasý Ýzmir Þubesi yayýný, Kasým 2009, sayý:149, s.17
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Ücretli Çalýþan Mimarlarýn Çalýþma Koþullarý ve Sorunlarý
Fulya Onrat
Ücretli mimar olarak çalýþmanýn en büyük sorunu bana
göre en önce doldur-boþalt iþ sistemi. Mezun
olduðumdan beri ki bu son 15 yýla tekabül ediyor,
yaklaþýk 15 iþyeri deðiþtirmek zorunda kaldýðýmý
düþünürsek bunun ne kadar zorlayýcý bir süreç
olduðunu anlayabilirsiniz. Üstelik bu eðilim, gördüðüm
kadarýyla, artarak devam etmekte. Ýþ hayatýnýn
özellikle özel sektörde çalýþan mimarlarý bir nevi
“mevsimlik amele” pozisyonuna düþürdüðünü kabul
etmek durumundayýz. Hemen hemen bütün iþlerde -iþ
akdimiz de her ne kadar kesin olarak belirtilmese de- iþ
tanýmýmýz tamamen o sýrada devam eden projeye baðlý
olmaya baþladý; proje biterse ya da kesilirse veyahut
devamý projeler gelmezse iþiniz sona eriyor. Sizin
iþinizde baþarýlý olmanýz, iþinizin ehli olmanýz,
tecrübeniz, eðitiminiz hatta kiþisel özellikleriniz
(çalýþkanlýðýnýz, uyumluluðunuz vs.) iþinize devam
edebilmeniz için hiçbir þekilde önem arz etmiyor. Ýþ
bittiðinde sizin iþiniz de bitiyor. Sözleþmenize son
veriliyor. Bir sonraki projenin baþlamasý tarihi
beklenenden yakýn olabilir ancak o sürede iþveren sizi
istihdam etmeyi sürdürmeyi düþünmüyor, ne de olsa
belli olmaz! Ayrýca piyasada çok adam var, bu olmazsa
öteki olur, artýk hemen herkesin belli bir tecrübesi de
var. Bu þekilde çalýþmak ne kadar yorucu olsa da, ayný
iþyerinde hemen hiç zam yapýlmamasý ve yýllarca ayný
ücrete çalýþmayý kabul etmeyen bir kesim mimar da iþ
deðiþtirmeyi ve bu þekilde ücretini arttýrmayý tercih
etmekte. Sistem karþýlýklý olarak bu þekilde ilerliyor ve
hiçbir iþin sürekliliði olmuyor. Hatta artýk þirketlerin de
sürekliliði yok. Bu da iþ hayatýnda bir sürüklenme ve
yorgunluk getiriyor. Kimse iþine yeteri kadar önem
vermiyor, sahip çýkmýyor, hepimizde bir bezginlik
oluþmuþ durumda. Ýtiraf ediyorum ki, bazen
düzeltebileceðim durumlar için bile, “aman ne
uðraþacaðým, kim deðerlendirecek ki?”, diye
düþündüðüm oluyor. Kaldý ki sadece 15 yýldýr
çalýþýyorum ve yaþým emekli olmak için henüz genç!
Ancak benden çok daha genç olanlarýn bile ayný
umutsuzluða kapýldýklarýný fark ediyorum bazen.
Çalýþma þartlarýnýn son derece zorlaþmasý da bu
umutsuzluða neden olan sebeplerden. Ýster inþaat
þirketinde çalýþýn, isterse bir mimari büroda maaþ
ödemeleri aksýyor, iþ saatleri düzensiz. Gece geç
saatlere kadar ve hafta sonlarý dâhil iþ yetiþtirmeniz
bekleniyor. Ýþinizi erkenden bitirip çýkmanýz da hoþ
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karþýlanmýyor, bir þekilde patronun gözüne
gözükebilecek þekilde olmadýk saatlerde ofiste olmanýz
gerek. Performans ölçüm deðerlendirmesi gibi bir þey
ülkemizde pek uygulanmadýðý için iþyerinde en çok
zaman geçiren kiþi en kýymetli eleman oluyor, iþini
yapýp yapmamasý hiç önemli deðil.
Þantiye ve seyahat þartlarý ise gitgide kötüleþmekte.
Ýþlerin durumundan dolayý seyahatler oldukça sýklaþtý
ve genelde yurtdýþý olmaya baþladý. Ancak ne yazýk ki,
sýk seyahat masraflarýný kýsmak amacýyla kalýnan
otellerin kalitesi düþüþ göstermeye baþladý. Pek çok
durumda düþük yýldýzlý otel bile ayarlanmýyor ve
mimarlarýn lojman olarak tutulmuþ konutlarda
kalmalarý bekleniyor. Bu konutlarda tanýmadýðýnýz
yabancýlarla birlikte konaklamanýz beklenirken, pek
çoðunda minimum temizlik hizmetlerini alamýyor ve
daha önce kimin yattýðýný bilmediðiniz bir yatakta -eðer
akýl edip de yanýnýzda temiz çarþaf getirmediysenizyatmak zorunda kalabiliyorsunuz. Tuvaleti de
baþkalarýyla paylaþýyor ve temizliðini kendiniz
yapýyorsunuz. Daha da fenasý tuvaleti temizlemek için
gereken temizlik malzemelerini de bulamýyor, bazý
durumlarda bunlarý da kendiniz almak zorunda bile
kalabiliyorsunuz! Hatta ve hatta benim baþýma bizzat
geldiði gibi bu konutlarý karþý cinsten çalýþanlarla
paylaþmak zorunda bile býrakýlýyorsunuz. Kimse
güvenliðinizi ve mahremiyetinizi düþünmüyor, eminim
kendi karýlarý veya kýzlarý için hayatta kabul
etmeyecekleri þartlarý sizin kabul etmeniz bekleniyor.
Sadece mimar olmanýz ve bu iþte çalýþmanýz bu tür
durumlarý da normal karþýlamanýz gerektiði anlamýna
geliyor. Çoðunlukla bu durum önceden size açýkça
belirtilmiyor, yani bu konuda yanýltýlýyorsunuz. Bu
þartlar altýnda, böylesi bir yerde kalamayacaðýnýzý
açýkça belirtirseniz eðer sorunlu olmakla suçlanýp
iþinizden de olabiliyorsunuz! Dahasý haklý olduðunuz bir
konuda iþinizden olmayý kabul etmenize karþýn bile
gidilen yerde ortada býrakýlmanýz söz konusu. Kimse
güvenliðinizi garanti altýna almýyor, sizinle ilgilenmiyor,
paranýz olup olmadýðýný bile sormuyor. Kadýn baþýnýza
kendinizi gecenin bir yarýsý sokakta, hatta yabancý bir
ülkede bulmanýz çok olasý. Sakýn abarttýðýmý sanmayýn
bunlar bizzat yaþadýðým deneyimler, hem de þu anda
piyasada halen iþ yapmakta olan, kurumsal kimlik
kazanmýþ firmalarda yaþadýklarým. Birinde beni birlikte
yaþamak durumunda býraktýklarý, anlaþamadýðým 2

kadýnla paylaþtýðým sadece kirasýný karþýladýklarý evi
bana haber vermeden boþaltmaya karar verdiler. Ýþi
kabul ederken bu konuda verdikleri sözü hatýrlattýðýmda
ise iþitmediðim hakaret kalmadý. Bu hakaretleri
dinlemeyi onuruma yediremediðim için o dakika istifa
ettim, ancak ne haklarým ödendi ne de o dakikadan
sonra evime nasýl döneceðim soruldu. Tamamen kendi
baþýma sokakta kaldým, þansýma bir yakýnýmdan yardým
aldým. O þehirde bir yakýným da bulunmayabilirdi.
Bir diðer örnek ise bundan daha da fena, zira bu sefer
yurtdýþýnda idim. Erkeklerle ayný evi paylaþmayý kabul
etmediðim için dönmek istedim ama pasaportum
verilmedi ve uçak bileti almakta zorluk yaþadým. Daha
da onur kýrýcý olan ise önceki tecrübelerimi göz önünde
bulundurarak, bu sefil durumda direkt rest çekemeden
olayý idare etmek zorunda kalmam oldu. Yani
iþverenlerimi neden dönmem gerektiði yolunda
kandýrmam ve o evde 1 ay boyunca kalmam gerekti.
Kýsaca hiç istemeden yumuþak davranmak zorunda
kaldým, dönmem gerektiði ile ilgili hastalýk vs. gibi
bahaneler ve yalanlar uydurdum, pasaportumu ve
biletimi bütün bu ikiyüzlülük ile ancak elde edebildim.
Yurda döndüðümde ise þirketim iþi býrakýp geldiðim için
benden istifa etmemi istedi! Neyse en azýndan Ýslami bir
cumhuriyet olan o ülkede bulunduðum süre içerisinde
evin polis tarafýndan basýlýp benim de fuhuþ
suçlamasýyla sýnýr dýþý edilmediðime þükretmeliyim
belki de.

Bunlarýn dýþýnda lobisinde kadýn satýþý yapýlan ve bütün
gece gürültüden uyunamayan otellerde kaldýðýmý
bilirim, odasýndan fare çýkan arkadaþlarým da var. Bütün
bunlar otel diye bir kavramýn bulunmadýðý
coðrafyalarda da yaþanmadý.
Maaþ ödemeleri ise sürekli aksýyor, özellikle þantiyede
ve yurtdýþýnda iseniz birkaç maaþý geriden almanýz
bekleniyor. Bunun sebebi olaraksa iþi býrakýp
kaçmamanýz için olduðu söyleniyor, ancak bu sýrada
borcunuz varsa nasýl ödediðiniz sorulmuyor, çocuðunuz
varsa masraflarý nasýl karþýladýðýnýz da… Ýþlerde bir
süreklilik olmadýðý, primler ise söz verdiði halde hemen
hiçbir zaman ödenmediði için çoðu zaman nakite
sýkýþýyorsunuz. Çalýþýyorsunuz ama paranýz olmuyor,
hatta hak ediþ alýnmadýðý bahanesiyle aylar boyu tam
maaþýnýzýn ödenmediði oluyor. Ne de olsa
masraflarýnýzýn þantiyede þirket tarafýndan karþýlandýðý
belirtiliyor. Söz konusu masraflar ise birkaç parça
eþyadan oluþan, iþ arkadaþlarýnýz ile paylaþtýðýnýz köhne
konutlar ve haftanýn hemen her günü sabah 8 akþam 8
bulunmak zorunda kaldýðýnýz þantiyede yediðiniz bir
kap kötü yemekten ibaret.
Doðrusu mesleki itibarýmýzý gün geçtikçe yitirdiðimizi
düþünüyorum. “Starchitect” olan itibarlý azýnlýk hariç
özellikle biz ücretle çalýþan mimarlarýn durumu gün
geçtikçe köleden kötü olmaya baþladý gibi geliyor bana,
umarým bir sonraki kuþak bizden beter olmaz.
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MÝMARLIÐIN SOSYAL FORUMU
Kentler ve Küreselleþen Kapitalizm:
Toplumsal Eþitsizlikler ve Çevresel Sürdürülemezlik
Erminia Maricato
MÝMARLIÐIN SOSYAL FORUMU,
ANKARA, 21 EKÝM 2010, AÇILIÞ OTURUMU
Derleyen: Arif Þentek

