Merhaba,
Ýçinde bulunduðumuz sýcak yaz aylarýnda mimarlýk ve Mimarlar Odasý'nýn gündemi de oldukça sýcak. Önceki
Bülten'de de duyurduðumuz 644 sayýlý Kanun Hükmünde Kararname ile birlikte mimarlýk mesleðinin ve yapý üretim
sürecinin köklü bir dönüþüme gireceðini duyurmuþtuk. 4 Temmuz 2011 tarihinde çýkartýlan Kararname ile birlikte
Çevre ve Þehircilik Bakanlýðý'nýn kuruluþu öngörülmüþ ve mesleðimizle ilgili pek çok konu da bu Bakanlýða
baðlanmýþtý. Ayný Kararname mimarlýk mesleði ve yapý üretim sürecinin yaný sýra, yeni kurulan Çevre ve Þehircilik
Bakanlýðýna meslek odalarýna iliþkin mevzuat oluþturma yetkisi vermiþ, böylece meslek odalarýnýn özerk yapýlarý ve
kamusal sorumluluklarý yok sayýlarak, Çevre ve Þehircilik Bakanlýðý'nýn alt teþkilatý olarak çalýþmasý planlanmýþtý.
Þüphesiz bu durumun temelinde güçlü bir toplumsal muhalefet unsuru olan meslek odalarýnýn kamu yararýna aykýrý
merkezi ve yerel uygulamalarý engelleme çabalarýný boþa çýkartmak yatmaktadýr.
Meslek odalarýna biçilen yeni rolün yaný sýra 644 sayýlý K.H.K. doðal ve yapýlý çevrenin korunarak geliþtirilmesi
konusunda da köklü deðiþiklikler yaratýyor. Yeni kurulacak Çevre ve Þehircilik Bakanlýðýna baðlý çalýþacak bir uzman
ekip ile bugüne kadar Cumhuriyet tarihi boyunca ilan edilen doðal, kültürel ve tarihi sitlerin tamamýnýn yeniden
gözden geçirilmesi planlanýyor. Son yýllarda en önemli doðal kaynaklarýmýzýn üzerinde yapýlan tahrifat
düþünüldüðünde, kültürel mirasýn uluslar arasý arenada bir pazar haline geldiði ve kentsel talanýn bir parçasý olduðu
düþünüldüðünde Bakanlýða baðlý çalýþacak bu uzman kadronun çalýþmalarýnýn ne yönde olacaðý tüm çevreler
tarafýndan kaygý ile izlenecektir.
Son yýllarýn önemli tartýþma alanlarýnýn baþýnda enerji konusu geliyor. Türkiye'nin ihtiyaç duyduðu enerjiyi
hidroelektrik santrallerle (HES) giderme düþüncesinde olan hükümet, yeþil enerjiye de bir o kadar uzak duruyor.
Doðal kaynaklarý tüketerek, bölge ihtiyaçlarýnýn bile çok küçük bir kýsmýný karþýlayacak ve yalnýzca 60-70 yýl
kullanýlacak enerji üretimini kendine “kalkýnma” yolu olarak çizen hükümet, bu yolla önemli bir kalkýnma adýmý
gerçekleþtirdiði düþüncesinde. Etrafta yok olan doðal kaynaklar ya da canlý türlerinin yerinin doldurulamayacak
olmasý ise bir kenara býrakýlabiliyor. Tüm dünya doðal kaynaklarý geliþtirmek üzere her türlü eylem ve politikasýný
gözden geçirirken, 1950'li yýllara dayanan savaþ sonrasý ekonomi-politiðini kendine þiar eden hükümet bu yönde
gelen tüm eleþtirileri “gerici” olarak nitelendirerek, bu eleþtiriyi dile getirenleri ve hatta bölge halkýný dahi
“provokatör” olarak deðerlendirebiliyor. Sit alanlarýnýn yeniden deðerlendirilmesinin kriterleri mevcut enerji
politikalarý ýþýðýnda gerçekleþecekse, bugünden birçok doðal sit alanýnýn baþýna neler geleceðini tahmin edebiliriz.
TMMOB Mimarlar Odasý Ankara Þubesi bir süredir yoðunlaþan HES proje ve uygulamalarýna karþý yaþamý ve kültürü
savunan bir yaklaþýmla kapsamlý çalýþmalar baþlattý. Bu çalýþmanýn önemli bir bileþeni ise mimarlýk öðrencilerinin
emekleri ile þekilleniyor. 2010 yýlýnda Þanlýurfa'nýn Halfeti ilçesinde gerçekleþtirilen yaz okulunda Türkiye'nin farklý
kentlerinden bir araya gelen mimarlýk öðrencileri, baraj sonrasý Halfeti'nin kaybettiði deðerleri yeniden kazandýrmak
üzere çeþitli çalýþmalar yürütmüþtü. Bu yýl da farklý disiplinlerin de katýlýmý Tunceli'nin Ovacýk ilçesinde bir araya
gelen mimarlýk öðrencileri Munzur üzerine yapýlmak istenen HES'lere karþý yaþamý savunan, kültürü ve insaný ön
plana çýkartan çalýþmalar yürüttü. Çalýþmalarýn tümünde yerel halký da sürecin içine dâhil eden öðrencilerin
çalýþmalarýna dair bir Özel Bölüm hazýrladýk bu Bülten'de.
Öyle anlaþýlýyor ki, yeni çýkan K.H.K. ile birlikte doðal, kültürel, tarihi deðerlerin korunmasýna dair daha pek çok
çalýþma gerçekleþecek. Bu Kararname ile birlikte yalnýzca koruma konusunda deðil, ayný zamanda mimarlýk
mesleðine, mimarlar örgütlenmesine dair de kapsamlý çalýþmalar yürüteceðimiz zorlu bir yol bizleri bekliyor. Bu
çalýþmalarýn herkesin desteði ve katkýsý ile þekillenmesi ise örgütlü yapýlarýn daðýtýlmaya çalýþýldýðý günümüzde her
þeyden çok önem taþýyor.
Bu çerçevede K.H.K.'yi tüm yönleri ile tartýþacaðýmýz, çözüm önerileri geliþtireceðimiz çalýþma ortamlarý yaratmaya
çalýþýyoruz. Bu çalýþmalarý ivmelendireceðine inandýðýmýz, 1-2 Ekim 2011 tarihlerinde gerçekleþtireceðimiz Üye
Danýþma Kurulu toplantýmýza, temelinde toplumsal duyarlýlýðýn ve kamusal bilincin yattýðýna inandýðýmýz
mesleðimizden hareketle tüm üyelerimizi bekliyoruz.
TMMOB Mimarlar Odasý Ankara Þubesi
41. Dönem Yönetim Kurulu
TMMOB Mimarlar Odasý Ankara Þubesi Bülteni
Ayda bir yayýmlanmaktadýr.
6500 adet basýlmýþtýr. Üyelere ücretsiz daðýtýlýr.
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Teknik Gezi: Nallýhan – Beypazarý – Baðlýca