Erminia [Terezinha Menon] Maricato, kamu
görevlerinin yanýsýra, uluslararasý danýþman,
akademisyen ve aktivist olarak tanýnýyor. Mimarlýkta
1971 yýlýnda lisans ve 1977 yýlýnda master eðitimini
bitirdikten sonra Sao Paulo Üniversitesi Mimarlýk ve
Þehircilik Fakültesinde sürdürdüðü doktora çalýþmalarýný
1984 yýlýnda tamamladý. Daha sonraki yýllarda fakültede
öðretim üyesi olarak görev aldý. 1989-1992 yýllarý
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arasýnda Ýþçi Partisi yönetimindeki Sao Paulo
Belediyesinde Konut ve Kentsel Geliþme Sekreterliði,
1991-1992 yýllarýnda Sao Paulo Metropoliten Konut
Firmasý Yönetim Kurulu Baþkanlýðý yaptý. 2003 yýlýnda
atandýðý Brezilya hükümeti kentlerden sorumlu bakan
yardýmcýlýðý görevini 2005 yýlýna kadar sürdürdü. Sao
Paulo üniversitesinde profesör ve üniversitenin
araþtýrma konseyi üyesi. Aþaðýdaki yazý, Maricato'nun

21 Ekim 2010 günü Ankara'da Mimarlýðýn Sosyal
Forumu açýlýþ oturumunda yaptýðý konuþmasýndan
derlenmiþtir.
Sosyal mimarlýktan, gösteriþ için yapýlan (spectacle)
mimarlýkla arasýndaki karþýtlýk üzerinde durarak söz
etmek istiyorum. “Gösteriþ için mimarlýk” derken neden
söz ettiðimi mutlaka biliyorsunuz, çünkü mimarlýk
okullarýmýz çoðu zaman bununla ilgileniyor.
Mimarlýk sosyal bir üründür. Toplumsal iliþkiler
ortamýnda üretilir. Çok beðenilen mimarlýk anýtlarý, çoðu
kere köleliðin olduðu toplumlarda veya göçmen
iþgücünün aþýrý düzeyde sömürülmesiyle inþa
edilmiþlerdir. Uyumlu çizgilerine baktýðýmýzda
Partenon'a hayran oluruz örneðin. Ama onu inþa
edenlerin köle iþçiler olduðunu hatýrlamalýyýz. Daha az
hayran olunan Petronas Kuleleri, Dubai… gibi yapýlar
aþýrý sömürü altýnda göçmen iþçiler tarafýndan inþa
edilmiþtir.
Gösteriþ için yapýlan mimarlýk;
-Egemenlik, baský kurma biçimidir,
-Yabancýlaþmadýr,
-Monolog demektir,
-Arazi spekülasyonu ve toplumsal ayýrýmla baðlantýlýdýr,
-Sermaye birikimini çoðaltmaya yarar,
-Var olan iktidar gücünü bir kez daha vurgular.
KENTLEÞME,
DEMEKTÝR

YOKSULLARIN

KENTLEÞMESÝ

yoksulluðun bu ölçekte yoðunlaþmasý, insanlýk
tarihinde görülmemiþtir. BM Habitat örgütüne göre,
1990 – 2010 arasýnda, sözde “geliþmekte olan” diye
adlandýrýlan ülkelerde gecekondu nüfusu yaklaþýk 657
milyondan 828 milyona yükselmiþtir. Bu sayý günümüz
dünya nüfusunun %10'undan daha fazladýr.
BURALARDA MÝMARLAR YOK, DEVLET DE YOK !
Kýsa bir süre sonra dünyada, 1 milyar insanýmýz
gecekondularda, saðlýklý ve onurlu yaþam koþullarýndan
uzak yaþýyor olacaktýr. Buralarda mimarlar yok.
Burada olmayan sadece mimarlar deðil. Burada
mühendisler de yok. Ne plancý, ne inþaat endüstrisi, ne
yapý yasasý, ne kentsel yasalar, ne de kamu yatýrýmlarý
var burada. Yasalar, avukatlar veya anlaþmazlýklarý
çözecek mahkemeler olmadýðý gibi, devlet de yok
burada. Ýþte þiddetin gerçek kaynaðý bu: Boþluðu
alternatif bir güç, organize suç örgütleri dolduruyor.
Bu sahipsiz (no man's land) arazilerde sýkça gözlenen
bir durum, düþük nitelikli konutlar ile saðlýklý çevre
arasýndaki karþýtlýktýr. Yoksul insanlarýn iþgal etmek için
çevre açýsýndan ihmal edilebilen yerleri seçtikleri
görülmektedir. Ama burada bir mantýk vardýr.
Gayrimenkul piyasasý çevre açýsýndan hassas olan
alanlarla uðraþmak istememektedir. Çoðu kez bu
alanlar yasayla korunmaktadýr. Yoksullar, gayrimenkul
piyasasýnýn kullanmadýðý veya kullanmak istemediði
arazileri iþgal etmektedirler. Onlar için, özel sektörün
konut ürettiði piyasada baþka hiçbir alternatif yoktur.
Onlara baþka bir seçim olanaðý býrakýlmamýþtýr.
Çevredeki kentlerde geçerli piyasa koþullarý, sözler
verilmesine karþýn, herkesin ihtiyacýný karþýlamaya açýk
deðildir.

Dünyanýn kentleþmekte olduðunu söylemek adet
olmuþtur. Bu son on yýl içinde kentsel nüfus artarak bir
noktada, kýrsal nüfustan daha büyük bir orana ulaþtý.
Merkezdeki kapitalist ülkelerin kentleþme oraný daha
düþükken, yoksul ve geliþmekte olan ülkelerde bu süreç
daha keskin.

Ýnformel yerleþmeler, sayýlarýnýn çok olmasýna karþýn
görmezden gelinmektedir. Yasalarýn çiðnenmesi (yani
arazilerin iþgali) kural olmuþ, kurallar (kentsel yasalara
uyulmasý) istisna halini almýþtýr

Ýnsanlar kentlere gelmekte ve iyi su, kanalizasyon,
yeterli konut ve ulaþýmýn olmadýðý, keza iþ ve iyi eðitim
olanaklarýnýn da bulunmadýðý 'favela'lara ve kentlerin
varoþlarýna yýðýlmaktadýrlar.

Kentsel ayýrým; kentlerde hiç önem verilmeyen,
unutulmuþ insanlardan meydana gelen bir deniz
oluþturmuþtur. Ýnformellik veya yasa dýþýlýk, merkez
dýþýndaki çevre kentlere egemen olan yapýdýr.

Dünyanýn kentleþmesi, yoksullarýn kentleþmesi
demektir. Ve bu özellikle; iþsizlik veya yeterli iþin
olmamasý, þiddetin artmasý, çocukluðun yaþanmamasý
ve etnik ayýrýmcýlýkla iliþkilidir. Çoðu metropolde

KÜRESELLEÞME NE GETÝRDÝ?
Küreselleþme, kapitalizmin 1970'lerde baþlayan
bugünkü yayýlmasýna verilen ad. Dünya, hýzlý ve her
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anlamda derin deðiþiklikler geçiriyor: Politik, kültürel,
ekonomik, coðrafik alanlarda deðiþiklikler, hatta iletiþim
devriminden dolayý subjektif açýdan deðiþiklikler…
Küreselleþmenin diðer karakteristikleri þöyle
özetlenebilir:
a) Ekonomi ve yaþam üzerinde finansýn egemenliði
(herkesin satýn aldýðý ev eþyasý veya kredi kartýndan
dolayý bir borcu var),
b) Güç ve sermayenin uluslararasý þirketlerde
toplanmasý (bu þirketlerden bazýlarý kimi ülkelerden
daha güçlü ve zengin),
c) Üretimin coðrafik olarak yayýlmasý (iþgücü þimdi daha
istikrarsýz koþullara tabi),
d) Tüketimin yaygýnlaþmasý (yeni davranýþlar ve yeni
ihtiyaçlar icat edilmektedir),
e) Uluslararasý iþ bölümünde yeni düzenlemeler (“orta
sýnýf ülkeler”in ortaya çýkýþý),
f) Sosyalist ütopyanýn, büyük sendikalarýn ve sol kanat
partilerin yenilgiye uðramasý.

'DÜÞÜK ÜCRETLÝLER'ÝN KENTLEÞMESÝ
Ke n t l e r i m i z , m e r ke z ü l ke l e r i n ke n t l e r i y l e
kýyaslandýðýnda bir aþama geride kalmýþ bir durumda
deðil. Toplumlarýmýz onlardan farklý. Bizde evrensel
haklar (burjuvazinin geçerli haklarý bile) yoktur: Sosyal
güvenlik, resmi istihdam koþullarý, saðlýk... Bizde refah
devleti, sosyal güvenlik, evrensel haklar sadece sýnýrlý
bir kesim için söz konusudur.
Bazý modern öncesi (premodern) karakteristikleri
modern sonrasý (postmodern) karakteristikler ile
birlikte muhafaza etmekteyiz ve bu sonuçta kýrýk dökük
ve çeliþkili bir bütünlük oluþturmaktadýr. Kentlerimizde,
“düþük ücretlilerin kentleþmesi” diyebileceðimiz bir
durum söz konusudur. Örneðin iþgücü, kendini yeniden
üretme konusunda, evlerini kendileri inþa etme yoluyla
kýsmen bir çözüm bulmuþtur.
Çalýþma koþullarýnda ve arazi iþgallerinde informellik,
yapýsal bir durumdur. Köhnemiþ kamu yönetimi, yapýlý
çevreye iliþkin etkili olabilecek bilgiye sahip deðildir.
Çevre toplumlarda toprak, hem kýrsal hem de kentsel
alanlarda hayati bir önem taþýmaktadýr.
KÜRESEL RANT VE 'MODA KENT'LER