TMMOB Mimarlar Odasý Ankara Þubesi Kültür Mesleki
Bilimsel Çalýþma Kurulu (MBÇK) tarafýndan, mimarlýk
kültürünün zenginleþtirilmesi, deneyimlerin
paylaþýlmasý amacýyla düzenlenmekte olan kültürel ve
teknik geziler, yaz döneminde de devam ediyor. Bu
kapsamda, 30 Temmuz 2011 Cumartesi günü, mimar
Esin Bölükbaþ rehberliðinde Nallýhan – Beypazarý –
Baðlýca Köyü gezisi düzenlendi. Ýç Anadolu'da yer alan
bu yerleþimlerin ortak özelliliði önemli sivil mimarlýk
örneklerini barýndýrýyor olmasý.
Ýpek Yolu üzerinde bulunan Nallýhan Osmanlý Dönemi
eserleri ve yöresel mimari ile ön plana çýkan bir belde.
Nallýhan'da mimari inceleme fýrsatýný bulan katýlýmcý
mimarlar daha sonra Beypazarýna geçtiler. Osmanlý
Döneminde önemli ticaret yollarýnýn üzerinde yer alan
Beypazarý, son yýllarda baþlattýðý restorasyon
seferberliði ve kültürel sürdürülebilirlik giriþimleri ile
sýkça gündemde yer aldý. Bu restorasyonlarý ve yerel
mimariyi inceleme fýrsatý bulan mimarlar, ardýndan
Baðlýca Köyü'nde bulunan sivil mimarlýk örneklerini
gezdiler.
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Kültür MBÇK'nýn düzenlediði diðer etkinliklere
www.mimarlarodasiankara.org adresinden ya da 417
86 65 numaralý telefondan ulaþabilirsiniz.