YAÞAM NEOLÝBERALÝZMÝN
ALTINDA

HEGEMONYASI

Kapitalizmin bu yeni dönemine, ülkelerimizde bir tür tek
düþünceyi dayatan neoliberal ideoloji eþlik etmektedir.
Neoliberalizmin hegemonyasý altýnda; sosyal
politikalara yapýlan yatýrýmlarýn düþtüðünü, kamusal
hizmetlerin kuralsýzlaþtýrýldýðýný ve özelleþtirildiðini,
ulusal güçler yerine yerel güçlerin deðer kazandýðýný,
kentler arasýnda rekabetin arttýðýný görüyoruz.
Kýsacasý neoliberalizm, daha az devlet, daha fazla
p i y a s a a n l a m ý n a g e l m e k t e d i r. T i c a r e t i n
fetiþleþtirilmesinin mutlak saltanatý söz konusudur.
Kapitalizmin sadece mal deðil; yeni yaþam tarzlarý, yeni
özlemler, yeni ihtiyaçlar ürettiðini biliyoruz. Mutluluk
artýk bir yaþam tarzýdýr. Piyasa bütün dünyaya ayný
yaþam örüntüsünü satmaktadýr. Son 150 yýlda insanlýk,
bütün tarihi boyunca tükettiðinden daha fazla doðal
kaynaðý tüketmiþtir. Bu tüketim örüntüsünün
genelleþtirilmesi, çevrede yaþayanlar için trajik sonuçlar
getirmektedir. Elektrikli cihazlara talep; su,
kanalizasyon, konut gibi temel ihtiyaçlardan önce
gelmektedir... Varýlan sonucu, “muhafazakâr
modernleþme” diye adlandýrabiliriz.
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Belirtilen farklýlýklara karþýn, merkez ülkelerin
þehirciliði, çevredeki kentler için de geçerli kabul
edilmekte, model alýnmaktadýr. Bu seküler kültürel
baskýnlýðýn bir parçasýdýr.
Piyasa kentlerin ideolojik görüntüsünü satýþa
sürmektedir: Gösteriþ konusu kent, küresel kent, moda
kent, resmi kent, yasal kent: “Birinci dünyanýn bir
adasý”...
Politikacýlar ve çok baþarýlý denilen kentbilimciler,
birbirinden kopuk planlar üzerinden iyimser çözümlerin
görüntülerini satmaktadýrlar.
Uluslararasý kuruluþlar “en iyi uygulama” (best practice)
programlarý satýyor:
Koparýlmýþ bir parça üzerine
kurulmuþ modeller...
Neoliberal dönemde, bütünü kavrayan ve modernist
yaklaþýmlar yitirilmiþtir.
NE YAPMALI?
Gelin bu kadar çok sorunu birbiri ardýna sýralamayý
býrakalým; NE YAPMALI, onu konuþalým.
Sosyal politikalara ihtiyacýmýz olduðunu söylemek

yetmez: Saðlýk, eðitim, konut vb. Deðiþime ihtiyacýmýz
var. Toplumumuzda bu haklarý üretme yollarýný bile
deðiþtirmeliyiz. Politik gücü deðiþtirmemiz gerekir.
Kentler konusunda bilinçliliði geliþtirmeliyiz:
- Gerçek kenti, “görmezlikten gelinen”leri, dýþlanmýþ
insanlarýyla birlikte gerçek sayýlarý vererek, görünür
kýlýn.
- Ýdeolojik planda; akademik çevrelerde, sendikalarda,
hükümette, medyada, kentleri pazarlamak üzere
getirilenleri söküp atýn, yerlerine gerçek kenti koyun.
- Kent bir çatýþma alanýdýr. Toplumsal çatýþmalarý açýkça
görmemiz, göstermemiz gerekir.
- Katýlým mekânlarýný ve devlet üzerinde toplumsal
denetimi ayrýntýlarýyla geniþletin.
- Toprak reformunu – mülkiyetin toplumsal iþlevini
savunun,
- Mali reformu – kamusal politikalarýn mali açýdan
desteklenmesini vurgulayýn.

- Çevresel sürdürülebilirliðe özel bir yer vererek
þehircilikte bütüncül bir yaklaþým arayýn.
“GÜNEY”ÝN DAYANIÞMASI VE MÝMARLARA BAZI
SORULAR
Sonuçta; Güney ülkeleri arasýndaki iliþkileri
yoðunlaþtýrmalý ve gösteriþe yönelik þehirciliðe ve
mimarlýða karþý güneyin fikirlerini ve önerilerini
geliþtirmeliyiz. Sözlerimi bazý sorularla bitirmek
istiyorum:
- Mimarlara ihtiyaç var mý? Yoksa mimarlýk sadece bir
lüks müdür?
- Halkýn yapýlý çevredeki ihtiyaçlarýna yanýt verebiliyor
muyuz?
- Ýnsan haklarýný dikkate alan tasarým konularýnda
hazýrlýklý mýyýz? (cinsiyet, etnisite, özürlüler, yaþlýlar,
yayalar, toplu ulaþým, konut...)
- Ekoloji ve çevresel adaleti dikkate alýyor muyuz?
- Mimarlar, toplumsal deðiþimde yerlerini alýyorlar mý?
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Türkiye Çelik Yapý Tasarým Yarýþmasý 2011

2011 Avrupa Çelik Yapý Tasarýmý Ödülleri'nde Türkiye'yi temsil edecek projeyi belirlemek üzere, Türk Yapýsal Çelik
Derneði (TUCSA) tarafýndan düzenlenen, Türkiye Çelik Yapý Tasarým Yarýþmasý'nda, Sabiha Gökçen Havaalaný Yeni
Dýþ Hatlar Terminal Binasý birinci seçildi.
Türk Yapýsal Çelik Derneði'nin, üyesi olduðu Avrupa Yapýsal Çelik Birliði-ECCS'in iki yýlda bir düzenlediði ECCS
Avrupa Çelik Yapý Tasarýmý Ödülleri'ne, Türkiye'den katýlacak projeyi seçmek amacýyla açtýðý Türkiye Çelik Yapý
Tasarýmý Yarýþmasý'na bu yýl 7 proje katýldý.
Ýstanbul Teknik Üniversitesi Merkezi Derslik Binasý; Erzincan Havaalaný Ýç ve Dýþ Hat Terminal Binasý; Bursa Atatürk
Kültür Merkezi ve Merinos Parký; Turuncu Ev; RMI Türkiye Araþtýrma ve Eðitim Merkezi Binasý; Sabiha Gökçen
Havaalaný Yeni Dýþ Hatlar Terminali; Kayseri Batý Ýlçe Terminali projelerini deðerlendiren jüri, oybirliði ile Sabiha
Gökçen Havaalaný Yeni Dýþ Hatlar Terminal Binasý 'ný birinci seçti.
Kazanan eserin müellifi, ödülünü; ECCS'nin yýllýk genel kurul toplantýlarý kapsamýnda, 22 Eylül 2011 günü
Almanya'nýn Potsdam kentinde gerçekleþecek olan European Steel Design Awards 2011 (Avrupa Çelik Yapý Tasarýmý
Ödülleri) töreninde alacak.
Proje Bilgileri
Yatýrýmcý: Ýstanbul Sabiha Gökçen Uluslararasý Havalimaný Yatýrým Yapým ve Ýþletme A.Þ. (Limak-GMR-Malasia
Airport Ortak Giriþimi)
Mimari Tasarým: Tekeli-Sisa Mimarlýk Ortaklýðý
Yapýsal ve Sismik Tasarým: ARUP Türkiye & Los Angeles
Yüklenici: Limak-GMR Joint Venture
Çelik Müteahhitleri: Atak Mühendislik, Cemdemir, Mim Mühendislik, Tabosan, Temsan
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10.000 Dünya Mimarý Sergisi Ýçin Baþvurular Baþladý
13.01.2011

UIA2011 Tokyo Dünya Mimarlýk Kongresi'nin ana etkinliklerinden biri olan 10000 Dünya Mimarý Sergisi için
baþvurular baþladý. Farklý mimarlýk pratiklerini ve kültürlerini sergilemek amacý ile dünyadaki tüm mimarlara açýk
olan bu sergi web sitesi tabanlý ve herkes tarafýndan her yerden ve her an ulaþýlabilir olacak þekilde planlandý. Katýlan
her mimarýn profilinin ve bir çalýþmasýnýn yer alacaðý sergi, dünya çapýnda tanýnýrlýðý artýrmak için önemli bir ortam
yaratmayý amaçlýyor.
Sergi, çevrimiçi olarak sürekli ulaþýlabilir olmasý dýþýnda, UIA 2011 Tokyo Dünya Mimarlýk Kongresi süresince de,
Tokyo Uluslararasý Forumdaki çeþitli noktalarda ve ana etkinlik mekânlarýnda hazýrlanacak paneller aracýlýðý ile de
yerini alacak.
Þu anda, tüm mimarlarý sergide yer almasý için çalýþmalarýný göndermeye davet ediyoruz.
Bilgi için:
http://www.10000architects.com/index_en.html
http://www.mo.org.tr/index.cfm?sayfa=Belge&Sub=detail&RecID=3440
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Devam Eden Yarýþmalar
Antalya Kaleiçi Yönlendirme Tabelalarý Ulusal Tasarým
Yarýþmasý
Soru Sorma Süresinin Bitimi: 02.05.2011
Changing the Face (Sureti Deðiþtirmek) Uluslararasý
Mimari Fikir Yarýþmasý
Son Teslim Tarihi : 15.05.2011
Troya Müzesi Serbest Katýlýmlý, Tek Aþamalý, Ulusal
Mimarî Proje Yarýþmasý
Son Katýlým Tarihi : 16.05.2011

Mimarlýk ve Kent Filmleri Festivali
Son Teslim Tarihi : 15.08.2011
TMMOB Mimarlar Odasý Ankara Þubesi “Kentimi
Okuyorum” Çocuk Kitaplarý Yarýþmasý 2
Teslim Tarihi : 09.09.2011
TMMOB Mimarlar Odasý Ankara Þubesi “Çocukça” Çizgi
Film Yarýþmasý
Teslim Tarihi : 09.09.2011

T.C. Yozgat Ýl Genel Meclisi-Ýl Özel Ýdare Binasý ve AVM
Ulusal Mimari Proje Yarýþmasý
Teslim Tarihi: 23.05.2011

TMMOB Mimarlar Odasý Ankara Þubesi “Çocukça” Kýsa
Film Yarýþmasý
Teslim Tarihi : 09.09.2011

Çukurova Bölgesindeki Mevsimlik
Yaþam Alaný Tasarýmý
Proje Teslimi : 24.05.2011

TMMOB Mimarlar Odasý Ankara Þubesi Genç Seyirci
Ýçin Senaryo Yazma Yarýþmasý
Teslim Tarihi : 09.09.2011