Teknik Gezi: Yunanistan
Ýpsala - Gümülcine –Ýskece- Selanik - Atina - Kavala
4 – 9 Kasým 2011
TMMOB Mimarlar Odasý Ankara Þubesi Kültür Mesleki
Bilimsel Çalýþma Kurulu tarafýndan Mimarlýk kültürünün
paylaþýlmasý hedefiyle, yurtdýþý gezileri
düzenlenmektedir. Bu kapsamda bugüne kadar,
Budapeþte-Viyana-Prag, Ýtalya, Ýspanya, Suriye,
Almanya, Moskova, Küba gezileri düzenlenmiþtir.
Bu kapsamda üyelerimizin talebi ve önerileriyle birlikte,
Kurban Bayramýnda 4-9 Kasým 2011 tarihinde
Yunanistan Teknik ve Kültürel Gezisi planlanmýþtýr.
Otobüsle gerçekleþtirilecek olan Yunanistan Teknik ve
Kültür Gezisine katýlmak isteyen üyelerimizin, 20 Eylül
2011 tarihine kadar ücretlerini TMMOB Mimarlar Odasý
Ankara Þubesi muhasebesine yatýrmalarý
gerekmektedir.
PROGRAM
4 KASIM: ANKARA ÝSTANBUL ÝPSALA
21.00 Ankara' Meþrutiyet Caddesinden Ýstanbul yolu
güzergâhý ile Ýpsala'ya hareket…

serbest saat 17:00 Kavala'ya hareket - Kavala'ya varýþ Otele transfer - Geceleme.

5 KASIM: ÝPSALA GÜMÜLCÝNE SELANÝK
8 KASIM: KAVALA EDÝRNE ÝSTANBUL
05.00 Ýpsala gümrük kapýsýna varýþ - Gümrük ve
pasaport iþlemleri sonrasý –(yol üzerinde kahvaltýekstra )11:00 Selanik'e varýþ - Þehir turu (Atatürk'ün
Evi, Aya Dimitri Kilisesi, Sahil þeridi, Fuar alaný ve Döner
Kule, Beyaz Kule) - Otele yerleþme - Dinleme - Serbest
zaman - Akþam yemeði - Geceleme

Kahvaltý - Panoramik þehir turu {Mehmet Ali Paþa
Külliyesi, Kavala Kalesi, su kemerleri, belediye binasý,
liman turu - 14:00 Ýskece ve Gümülcine'ye hareket- kent
gezisinden sonra Ýstanbul üzerinden Ankara'ya hareket
9 KASIM: ANKARA

6 KASIM: SELANÝK ATÝNA
Sabah erken saatte Ankara'ya varýþ - Þehir merkezine
transfer

07.00 Kahvaltý - Atina'ya hareket - 14.00 Atina'ya varýþ
- Þehir turu (Acropolis, Agora, Zeus Tapýnaðý,
Parlamento Binasý, Syntagna ve Omonia Alanlarý,
Panatherian Stadyumu ve Paþa Limaný - Otele yerleþme
- Geceleme

TEK KÝÞÝLÝK ODA FARKI : 100 €

7 KASIM: ATÝNA KAVALA

0 – 6 YAÞ ÇOCUK ÜCRETÝ : 110 €

Kahvaltý - Korint Boðazý ve Pire Limaný 12.00 den sonra

7 – 12 YAÞ ÇOCUK ÜCRETÝ : 190 €

ÜCRET (iki kiþilik odada tek kiþi) : 250 €
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Sergi: Barýþ Karikatürleri

Kültür MBÇK'dan
Ücretsiz Mesleki ve Kiþisel
Geliþim Kurslarý

1 Eylül Dünya Barýþ Günü için hazýrlanan sergi,
Karikatürcüler Derneði ile birlikte 5 Eylül 2011
tarihinde Konur Sokak'ta açýlýyor.

TMMOB Mimarlar Odasý Ankara Þubesi Kültür MBÇK,
Milli Eðitim Bakanlýðý ve Çankaya Halk Eðitim Merkezi
ile yapýlan iþbirliði ile, MEB sertifikalý ücretsiz
kurslarýmýza 2011-2012 öðrenim döneminde de devam
ediyoruz. Hafta sonu ve hafta içi gruplarýnda yeni
dönem kayýtlarýmýz baþlayacaktýr.