Tarým

Ýþçilerine

UIA Uluslararasý Öðrenci Fikir Yarýþmasý
Son Teslim Tarihi : 31.05.2011
2012 Londra Yaz Olimpiyatlarý Danýþma Pavyonu
Uluslararasý Tasarým Yarýþmasý
Son Baþvuru Tarihi : 15.06.2011
TMMOB Mimarlar Odasý Samsun Þubesi Hizmet Binasý
Bölgesel Mimari Proje Yarýþmasý
Teslim Tarihi : 20.06.2011
Delta Tasarým Yarýþmasý: Gelecek Ofisleri için Yeni
Fikirler
Teslim Tarihi : 21.06.2011
Ýstanbul Teknik Üniversitesi Yerleþke Giriþleri için Çevre
Dostu Güvenlik Üniteleri Öðrenci Proje Yarýþmasý
Son Teslim Tarihi : 28.06.2011
'Onthological Design in Future Housing and Space'
Uluslararasý Öðrenci Tasarým Yarýþmasý
Yarýþma Baþvurusu Son Tarih : 30.06.2011
Uluslararasý Genç Mimarlar Fikir Projesi Ödülleri ve
Sergisi "2023 Yýlýnda Kentin Kesiþim Alanlarý: Duraklar"
Teslim Tarihi : 12.08.2011
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TMMOB Mimarlar Odasý Ankara Þubesi “Kent
Düþleri–5” Ego Hangarlarý ve Alaný Deðerlendirme
Projesi Ulusal Öðrenci Fikir Yarýþmasý
Son Teslim Tarihi : 23.09.2011
Saray Alüminyum "Yükselen Yetenekler" Yarýþmasý:
Ataþehir - Ýstanbul Finans Merkezi Mimari Fikir Projesi
Öðrenci Yarýþmasý
Son Baþvuru Tarihi : 03.10.2011
Madenci Edebiyatý Ödülü
Son Baþvuru Tarihi : 14.10.2011
11.Batý Akdeniz Mimarlýk Sergisi ve Ödülleri
Teslim Tarihi : 05.11.2011

SONUÇLANAN YARIÞMALAR
Kent Belgeseli – Kocaeli Kenti Ýçin Fotoðraf Yarýþmasý
Türkiye Çelik Yapý Tasarým Yarýþmasý 2011
Þener Özler Çocuk ve Mimarlýk Resim Yarýþmasý V

MESLEKÝ UYGULAMA
Enerji Verimliliði Üzerine Ýki Teblið
20 Nisan 2011 tarih ve 27911 sayýlý Resmi
Gazete'de yayýnlanarak yürürlülüðe giren
“Binalara Enerji Performansý Yönetmeliðinde
Deðiþiklik Yapýlmasýna Dair Yönetmelik” ile 27
Nisan 2011 tarih ve 27917 sayýlý Resmi Gazete'de
yayýnlanarak yürürlülüðe giren “Enerji Kimlik
Belgesi Uzmanlarýna ve Eðitici Kuruluþlara
Verilecek Eðitimlere Ýliþkin Tebliðde Deðiþiklik
Yapýlmasýna Dair Teblið” aþaðýda üyelerimizin
bilgilerine sunulmaktadýr. Bu tebliðlere göre
Mimarlar Odasý da enerji verimliliði üzerine
eðitimler verebilecek.
ENERJÝ KÝMLÝK BELGESÝ
EÐÝTÝCÝ KURULUÞLARA
VERÝLECEK EÐÝTÝMLERE
DEÐÝÞÝKLÝK

UZMANLARINA

ÝLÝÞKÝN

VE

TEBLÝÐDE

YAPILMASINA DAÝR TEBLÝÐ
MADDE 1 – 10/6/2010 tarih ve 27607 sayýlý Resmî
Gazete'de yayýmlanan Enerji Kimlik Belgesi Uzmanlarýna
ve Eðitici Kuruluþlara Verilecek Eðitimlere Ýliþkin Tebliðin
3 üncü maddesinin (1) numaralý fýkrasýnýn (c) bendi
aþaðýdaki þekilde deðiþtirilmiþtir.
“c) Eðitici Kuruluþ: Bünyesinde Bakanlýkça verilen Enerji
Kimlik Belgesi Uzmaný Eðiticisi yetki belgesine sahip en
az 2 adet mühendis veya mimar bulunduran ve 5627
sayýlý Enerji Verimliliði Kanunu kapsamýnda bina
sektöründe yetkilendirilmiþ Enerji Verimliliði
Danýþmanlýk Þirketleri, üniversitelerin mimarlýk, inþaat
mühendisliði, makina mühendisliði, elektrik
mühendisliði, elektrik-elektronik mühendisliði bölümleri
ile Mimarlar Odasý, Ýnþaat Mühendisleri Odasý, Makina
Mühendisleri Odasý, Elektrik Mühendisleri Odasýný,”
MADDE 2 – Ayný Tebliðin 4 üncü maddesinin (1)
numaralý fýkrasýnýn (b) bendi aþaðýdaki þekilde
deðiþtirilmiþtir.
“b) Enerji Verimliliði Danýþmanlýk Þirketlerinin, 5627
sayýlý Enerji Verimliliði Kanunu kapsamýnda bina
sektöründe aldýklarý yetki belgesi,”
MADDE 3 – Bu Teblið yayýmý tarihinde yürürlüðe girer.

MADDE 4 – Bu Teblið hükümlerini Bayýndýrlýk ve Ýskân
Bakaný yürütür.
BÝNALARDA ENERJÝ
YÖNETMELÝÐÝNDE

PERFORMANSI

DEÐÝÞÝKLÝK YAPILMASINA DAÝR YÖNETMELÝK
MADDE 1 – 5/12/2008 tarihli ve 27075 sayýlý Resmî
Gazete'de yayýmlanan Binalarda Enerji Performansý
Yönetmeliðinin 25 inci maddesinin dördüncü fýkrasý
aþaðýdaki þekilde deðiþtirilmiþtir.
(4) Enerji Kimlik Belgesi, Enerji Kimlik Belgesi vermeye
yetkili kuruluþ tarafýndan hazýrlanýr. Bu belge, yeni
binalar için yapý kullanma izin belgesi alýnmasý
aþamasýnda ilgili idarelere sunulur. Enerji Kimlik Belgesi
düzenlenmeyen binalara ilgili idarelerce yapý kullanma
izin belgesi verilmez. Enerji Kimlik Belgesinde yer alan
bilgilerden ve bu bilgilerin doðruluðundan Enerji Kimlik
Belgesi düzenlemeye yetkili kuruluþ sorumludur.”
MADDE 2 – Ayný Yönetmeliðinin 26/A maddesinin
birinci fýkrasý aþaðýdaki þekilde deðiþtirilmiþtir.
(1) Bakanlýk, Enerji Kimlik Belgesi düzenlemeye yetkili
kuruluþlarda görevli olan mühendis ve mimarlarýn bu
Yönetmeliðin uygulamasý ile ilgili eðitim ve eðitim
sonunda yapýlacak sýnav kriterlerini teblið ile yayýmlar.
Eðitimler, üniversitelerin mimarlýk, inþaat mühendisliði,
makine mühendisliði, elektrik mühendisliði, elektrikelektronik mühendisliði bölümleri ile Mimarlar Odasý,
Ýnþaat Mühendisleri Odasý, Makina Mühendisleri Odasý,
Elektrik Mühendisleri Odasý ve 5627 sayýlý Kanun
kapsamýnda bina sektöründe yetkilendirilmiþ enerji
verimliliði danýþmanlýk þirketleri ile yapýlacak protokole
göre bu kurum ve kuruluþlar tarafýndan yapýlýr. Yapýlan
eðitimler sonunda Bakanlýk tarafýndan yapýlacak veya
yaptýrýlacak sýnavda yüz üzerinden en az yetmiþ puan
alanlara Enerji Kimlik Belgesi düzenlemek üzere yetki
belgesi verilir.”
MADDE 3 – Bu Yönetmelik yayýmý tarihinde yürürlüðe
girer.
MADDE 4 – Bu Yönetmelik hükümlerini Bayýndýrlýk ve
Ýskân Bakaný yürütür.
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Mimarlýk Ve Mühendislik Hizmet Bedellerinin Hesabýnda
Kullanýlacak 2011 Yýlý Yapý Yaklaþýk Birim Maliyetleri
Hakkýnda Teblið

16/7/1985 tarihli ve 85/9707 sayýlý Bakanlar Kurulu Kararý ile yürürlüðe giren “Mimarlýk ve Mühendislik
Hizmetleri Þartnamesi”nin 3.2 maddesi gereðince mimarlýk ve mühendislik hizmet bedellerinin hesabýnda
kullanýlacak 2011 yýlý Yapý Yaklaþýk Birim Maliyetleri, yapýnýn mimarlýk hizmetlerine esas olan sýnýfý dikkate
alýnarak inþaat genel giderleri ile yüklenici kârý dahil belirlenerek aþaðýda gösterilmiþtir.

YAPININ MÝMARLIK HÝZMETLERÝNE ESAS OLAN SINIFI

Yapýnýn Birim Maliyeti
(BM) TL/M2

I. SINIF YAPILAR
A GRUBU YAPILAR
. 3 m yüksekliðe kadar kagir ve betonarme istinat ve bahçe duvarlarý
. Basit kümes ve basit tarým yapýlarý
. Plastik örtülü seralar
. Mevcut yapýlar arasý baðlantý- geçiþ yollarý
. Baraka veya geçici kullanýmý olan küçük yapýlar
. Yardýmcý yapýlar (Müþtemilat)
. Gölgelikler-çardaklar
. Üstü kapalý yanlarý açýk teneffüs, oyun gösteri alanlarý
. ve bu gruptakilere benzer yapýlar.

80,00

B GRUBU YAPILAR
. Cam örtülü seralar
. Basit padok, büyük ve küçük baþ hayvan aðýllarý
. Su depolarý
. Ýþ yeri depolarý
. ve bu gruptakilere benzer yapýlar.

137,00

II. SINIF YAPILAR
A GRUBU YAPILAR
. Kuleler, ayaklý su depolarý
. Palplanj ve ankrajlý perde ve istinat duvarlarý
. Kayýkhane
. ve bu gruptakilere benzer yapýlar.

216,00

B GRUBU YAPILAR
297,00
. Pnömatik ve þiþirme yapýlar
. Tek katlý ofisler, dükkan ve basit atölyeler
. Semt sahalarý, küçük semt parklarý, çocuk oyun alanlarý ve müþtemilatlarý
. Tarýmsal endüstri yapýlarý (Tek katlý, prefabrik beton ve çelik depo
ve atölyeler, tesisat aðýrlýklý aðýllar, fidan yetiþtirme ve bekletme tesisleri)
. Yat bakým ve onarým atölyeleri, çekek yerleri

82 MESLEKÝ UYGULAMA

. Jeoloji, botanik ve tema parklarý
. Mezbahalar
. ve bu gruptakilere benzer yapýlar.
C GRUBU YAPILAR
. Hangar yapýlarý (Uçak bakým ve onarým amaçlý)
. Sanayi yapýlarý (Tek katlý, bodrum ve asma katý da olabilen prefabrik
beton ve çelik yapýlar)
. ve bu gruptakilere benzer yapýlar.