Eylül 1939'da Nazi Alman ordularýnýn Polonya'ya
saldýrmasý ile baþlayan Ýkinci Dünya Savaþý'ndan sonra,
insanlýk tarihinin en kanlý ve acýmasýz savaþýnýn
baþladýðý 1 Eylül günü “Dünya Barýþ Günü” olarak kabul
edilmiþtir. Barýþ sözcüðü belki bugün çok daha anlamlý
hale gelmiþ durumdadýr. Hem ülkemizde hem dünyada
yýllardýr süren çatýþmalar sorunlarý çözmek þöyle
dursun, dünyanýn yaþanmaz bir hale gelmesine neden
olmaktadýr.
Demokrasinin tam anlamýyla benimsendiði toplumlarýn
oluþmasý, hepimizin ihtiyacý olan barýþ ortamýnýn
saðlanmasý ve silahlarýn susmasý için barýþ çaðrýlarýnýn
daha güçlü bir þekilde dile getirilmesi gerektiði
kanýsýndayýz.
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Kayýt Tarihleri : 12. 09. 2011 – 30.09.2011
Dil Kurslarýmýz: Ýngilizce, Ýspanyolca,
Fransýzca, Yunanca, Almanca
Kiþisel Geliþim Kurslarýmýz:
Grafik Tasarým, Diksiyon

Grafik

Rusça,

Animasyon,

NOT: Sýnýf kontenjanlarýmýz 20 kiþi ile sýnýrlýdýr.

Herkesi Dünya Barýþ Günü temalý serginin açýlýþýna
bekliyoruz.

Baþvuru için gerekli evraklar:
1 adet Fotoðraf
1 adet Nüfus Cüzdaný Fotokopisi
1 adet Diploma Fotokopisi veya Oda Kimlik Kartý
fotokopisi

Sergi açýlýþý: 5 Eylül 2011 Pazartesi 17.00

Ayrýntýlý bilgi için:

Konur Sokak TMMOB Mimarlar Odasý Önü

(0312) 417 16 45 – (2) Zeynep Yýldýz

ÞUBEMÝZDEN

Enerji Kimlik Belgesi (EKB) Uzmanlýðý Eðitimi
n
Bina Enerji

Performansý Hesaplama Yöntemleri
-Bina Geometrisi
-Isýl Zonlar
-Isý Geçiþleri
-Ýç Kazançlar
-Aydýnlatma Enerjisi Gereksinimlerinin ve
Tüketimlerinin Hesaplanmasý
-Mekanik Sistemler Ýçin Enerji Ýhtiyacý ve
Tüketimlerinin Hesaplanmasý
-Sýcak Su Sistemi
-Yenilenebilir Enerji ve Kojenerasyon Sistemi
-Referans Bina ve Enerji Sýnýfý

n
BEP-TR

Yazýlýmý

n
BEP-TR Yazýlýmý Kullanýlarak Örnek Binanýn EKB
düzenlenmesi (UYGULAMA)
n
SINAV

KAYIT ÝÇÝN GEREKENLER
- EKB Uzmaný Kayýt Formu (EK 4, deðiþiklik RG12/2/2011-27844)
- Nüfus Cüzdaný Fotokopisi (önlü-arkalý)
- Diploma veya Mezuniyet Belgesi Fotokopisi
(Mimarlar Odasý Onaylý)

Hazýrlayan : SMGM
Kurgulayan : Bayýndýrlýk ve Ýskan Bakanlýðý, Yapý
Ýþleri Genel Müdürlüðü
Enerji Verimliliði Daire Baþkanlýðý
Süre / Kredi : 18 saat / 15 kredi
Katýlýmcýlar için : Dizüstü bilgisayar (kablosuz
internet baðlantýsýna elveriþli)
Katýlýmcý Sayýsý : En az 15, en çok 25 kiþi
ÝÇERÝK
1. Enerji Tüketimleri ve Enerji Verimliliði
2. Ýlgili Mevzuatlar
-5627 Sayýlý Enerji Verimliliði Kanunu
-Merkezi Isýtma ve Sýhhi Sýcak Su Sistemlerinde
Isýnma ve Sýhhi Sýcak Su Giderlerinin
Paylaþtýrýlmasýna Ýliþkin Yönetmelik
-Binalarda Enerji Performansý Yönetmeliði

- Büro Tescil Belgesi (BTB sahibi olmayan mimarlar
eðitime katýlabilirler, ancak “Binalarda Enerji
Performansý Yönetmeliði” ve 10.06.2010 tarih ve
27607 sayýlý Resmî Gazete'de yayýmlanan “Enerji
Kimlik Belgesi Uzmanlarýna ve Eðitici Kuruluþlara
Verilecek Eðitimlere Ýliþkin Teblið” [Deðiþik: RG27.04.2011-27917] esaslarý kapsamýnda
yetkilendirme ve sertifika alamazlar.)
- 3 Adet Vesikalýk Fotoðraf
- 180 TL Kayýt Ücreti
(Eðitim sýrasýnda kullanýlmak üzere katýlýmcýlarýn
kiþisel dizüstü bilgisayarlarýný beraberinde getirmeleri
gerekmektedir.)
SERTÝFÝKAYA HAK KAZANMA KOÞULLARI
n
18 saatlik

eðitimin en az 16 saatine katýlmýþ olmak

n
Eðitim sonunda yapýlacak sýnavdan 100 üzerinden
en az 70 puan almýþ olmak

Eðitime kayýt ve bilgi için :
Banu Barutçu
0312.4178665 /121
Son kayýt tarihi :09 Eylül 2011'dir.
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Mühendislik Mimarlýk Öyküleri-V
Ýçin Öykülerinizi Bekliyoruz…1

Türkiye'de sektörlerin oluþumu, sanayi kuruluþlarýnýn kurulmasý-geliþimi, saha uygulamalarý gibi bazý mühendislik
ve mimarlýk öykülerinin teknik detaylarýn dýþýnda, konuya uzak kiþilerin de anlayabileceði bir dille anlatýldýðý
"Mühendislik-Mimarlýk Öyküleri" serisinin beþincisi için öykü toplama çalýþmalarý devam ediyor. Meslek insanlarý,
akademik çevreler, öðrenciler ve ülkenin geleceðine duyarlý her kesimden büyük ilgi gören serinin beþinci kitabý
okuyucuyla buluþabilmek için öykülerinizi bekliyor.
Ýlki TMMOB'nin kuruluþunun 50. yýlýnda yayýmlanan "Mühendislik-Mimarlýk Öyküleri"nde bugüne kadar 4 kitap
basýldý ve bu 4 kitapta 51 öykü yer aldý. "Mühendislik-Mimarlýk Öyküleri-V" kitabýnda yer alabilecek öyküleri
tmmob@tmmob.org.tr adresine gönderebilirsiniz.
1

http://www.tmmob.org.tr/genel/bizden_detay.php?kod=6660&tipi=2
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TMMOB Demokrasi Kurultayý

AMAÇ - KAPSAM
Ülkemizde demokrasinin bütün kurum ve kurallarýyla
yaþama geçmesi, toplumda deðiþik kültürlere ve
inançlara saygýlý bir ortam yaratýlmasý, militarizme ve
þiddet politikalarýna karþý barýþý ve insan haklarýný, antidemokratik, yönetim biçimine karþý halkýn yönetimlerde
söz sahibi olabileceði demokratik, laik, sosyal hukuk
devleti anlayýþýný egemen kýlma çabalarý geniþ çaplý bir
demokrasi mücadelesini gerektirmektedir. Türkiye'nin
demokrasi ve demokratikleþmesi sorununu ve
TMMOB'nin demokratikleþme sürecinde sahip olmasý
gereken iþlevlerini; meslek alanlarýnýn korunmasý ve
geniþletilmesiyle iç içe ve bir bütün olarak ele almak
gerekir.
TMMOB'nin örgütsel tarihinde bir dönüm noktasý olma
niteliði taþýyan etkinliklerimizden biri olan ve ilki 1998
yýlýnda gerçekleþtirilen “TMMOB Demokrasi
Kurultayý”nýn ikincisi 2011'in Kasým ayýnda Ankara'da
düzenlenecektir. TMMOB Demokrasi Kurultayý, TMMOB
örgütlülüðü içinde gerçekleþtirilecek en önemli
etkinliklerden biri olacak ve kurultay sonunda TMMOB
Demokrasi Programý yayýnlanacaktýr.
Kurultay'a ön hazýrlýk yapýlmasý amacýyla yerellerde de
kurultaylar yapýlacak ve buralarda oluþacak görüþ ve
raporlar Merkezi Kurultaya taþýnacaktýr. Bu kapsamda
TMMOB Ankara Demokrasi Yerel Kurultayý, TMMOB
A n k a ra Ý l Ko o r d i n a s y o n Ku r u l u t a ra f ý n d a n
düzenlenmektedir. Kurultay'da Demokrasi, Temel
Ýlkeler, Ýnsan Haklarý, Çalýþma Yaþamý, Demokrasinin
Ekonomisi, Doðal Kaynaklar ve Çevre, Kadýn Sorunu,
Kürt Sorunu gibi çok önemli baþlýklar tartýþýlacak bu
konularda raporlar yayýnlanacaktýr.
Demokrasinin tüm ilke ve kurumlarýyla egemen olduðu,
insan haklarý ve özgürlüklerinin tam anlamýyla
uygulandýðý, toplumun tüm kesimlerinin barýþ içinde bir
arada yaþadýðý bir ülke kurma inanç ve kararlýlýðýyla
düzenleyeceðimiz Kurultay, mücadelemize önemli
katkýlar sunacaktýr.
Kurultay'a, TMMOB'ye baðlý odalarýn tüm üyelerinin
katýlým ve katkýlarýný bekliyoruz..
ANKARA YEREL KURULTAYI
Tarih : 10-11 Eylül 2011
Saat : 10.00 - 18.00
Yer : ÝMO Teoman Öztürk Salonu
Necatibey Cad. No: 57 Kýzýlay / ANKARA