343,00

III. SINIF YAPILAR
A GRUBU YAPILAR
482,00
. Okul ve mahalle spor tesisleri (Temel eðitim okullarýnýn veya iþletme
ve tesislerin spor salonlarý, jimnastik salonlarý, semt salonlarý)
. Katlý garajlar
. Hobi ve oyun salonlarý
. Ticari bürolar (üç kata kadar -üç kat dahil- asansörsüz ve kalorifersiz)
. Alýþveriþ merkezleri (semt pazarlarý, küçük ve büyük hal binalarý, marketler. v.b)
. Basýmevleri, matbaalar
. Soðuk hava depolarý
. Konutlar (dört kata kadar- dört kat dahil - asansörsüz ve kalorifersiz)
. Akaryakýt ve gaz istasyonlarý
. Kampingler
. Küçük sanayi tesisleri (Donanýmlý atölyeler, imalathane, dökümhane)
. Semt postaneleri
. Kreþ-Gündüz bakýmevleri
. ve bu gruptakilere benzer yapýlar.
B GRUBU YAPILAR
. Entegre tarýmsal endüstri yapýlarý
. Ýdari binalar (ilçe tipi hükümet konaklarý, vergi daireleri)
. Gençlik Merkezleri
. Belediyeler ve çeþitli amaçlý kamu binalarý
. Lokanta, kafeterya ve yemekhaneler
. Temel eðitim okullarý
. Küçük kitaplýk ve benzeri kültür tesisleri
. Jandarma ve emniyet karakol binalarý
. Saðlýk ocaklarý, kamu saðlýk dispanserleri, saðlýk evleri
. Ticari bürolar (Kaloriferli veya asansörlü)
. Halk evleri
. Pansiyonlar
. 150 kiþiye kadar cezaevleri

565,00
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Fuarlar
Sergi salonlarý
Konutlar (asansörlü ve/veya kaloriferli)
Marinalar
Gece kulübü, diskotekler
Ýtfaiye kurtarma istasyonlarý
Misafirhaneler
Büyük çiftlik yapýlarý
ve bu gruptakilere benzer yapýlar.

IV. SINIF YAPILAR
A GRUBU YAPILAR
625,00
. Özelliði olan büyük okul yapýlarý (Spor salonu, konferans salonu ve
ek tesisleri olan eðitim yapýlarý)
. Poliklinikler
. Liman binalarý
. Ticari Bürolar (Asansörlü ve kaloriferli)
. 150 kiþiyi geçen cezaevleri
. Kaplýcalar, þifa evleri vb. termal tesisleri
. Ýbadethaneler (Dini yapýlar, 1000 kiþiye kadar)
. Entegre sanayi tesisleri
. Aqua parklar
. Müstakil spor köyleri (Yüzme havuzlarý, spor salonlarý ve stadlarý bulunan)
. Yaþlýlar Huzurevi, kimsesiz çocuk yuvalarý, yetiþtirme yurtlarý
. Büyük alýþveriþ merkezleri
. Yüksek okullar ve eðitim enstitüleri
. Apartman tipi konutlar (Bina yüksekliði 21.50 m.'yi aþan, asansörlü
ve/veya kaloriferli)
. Oteller (1 ve 2 yýldýzlý)
. ve bu gruptakilere benzer yapýlar.
B GRUBU YAPILAR
701,00
. Ýþ Merkezleri
. Araþtýrma binalarý, laboratuarlar ve saðlýk merkezleri
. Metro istasyonlarý
. Stadyum, spor salonlarý ve yüzme havuzlarý
. Büyük postaneler (merkez postaneleri)
. Otobüs terminalleri
. Satýþ ve sergi binalarý (showroomlar)
. Eðlence amaçlý yapýlar (çok amaçlý toplantý, eðlence ve düðün salonlarý)
. Banka binalarý
. Normal radyo ve televizyon binalarý
. Özelliði olan genel sýðýnaklar
. Özellikli müstakil konutlar (villalar, teras evleri, dað evleri, kaymakam evi)
. ve bu gruptakilere benzer yapýlar.
C GRUBU YAPILAR
. Büyük kütüphaneler ve kültür yapýlarý
. Bakanlýk binalarý
. Yüksek öðrenim yurtlarý
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819,00

.
.
.
.
.
.
.

Arþiv binalarý
Radyoaktif korumalý depolar
Büyük Adliye Saraylarý
Otel (3 yýldýzlý) ve moteller
Rehabilitasyon ve tedavi merkezleri
Ýl tipi hükümet konaklarý ve büyükþehir belediye binalarý
ve bu gruptakilere benzer yapýlar.

V. SINIF YAPILAR
A GRUBU YAPILAR
. Radyo-Tv Ýstasyonlarý
. Özelliði olan askeri yapýlar ve orduevi
. Büyükelçilik yapýlarý, vali konaklarý ve 600 m2 üzerindeki özel konutlar
. Borsa binalarý
. Üniversite kampüsleri
. Yüksekliði 50,50m'yi aþan yapýlar
. Alýþveriþ kompleksleri (Ýçerisinde sinema, tiyatro, sergi salonu, kafe,
restoran, market, v.b. bulunan)
. ve bu gruptakilere benzer yapýlar.

1.035,00

B GRUBU YAPILAR
. Kongre merkezleri
. Müze, sergi kütüphane kompleksleri
. Olimpik spor tesisleri – hipodromlar
. Bilimsel araþtýrma merkezleri, AR-GE binalarý
. Hastaneler
. Havaalanlarý
. Ýbadethaneler (Dini yapýlar, 1000 kiþinin üzerinde)
. Oteller (4 yýldýzlý)
. ve bu gruptakilere benzer yapýlar.

1.235,00

C GRUBU YAPILAR
. Üst donanýmlý kompleks oteller ve tatil köyleri (5 yýldýzlý)
. Büyük radyo ve televizyon binalarý
. ve bu gruptakilere benzer yapýlar.

1.415,00

D GRUBU YAPILAR
1.710,00
. Opera, tiyatro bale yapýlarý, konser salonlarý ve kompleksleri
. Restore edilecek yapýlar ve tarihi ve eski eser niteliðinde olup, yýkýlarak orijinaline uygun olarak yapýlan
yapýlar
. ve bu gruptakilere benzer yapýlar.
Açýklamalar:
1-) Benzer yapýlar, ilgili gruptaki yapýlara kýyasen uygulayýcý kurum ve kuruluþlarca Mimarlýk ve
Mühendislik Hizmetleri Þartnamesinin ilgili hükümlerinden yararlanýlarak belirlenecektir.
2-) Tebliðin revizyonu çalýþmalarýnda sýnýfý veya grubu deðiþtirilen veya tebliðden çýkarýlan yapýlar için,
2011 yýlýndan önceki tebliðlere göre yapý sýnýfý ve grubu belirlenmiþ mimarlýk ve mühendislik hizmetlerinde;
belirlendiði yýlýn tebliðindeki yapý sýnýfý ve grubu deðiþtirilmeksizin 2011 yýlý tebliðinde karþýlýðý olan tutar esas
alýnmak suretiyle hesap yapýlacaktýr.
Teblið olunur.

85

DOÐAYA UYUM

Dünyanýn Baðýþýklýk Sistemii Ekoköyler
Z. Ebru Aksoy

Suya eriþim giderek büyüyen bir sorun halini aldý. 1
km'lik bir yarýçap içinde temiz suya eriþimi bulunmayan
milyonlarca insan yaþýyor. Buna raðmen, mevcut temiz
su döngülerini alt üst etmeye, kirletmeye ve
kaybetmeye devam ediyoruz.
Ýklim deðiþikliði artýk yerkürenin her noktasýnda kendini
gösteriyor. Ýklim giderek tahmin edilemez hale geliyor.
Adeta iklim kaosuna doðru gidiyoruz.
Küresel eþitsizlik artmaya devam ediyor. Geliþmiþ
ülkeler, kapitalizm çarkýnýn kendi ülkelerinde yarattýðý
sorunlarý geliþmemiþ ülkelere ihraç etmeye devam
ediyorlar.
Çeþitlilik her anlamda yok oluyor. Biyolojik, kültürel ve
sosyal çeþitliliðe sahip evrimin ileri aþamalarýndaki,
esnek, dirençli, zengin sistemler sürekli baltalanýyor.
Yerlerini tek kültürlü ve bu tek kültürlülük nedeniyle dýþ
etkilere, hastalýklara, darbelere daha dayanýksýz
sistemlere býrakýyor. Endüstriyel tarlalarda (çim
parklarda ve golf sahalarýnda), izole edilmiþ bitki ve
hayvan topluluklarýnda olduðu kadar insan
topluluklarýnda da... Genetiði ile oynanmýþ, tek türlü
endüstriyel tarým alanlarý ile sosyal dokusu “geliþim /
dönüþüm” adýna bilinçli olarak tahrip edilmiþ tek
kültürlü kentlerimiz, kýrýlganlýk, krize yatkýnlýk, yetersiz
beslenme, kaynaklarýn sisteme geri dönüþü olmadan
tüketimi gibi pek çok açýdan ayný ölçüde sürdürülemez
yaþam ortamlarý sunuyorlar.

1750 yýlýnda bir milyon olduðu söylenen dünya
nüfusunun 2011 Ekim ayýnda 7 milyara ulaþacaðý
hesaplanýyor. Bu süreçte gýda – nüfus dengesi
bozularak sürdürülemez hale geldi. Yaklaþýk 1 milyar
insan obez, 1 milyar insan da yetersiz beslenme
sýnýrýnda.
1750 – 2000 yýllarý arasýndaki 250 yýllýk süreçte,
dünyanýn tüm tarihi boyunca oluþmuþ fosil yakýtlarýn
%50'sini tükettiðimiz hesaplanýyor. Kaynaklar hýzla
tükeniyor.
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Doðadan kopuþ / doðaya yabancýlaþma farkýnda
olmadan hepimizi etkiliyor, baþkalaþtýrýyor. Kentli
nüfusunun tarihte ilk defa kýrsal nüfusu geçtiði
günümüzde, kentlilerin ancak %50'sinin doðaya
eriþiminin olduðu aktarýlýyor. Baþka bir insan oluþuyor.
Sosyal birliktelik / baðlantý giderek zayýflýyor.
Bireyler ve topluluklar arasýndaki güven, dostluk, sevgi
duygularý çürüyor, insanlarý yalnýzlýða itiyor.
Bu sistemin yürümediðini görmek için artýk kýlavuza
ihtiyaç yok… Artýk sadece elmayý deðil, elma aðacýnýn
kendisini yiyoruz…

Küresel Ekoköy Aðý'na (GEN) kayýtlý ekoköyler..

Kaynak: http://gen.ecovillage.org/

Ne yapabileceðimizi, nereden baþlayabileceðimizi
düþünürken dünyada çok çeþitli ölçek ve modellerde
oluþan, oluþmakta olan ekoköyler bize ýþýk tutuyor.
Merkezi yönetim modellerinin ve varlýðýný sürdürmek
için sürekli “büyümek” zorunda olan mevcut parasal
sistemin baskýn sesinin yanýnda ekoköyleri fark etmek,
önemlerini anlamak için biraz ilgi, biraz özene ihtiyaç
var. Ekoköyler, merak edene hemen kendilerini
gösteren, merkezi deðil yerel, karmaþýk deðil basit,
makro deðil mikro yaþam biçimlerini, çözüm
d e n e m e l e r i n i ve b a þ a r ý l a r ý n ý ke þ f e t m e m i z i ,
denememizi, desteklememizi bekliyor.
EKOKÖYLER - Sürdürülebilir bir Dünya için Yeni
Ufuklar
Jonathan Dawson'ýn yazdýðý, Schumacher
Topluluðu'nun Schumacher Brifingleri Serisinin 12.
Kitabý olarak 2006'da Green Books tarafýndan
yayýnlanan “EKOKÖYLER - Sürdürülebilir bir Dünya
için Yeni Ufuklar” ii ,
dünya çapýnda farklý
coðrafyalardaki çok çeþitli ekoköylerin arayýþlarýna kýsa
ama bütünsel, kolay anlaþýlabilir ve ilham verici bir
bakýþ sunuyor. 90 sayfalýk kitaba pek çok bilgi, büyük bir
durulukla yerleþtirilmiþ.

EKOKÖY...
Bir ekoköy, insan ölçeðinde, insan etkinliklerinin doðal
dünyaya zarar vermeden entegre edildiði, her türlü
donanýma sahip, saðlýklý insan varlýðýnýn geliþimini
destekleyen ve sonsuza dek devam ettirilebilecek bir
yerleþimdir.
Belki tarih öncesi dönemlere kadar uzanan, ancak 35 yýl
önce terim olarak kullanýlan modern ekoköylere dair
Robert ve Diane Gilman tarafýndan 1990'da Gaia Trust
için yapýlan “Sürdürülebilir Topluluklar Alanýnda En Ýyi
Uygulamalar” araþtýrmasýnýn ertesi yýl yayýnlanan
raporundan alýnan bu taným, oldukça yaygýn olarak
kullanýlýyor. 1960'larda baþlayan ekoköy hareketi,
özellikle son 15 yýl içinde giderek artan çeþitlilikte, çok
farklý coðrafyalarda, kültürlerde ve çok çeþitli
ölçeklerde kendini gösteriyor. Kendini ekoköy olarak
tanýmlayan, belli bir amaç ve kararlýlýk ile ortak deðerler
çevresinde bir araya gelmiþ, Küresel Ekoköy Aðý (GEN;
Global Ecovillage Network) üzerinden bilgi, deneyim ve
birikimlerini paylaþan topluluklarýn / gruplarýniii sayýsý
giderek artýyor. ( Resim 1).
Dawson Ekoköyler baþlýklý kitabýn 1. bölümünde ekoköy
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hareketini, tarihsel geliþimi içerisinde ele aldýktan sonra
2. bölümde beþ ekoköyü detaylý olarak inceliyor.
Hindistan'da Auroville, Senegal'de Mbam ve Faoune,
Avrupa'da Sieben Linden, Amerika Birleþik
Devletleri'nde Ithaca ve Brezilya'da Ecoovila
ekoköylerini oluþturan ve bir arada tutan koþullarý ve
farklý dinamikleri, bu ekoköylerin oluþturduklarý yerel,
sürdürülebilir, pek çok açýdan özerk, doðayla (ve tabii
insan doðasýyla da) uyumlu modelleriyle bulunduklarý
bölgeleri nasýl dönüþtürdüklerini anlatýyor.
Bu incelemenin dünyadaki ekoköylere iliþkin en önemli
bulgusu/saptamasý muhteþem bir çeþitlilik. Kuzey
yarýmküredeki geliþmiþ ülkelerde, endüstriyel toplumun
yarattýðý çöküntü þartlarýna ve kapitalizmin insaný
özünden, doðadan, birbirinden ayýran dayatmasýna
karþý alternatif arayýþlarýyla bir araya gelen, çoðu
eðitimli orta sýnýf bireylerden oluþan gruplar görülürken,
az geliþmiþ güney ülkelerinde yerel þartlarýn
zorlamasýyla doðrudan yaþamýný (bulunduðu yerde)
sürdürebilmek ve sömürülen kaynaklarýna sahip çýkmak
için direnen, çoðu geleneksel kültürel deðerlerine
sýðýnarak var olmayý baþaran gruplar öne çýkýyor. Bu
çeþitlilik, ekoköyün nasýl tanýmlanabileceði kaygýsýný
(tanýmlama ihtiyacý varsa) beraberinde getirse de,
aslýnda Dawson'ýn perspektifinden bakýldýðý zaman, bazý
temel ortak noktalar kolaylýkla seçilebiliyor.
Dawson'a göre ekoköy tanýmýna bakacak olursak, ortak
özellikler olarak þunlarý görüyoruz:
EKOKÖYLERÝN ORTAK ÖZELLÝKLERÝ

Dawson, bu baðlamda, ekoköyleri, birlikte yaþam
(cohousing) projeleri ve yatýrýmcý öncülüðünde ekolojik
yerleþim kavramlarýyla iliþkisi bakýmýndan da
konumlandýrýyor. Yatýrýmcý öncülüðünde gerçekleþtirilen
ekolojik yerleþimler, adýnýn ifade ettiði gibi aslýnda
bilinen konut düzenlemelerinden çok farklý deðil;
yatýrýmcý tarafýndan sonuçta kâr amacý ile yapýlmýþ,
yerleþimin olasý sakinlerinin süreçle ve birbirleriyle ilgili
herhangi bir kararda herhangi bir etkisinin olmadýðý
yerleþimler. Burada sadece yatýrýmcýnýn çevreye en az
zararý verme kaygýsý bulunuyor. Yerleþimde
yaþayanlarýn yerleþimin rutin iþlerine yönelik herhangi
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bir katkýsý ya da sorumluluðu yok. Güney Londra'da
BedZED – Beddington Sýfýr Enerji Geliþimi, bu modele
çok iyi bir örnek.
Birlikte yaþam modelinde de merkezde yine bir proje
geliþtirme rolü var; yerleþim genel olarak bir defada
p l a n l a n ý p u y g u l a n ý y o r. A n c a k , y e r l e þ i m d e
yaþayacaklarýn tasarým sürecine doðrudan etkileri var;
buradaki grup tasarým aþamasýndan itibaren bir arada
çalýþan bir grup. Sürecin baþýndan sonuna birlikte ele
alýnmasý da, sosyal boyutun yatýrýmcý giriþimi olan
modeldekine oranla daha fazla önem kazanmasýný
saðlýyor. Bu yerleþimlerde hemen her zaman
yemeklerin paylaþýldýðý ve etkinliklerin düzenlendiði bir
sosyal bina ve çamaþýrhane gibi ortak alanlar var.
Bireylerin ya da ailelilerin yaþam alanlarý ayrý olduðu
için topluluða entegreasyon düzeyi de bireylerin
tercihleri ile belirleniyor. Ortak iþlerin yürütülmesi için
yaþayanlar tam sorumluluk alýyor ve görevleri
paylaþýyorlar. Kararlar ise mutabakat ile alýnýyor.
Ekoköyler ise sosyal boyutu bir aþama daha ileri
götürüyorlar. Ekoköyler arasýnda çok büyük çeþitlilik
olsa da, genel anlamda bir çerçeveden söz edilebilir.
Ekoköyler sadece yerleþimlerini tasarlamakla
yetinmez, kendi yapýlarýný da yaparlar. Yerleþimlerini
merkezi bir plan ve zamanlamaya baðlý olmaksýzýn ama
yine de grup uyumu ile inþa ederler. Bu nedenle ekoköy
oluþumlarý içerisinden yapý pratiði oldukça geliþmiþ
organizasyonlar kolaylýkla doðar. Sosyal açýndan daha
sýký bir bað vardýr bireyler arasýnda. Bireysel alan
birlikte yaþam modeline göre daha azdýr ve daha çok
sayýda insan yarý ya da tam zamanlý olarak ekoköyde
çalýþýr. Ekoköyler, bir amaç doðrultusunda bir araya
gelmiþ bireylerden oluþmalarý nedeniyle özellikle diðer
yerleþimlerden farklýdýrlar. Ekolojik restorasyon,
topluluðun güçlendirilmesi, yerel ekonomiyi
geliþtirmek ya da benzeri daha büyük bir amaca hizmet
etme duygusu ön plandadýr.
3. bölüm, ekoköylerin baþarý elde ettikleri alanlarý
örneklerle ele alýyor. Çaðýmýzýn pek çok problemine
alternatif yanýtlar iþte burada:
-Düþük etkili yerleþimlerin tasarýmý;
-Sürdürülebilir Yerel Ekonomilere Destek;
-Organik, yerel gýda üretim ve iþlemesi
-Ekolojik restorasyon
-Katýlýmcý, topluluk ölçekli yönetim
-Sosyal katýlým / çeþitlilik (inclusion)
-Barýþ eylemciliði ve uluslararasý dayanýþma
-Bütünsel, çok boyutlu eðitim
Bu alanlardaki baþarýlar, Tinkers' Bubble, Somerset,

Ýngiltere, Brithdir Mawr – Wales, Ýngiltere, Damanhur –
Ýtalya, Sólheimer – Ýzlanda, Lebensgarten – Almanya,
Crystal Waters – Avustralya, Findhorn Vakfý – Ýskoçya,
Sieben Linden, The Ladakh Project, Twin Oaks –
Virginia, ABD, Kommune Niderekaufungen – Almanya,
Norveç'te Camphill topluluklarý, Svanholm –
Danimarka, Earthaven – Kuzey Carolina, ABD, Trees For
Life – Ýskoçya, Gaviotas – Kolombiya, The Farm –
Tennesse – ABD, ZEGG – Almanya, Huehuecoyotl –
Meksika, Kitezh – Rusya, Tamera – Portekiz, Sarvodaya
– Sri Lanka, CAT (Center for Alternative Technology) –
Ýngiltere, ekoköyleri üzerinden inceleniyor

JONATHAN DAWSON
Sürdürülebilirlik konusunda
eðitimci ve aktivist. 20 yýla yakýn
bir süre, Afrika ve Güney Asya'da,
aðýrlýklý olarak küçük iþletme ve
topluluk ekonomilerinin
geliþtirilmesi konularýnda
araþtýrmacý, yazar, proje yöneticisi
ve danýþman olarak çalýþtý. Bir
dönem GEN (Global Ecovillage
Network) Baþkanlýðý ve GENAvrupa Yöneticisi görevlerini yaptý.
Findhorn Ekoköyü'nde yaþayan
Dawson, eðitimci, yazar ve
araþtýrmacý olarak çalýþmalarýný
sürdürüyor
4. bölüm ekoköylerin içsel ve dýþsal olarak temel
güçlüklerine, 5. bölüm ise gelecekteki müthiþ
olasýlýklara ve fýrsatlara ýþýk tutuyor. Ekoköylerden
öðrenebileceðimiz, onlar aracýlýðýyla deneyebileceðimiz
yeni ufuklar, aslýnda tam da içinde bulunduðumuz
sorunlara birer yanýt sanki.
Ýçinde bulunduðumuz küresel kriz ortamýnda,
sorunlarýn büyüklüðü karþýsýnda çýkýþ yolu ararken
ekoköy deneyiminden özümseyebileceðimiz ve buna
ekleyebileceðimiz çok þey var gibi duruyor. Geleneksel
ve özgün kültürlerin en iyi yönlerinden öðrenmek,
alternatif ekonomi modelleri denemek, doða ile
tasarlamak, organik, yerel kaynaklý gýda üretimi ve
iþlemesini geliþtirmek, küçük ölçekli katýlýmcý odaklý
yönetim, çatýþma yönetimi, sosyal birliktelik ve
kuþaklararasý aktif / katýlýmcý topluluk modelleri
yaratmak, barýþ kültürü ve bireylerin bütünsel eðitimini
beslemek büyük ölçekte çok zor ve büyük görünen
hedefler olabilirler. Bu zorluk bizi yýldýrarak pasifliðe,
çaresizliðe, içinde bulunduðumuz, bulunacaðýmýz
þartlarý göz ardý etmeye itebilir.

Ya da ekoköylerin ýþýðýnda küçük, gerçekleþtirilebilir
ölçeklerde kendi yerel deneyimlerimize giriþebiliriz.
Belki bu süreçte en önemlisi bu deneyimlerimizi
paylaþmak, paylaþanlardan haberdar olmak ve
desteklemek. Belki, son 250 yýldýr karþýlaþtýðý onca
güçlüðün sonucunda yerkürenin geliþtirdiði baðýþlýk
sistemi bizleriz. Oluþmakta olan yeni dünya merkezsiz,
yerel, küçük ama çok yerde tekrar eden ve birbirini
destekleyen, dipten gelen bir hareketten doðacak belki.
Bildiðimiz anlamda planlama ve makro çözümleme, akýl
yürütme biçimlerine uymayan, atýlan her minik
adýmdan sonra ortamýn tekrar tanýmlanacaðý gerçekten
yeni bir dünya olacak belki. Ayný doðanýn kendisi gibi.

Krizin boyutlarýnýn yarattýðý düðümlenme, çözülmeye
itecek mi?..
Paul Klee; Bauhaus Ders Notlarý ve Yazýlar, Çev.
U.E. Özdil, Hayalbaz, Ýstanbul, Ekim 2010, sayfa 165
KAYNAKLAR
-Dawson, Jonathan; Ecovillages, New Frontiers for Sustainability,
The Schumacher Society için Green Books tarafýndan yayýnlandý, Totnes
/ Bristol, Ýngiltere, 2006.
-Meltzer, Graham; Sustainable Community, Learning From
Cohousing Model, Trafford, Canada, 2005.
-www.schumacher.org.uk/?q=node/24 (20.04.2011)
-http://gen.ecovillage.org/ (20.04.2011)
-http://www.gaia.org/gaia/ (20.04.2011)
ÖNERÝLER (Tümü 20.04.2011)
-Ankara'da bir ekoköy ve toplum destekli tarým giriþimi:
http://www.guneskoy.org.tr/
-Ýskoçya'da bir ekoköy http://www.ecovillagefindhorn.org/
-Eðitim http://www.gaiaeducation.org/
-Eðitim http://www.livingroutes.org/
-T ü r k ç e yay ý n l a r i ç i n S i n e k S e k i z Yay ý n e v i
http://sineksekiz.wordpress.com/
“Dünyanýn Baðýþýklýk Sistemi”: Jonathan Dawson'un derslerinde
ekoköyler için kullandýðý bir benzetmedir.
Kitabýn adýnýn tam sözcük çevirisi aslýnda þöyle: “Ekoköyler –
Sürdürülebilirlik için Yeni Ufuklar”. Ancak Türkçe düþünce dünyasýnda
ve konuya yeni ilgi duyanlar arasýnda, sürdürülebilirlik kavramý ile
“sürdürülebilir büyüme” deðil, “sürdürülebilir yaþam” kastedildiðinin
vurgulanmasýný, her yeni tartýþmada yeniden tanýmlanarak, kavramýn
bu þekilde yerleþtirilmesini, derinlik kazanmasýný önemli görüyorum.
Kitabýn isminin çevirisindeki tercihimin nedenini budur.
“Community” kavramý Türkçe'de topluluk olarak kullanýlýyor. Ancak
bu baðlamdaki anlamýný; “bilinçli olarak bir araya gelmiþ, aralarýnda
belli bir sosyal bað / doku oluþmuþ” vurgusunu, biraz daha
belirginleþtirmek, kullanarak zenginleþtirmek, tartýþmak iyi olabilir.
Bu tartýþmalara yol açmasý ve düþünceyi tetiklemesi için zaman
zaman “grup” sözcüðünü kullanmayý tercih ettim.
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Etibank Umum Müdürlüðü Merkez Binasý/
Eti Maden Ýþletmeleri Genel Müdürlüðü Binasý1
M.Kemal Baran

Künye :
Mimar: Toðrul M. Devres-Tuncer Yýlmaz-Vedat Özsan
bürosundan Toðrul M. Devres
Proje: 1956
Ýnþaat süreci: 1956-1960
Ýþ Sahibi: Eti Yapý Limited Þti.
Ýþlev: Kamu kuruluþu binasý
Adres: Korkutreis Mah. Cihan Sok. No:2 06430 Sýhhýye,
Çankaya, Ankara.

Sýhhiye Meydaný ile Cihan Sokak'ýn kesiþiminde yer alan
ilk adýyla Etibank Umum Müdürlüðü Merkez Binasý, son
adýyla Eti Maden Ýþletmeleri Genel Müdürlüðü Binasý,
1950'ler ile birlikte gittikçe detaylanan ve budaklanan
devlet bürokrasisine mekân saðlamak adýna Ankara'da
inþa edilen ilk binalardan biridir. Toðrul M. DevresTuncer Yýlmaz-Vedat Özsan ortak bürosundan Toðrul M.
Devres'in tasarýmý olarak çýkan, 1956 yýlýnda
projelendirilen ve 1960 yýlýnda inþaatý tamamlanan
yapý, Ýkinci Dünya Savaþý sonrasý Ankara'nýn kentsel
çehresinin dönüþümüne tanýklýk ve öncülük etmiþtir.
Ýkinci Dünya Savaþý sonrasý deðiþen sosyo-politik
dengeleri içinde Türkiye, “batý bloðu” olarak
adlandýrýlan ülkeler topluluðunun yanýnda yer alarak, bu
ülkelerin öncülüðünde hazýrlanan bir takým sosyal ve
ekonomik programlara dâhil oldu. Bu programlarýn bir
parçasý olan ekonomik destekler, Türkiye'de devlet
bürokrasisinde yeni yapýlanmalarý beraberinde getirdi.
Gittikçe detaylanan devlet bürokrasisine mekân
saðlamak amacýyla, 1950'li yýllarla birlikte baþkent
Ankara'da birçok kamu binasýnýn inþasýna baþlandý. Bu
kamu kuruluþu binalarýnýn ilk örneklerinden biri de
Etibank Umum Müdürlüðü Binasý'dýr.
1935 yýlýnda, Mustafa Kemal Atatürk'ün giriþimi ile
kurulan Etibank'ýn öncelikli amacý Türkiye'nin doðal
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enerji kaynaklarýný yönetmek, geliþen sanayinin
kullanýmý için ham madde üretmek ve bu aktivitelerle
ilgili bankacýlýk iþlemlerini yürütmekti. Ýçinde yer aldýðý
yeni ekonomik programlarýn Türkiye'ye biçtiði
görevlerin en önemlilerinden biri de “batý bloðu” ülkeleri
için önemli bir ham madde saðlayýcýsý göreviydi. Bu
görevin de etkisiyle konumu gittikçe güçlenen Etibank,
yeni bina ihtiyacýna, Þevki Vanlý'nýn Bilinmek
Ýstenmeyen 20. Yüzyýl Türk Mimarlýðý
adlý
kitabýnda bahsettiði gibi, bir yarýþma sonucu Toðrul
M. Devres-Tuncer Yýlmaz-Vedat Özsan bürosundan
Toðrul M. Devres tarafýndan tasarlanan projeyle cevap
verdi.2 Etibank Umum Müdürlüðü Merkez Binasý,
Ankara'da en uzun soluklu mimari bürolardan birini
kurmuþ olan ve Ankara'nýn yapýlý çevresine birçok
tasarýmýyla þekil veren Toðrul M. Devres'in Ankara'da
tasarladýðý ilk binadýr. Yapý, iþ merkezi Ulus'tan
Yeniþehir'e doðru kayan Ankara'nýn kent merkezi
dönüþümünde, bu dönüþümün geçiþ bölgesi olan
Sýhhiye Meydaný'ndaki konumu nedeniyle, önemli
adýmlardan biridir.
Ýki uzun cephesi birer eðri olarak tasarlanan binanýn
planý kabaca ince uzun bir dikdörtgene oturur. 6 kat
olarak tasarlanan yapý, ayrýca yer seviyesinin altýnda iki
kata daha sahiptir. 1950'lerin mimari akýmlarýnýn
etkisini gösteren bina, yatayda uzanan prizmatik bir
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kütleye sahiptir. Dikeyde kullanýlan beton
elemanlar yapýnýn kuvvetli yatay çizgisini
dengeler. Betonarme olarak inþa edilen binada,
bu dönemde sýk rastlanan BTB cam mozaik cephe
kaplamasý kullanýlmýþtýr. Ýlk inþa edildiðinde
binanýn iç mimarisinde kullanýlan bazý aydýnlatma
elemanlarý hala kullanýlabirliklerini
sürdürmektedir. Dönemin birçok örneðinde
rastlanan mimari-sanat iþbirliðine bu binada da
rastlamak mümkündür. Binanýn Atatürk
Bulvarý'na bakan cephesinde, zemin katta, Eren
Eyuboðlu tarafýndan yapýlan mozaik panel halen
iþlevini korumaktadýr. Ýç mekânda kullanýlmak
üzere, yarýþma sonucu seçilen Sadri Çalýk'ýn
rölyefi ise hayata geçme þansý bulamamýþtýr.
Ýþlevsel ve mekânsal organizasyonu, mekânýn
yýllar içinde türlü yeniden düzenlemelerle, farklý
kullanýmlara elveriþli kýlmýþtýr. 1982 yýlýnda Mimar
Toðrul M. Devres tarafýndan ilk önce binanýn
genel durum raporu hazýrlanmýþ sonrasýnda da iç
mimarisi büyük ölçüde deðiþtirilmiþtir. Devres,
olasý bir yangýn durumunda tüm katlara
daðýtýlmýþ olan arþivin zarar göreceðini ön
görerek, arþivi toplu bir þekilde bodrum katýna
almýþ, bodrum katýnda yer alan kafeteryayý da 6.
kata taþýmýþtýr. 1990'lý yýllarda Etibank Kýzýlay
Þubesi'ne daha geniþ mekân saðlamak amacýyla,
zemin katýn Cihan Sokak'a bakan cephesi sokaða
doðru geniþletilmiþtir. Binanýn ilk yýllarýnda
çatýsýnda yer alan Etibank levhasý, Etibank'ýn isim
deðiþtirmesi üzerine kaldýrýlmýþtýr. 2004 yýlýnda,
Eti Maden Ýþleri Müdürlüðü, binanýn yeni
kurumlarýna yeterli mekâný saðlayamadýðý
gerekçesiyle, ek kat inþaat izni için Çankaya
Belediyesi'ne baþvurmuþ, fakat bu baþvuru
verdikleri projenin inþaat kurallarýna uygun
olmadýðý nedeniyle belediye tarafýndan
reddedilmiþtir. Eti Maden Ýþleri Müdürlüðü, 2007
yýlýnda yeni bir restorasyon ve yenileme
projesiyle baþvurmuþ ama bu proje henüz hayata
geçme þansý bulamamýþtýr.

1

Doç.Dr. Elvan ALTAN ERGUT tarafýndan ODTÜ Mimarlýk Tarihi Lisansüstü Programý'nda verilen “AH 544 Architectural Research
Studio – ANKARA 1950-1980” dersi kapsamýnda 2009 yýlýnda yazar tarafýndan yapýlmýþ olan çalýþmadan derlenmiþtir.
2

Vanlý, Þ. 2006. “20. Yüzyýl Ýkinci Yarýnýn Ýlk Otuz Yýlýnda Türk Mimarlýðý”, Bilinmek Ýstenmeyen 20. Yüzyýl Türk Mimarlýðý.
Eleþtirel Bakýþ, ss.205-344.
Fotoðraflar: M.Kemal BARAN
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KÝTAP YORUM
Kentin Kýyýsýnda ve Ýçinde Olmak: Ýnciraltý
Emel Kayýn
Heyamola Yayýnlarý
ISBN:978-605-4307-99-9
Mart 2011
120 Sayfa
"Bunca karmaþasýna, çeliþkisine, bir sorunlar yumaðý gibi deðiþip geliþmesine raðmen, Ýnciraltý'ný neden birçok
yerden daha fazla seviyordum? Dört bir yana yayýlan bir yapýlaþmayla çevrelenmiþ olsa da Ýnciraltý hâlâ bu kentin
kýyýsýydý. Ben de hayatým boyunca kendimi hep her þeyin kýyýsýnda konumlandýrmýþ ve hep her þeyin içinde
bulmuþtum. Bu yüzden de hayatým bir direniþ hikâyesiydi. Sýradanlaþtýrýcý, kayganlaþtýrýcý, verili düzen tarafýndan
tayin edilmiþ bir normallik haline doðru normalleþtirici her kurguya direnmiþtim. Ýnciraltý ile birbirimize direniþ
hikâyelerimiz yüzünden tanýdýktýk. Sükûnetle kolkola girmiþ isyanýmýz yüzünden... Kentin ve hayatýn deviniminin
içine hýzla itilirken, kalabalýðýn ortasýnda yalnýz kalmaya cesaret edebilmek yüzünden... Kýyý olma ruhu, kýyý olma
hali yüzünden... Ýnciraltý'ný kentin orta yerine düþmüþken bile, hâlâ kýyý(da) kalmaya cesaret edebildiði için
yazabilirdim." (Kitaptan)
Emel Kayýn
Gaziantep doðumlu. Yaþamýnýn yarýsýný bu kentte, diðer
yarýsýný ise Ýzmir'de geçirdi. Mimarlýk ve restorasyon
eðitimi aldý. Öyküler, þiirler, denemeler, araþtýrma
yazýlarý, belgesel metinleri yazdý. Zamaný, kenti, evi,
insaný birer mekân olarak yorumladýðý ve on beþ yýla
yakýn bir zamanda var edilmiþ kýsa, deneysel, imgesel
öykülerden oluþan « Mekân Hikâyeleri » adlý bir öykü
kitabý ve « Kentin Kýyýsýnda ve Ýçinde Olmak :Ýnciraltý »
adlý bir aný-deneme kitabý ile otel kurumunun modern
bir öðe olarak ortaya çýkýþýný incelediði « Ýzmir Oteller
Tarihi » adlý bir araþtýrma kitabý var. Otuz yazar-þairin
ürettikleri öykü-þiirlerden oluþan « Kentinsan » kitabý ile
sekiz araþtýrmacýnýn çeper kentlerin ihmal edilmiþ
mimarlýðýna iliþkin yazdýklarý makaleleri içeren
«
Ýzmir'in Artalanýndaki Kentlerde Mimarlýk » kitabýnýn
proje tasarýmcýsý, editörü ve yazarlarýndan biri. « Kadýn
Öykülerinde Ýzmir », « Savur Saçlarýný Ege » gibi öykü
kitaplarýnýn ; « Calvino'yu Niçin Okumalý », « Hýzýn ve
Devrimin Sanatý Fütürizm », « Tanýklýklarla 12 Eylül », «
12 Eylül Sabahý » gibi deneme-aný kitaplarýnýn ; «
Deðiþen Ýzmir'i Anlamak », « Türkiye'de Mimarlýk 2009
», « Ýzmir Mimarlýk Rehberi » gibi araþtýrma kitaplarýnýn
da yazarlarý arasýnda.
On yýldýr Türkiye Radyo ve
Televizyon Kurumu için belgesel metni hazýrlýyor.
Tarihsel-çaðdaþ mimarlýðýn döngüsel serüvenini dert
edinen dört farklý mimarlýk sergisinin küratörü ve metin
yazarý. Çeþitli fotoðraf projeleri kapsamýnda üretilmiþ
ortak sergilerde yapýtlarý var. Tüm sanatsal
üretimlerinde insanýn
her geçen gün daha da
koyulaþan hüznü ve acýsý ile bu ikisinin kök saldýðý

mekânda olup bitenlere korkusuz sorgularla bakmayý
önemsiyor. Yaþamýna içiçe-derin bir kavrayýþla
yerleþtirdiði mimarlýk, edebiyat, fotoðraf alanlarýnda
modern-yalýn bir gerçekliði ve yeni yollarý aramayý
sürdürüyor.
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MESLEKÝ DENETÝM
01.03.2011- 31.03.2011 Tarihleri Arasý
Mesleki Denetim Verileri
ANKARA ÞUBESÝ VE TEMSÝLCÝLÝKLERÝ MESLEKÝ DENETÝM
PROJE- TUS - ÞANTÝYE
Tus Þantiye
Adet Adet

NÝSANDA ANKARA ÞUBE MESLEKÝ DENETÝMÝNDEN
GEÇEN PROJELERÝN KULLANIM AMACINA GÖRE
DAÐILIMLARI

ÞUBELER

Proje
Adet

ANKARA ÞUBE

621

1685832.76

15

218

AÐIL

1

198.00

YOZGAT TEMSÝLCÝLÝÐÝ

12

3443.37

15

0

AHIR

4

9734.06

KDZ. EREÐLÝ TEMSÝLCÝLÝÐÝ

15

40254.93

8

0

KÜMES

1

1199.28

ZONGULDAK TEMSÝLCÝLÝÐÝ

8

12787.51

1

0

3

3471.31

24

18614.60

13

1

AKARYAKIT ÝSTASYONU

2

425.00

6

4652.00

2

1

AKARYAKIT ÝSTASYONU, ÇARÞI

1

8592.00

KASTAMONU TEMSÝLCÝLÝÐÝ

15

13871.30

8

2

AKARYAKIT ÝSTASYONU, ÝÞYERÝ

BOLU TEMSÝLCÝLÝÐÝ

75

74990.52

1

18

ALIÞVERÝÞ KOMPLEKSÝ

1
1

851.51
175509.44

KARABÜK TEMSÝLCÝLÝÐÝ
BARTIN TEMSÝLCÝLÝÐÝ

2

m

KULLANIM AMACI

TARIM

YAPISI

ADET

ALAN m2

ÇAYCUMA TEMSÝLCÝLÝÐÝ

2

3376.00

2

2

ALIÞVERÝÞ MERKEZÝ

1

6633.59

KIRÞEHÝR TEMSÝLCÝLÝÐÝ

21

14648.56

12

1

ALIÞVERÝÞ MERKEZÝ,OFÝS

1

145931.00

ÇORUM TEMSÝLCÝLÝÐÝ

59

59651.00

32

0

APART

2

3750.95

NEVÞEHÝR TEMSÝLCÝLÝÐÝ

17

8863.00

64

0

YURT

1

2860.56

DÜZCE TEMSÝLCÝLÝÐÝ

49

62021.39

3

6

ATÖLYE

10

9003.72

SÝVAS TEMSÝLCÝLÝÐÝ

81

80901.00

21

2

ATÖLYE,ÝDARÝ YAPILAR

1

2286.51

ERZÝNCAN TEMSÝLCÝLÝÐÝ

16

9316.20

57

1

BAÐEVÝ

4

641.00

BEKÇÝEVÝ

1

4775.84

BETON SANTRALÝ

2

171.50

BÜRO

5

5645.26

CAMI

1

872.32

DEPO

7

18875.33

DÜKKAN

13

61908.09

ÝÞYERÝ

5

24351.99

DÜKKAN,KONUT

119

233505.38

ÝÞYERÝ,KONUT

1

1692.08

KONUT

343

712818.00

KONUT,SOSYAL TESÝS

1

4798.00

ENTEGRE TESÝSLERÝ

2

14695.24

FABRÝKA

2

26195.43

HAVUZ

1

539.00

IMALATHANE

13

23014.06

IS MERK.

1

8623.95

ÝDARÝ YAPILAR

6

3451.91

KONFERANS SALONU

2

5493.50

MATBAA

1

11425.05

MISAFIRHANE,SOSYAL TESÝS

1

4313.21

OFÝS

1

40112.99

OFÝS,IMALATHANE

1

375.13

SHOWROOM

2

28499.45

SOSYAL TESÝS

1

1448.00

SPOR MERKEZÝ

1

207.00

TOPLAM

982

2093224.14 254

252

NÝSANDA MESLEKÝ DENETÝMDEN GEÇEN PROJELERÝN ANKARA
BELEDÝYELERÝNE GÖRE DAÐILIMI (tadilat/ilave dahil)
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