TMMOB Ankara ÝKK DEMOKRASÝ KURULTAYI
DEMOKRASÝ
-Demokrasi Kavramýnýn Geliþimi
-Demokrasinin Ýþleyiþi
- Siyasal Partiler
- Seçimler
- Yasama
- Yürütme
- Yargý ve Güçler Ayrýlýðý
- Örgütlü Toplum
- TMMOB ve Demokrasi
TEMEL ÝLKELER
-Cumhuriyet
-Baðýmsýzlýk
-Laiklik
-Hukuk Devleti
-Özgürlükçü Anayasa
ÝNSAN HAKLARI
-Temel Hak ve Özgürlükler
-Saðlýk
-Eðitim Hakký
- Üniversite Eðitimi
-Basýn ve Yayýn Özgürlüðü
ÇALIÞMA YAÞAMI
- Ýstihdam-Ýþ Gücü
- Sendikal Haklar
- Sosyal Güvenlik
- Ýþçi Saðlýðý ve Ýþ Güvenliði
- Çalýþma Yaþamýyla Ýlgili Yasal Düzenlemeler
DEMOKRASÝNÝN EKONOMÝSÝ
- Ekonomi, Kalkýnma, Sanayileþme
- Küreselleþme
- Bilim ve Teknoloji
- Kentleþme, Konut Sorunu, Barýnma Hakký
- Yerel Yönetim
- Ulaþým ve Trafik, Yangýn, Deprem ve Güvenlik
- Enerji
DOÐAL KAYNAKLAR VE ÇEVRE
- Maden
- Orman
- Tarým ve Gýda
KÜRT SORUNU
KADIN SORUNU
ÝLETÝÞÝM
TMMOB Makina Mühendisleri Odasý Ankara Þubesi
Meþrutiyet Caddesi No: 19 Kat: 4-5 Kýzýlay / ANKARA
Tel: (+90) 312 425 21 41 / 1517 Faks: (+90) 312 417 87 81
e-posta: ankara.ikk@tmmob.org.tr
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TMMOB Ücretli Mühendis, Mimar, Þehir Plancýlarý ve Ýþsizlik
Ankara Yerel Kurultayý
ve mimarlarýn %82,5'i bir iþyerinde çalýþmaktadýr. Bir
iþyerinde çalýþan mühendis ve mimarlarýn %82'si
mühendislik, mimarlýk, þehir plancýlýðýyla ilgili bir iþte,
%73,7'si eðitimini aldýðý branþta çalýþmaktadýr. Meslek
dýþý çalýþma %16,2'dýr.
Söz konusu araþtýrma ekonomik kriz öncesinde
yapýlmýþ olup, ekonomik kriz, iþsizlik oranlarýnda büyük
artýþa yol açmýþtýr. Bugün itibarýyla mühendis, mimar ve
þehir plancýlarýnýn %25'i iþsizdir. Ýktidarýn yaptýðý ve
TMMOB'yi de hedef alan “düzenlemeler” ile meslek
a l a n l a r ý m ý z d a r a l t ý l m a k t a d ý r. B u d u r u m u n
meslektaþlarýmýzý daha yüksek oranda iþsiz býrakacaðý
açýktýr.
Ücretli mühendis, mimar ve þehir plancýlarýnýn sorunlarý
ve iþsizlik konusunun tartýþýlacaðý Kurultay'a,
TMMOB'ye baðlý odalarýn tüm üyelerinin katýlým ve
katkýlarýný bekliyoruz.
AMAÇ – KAPSAM

TMMOB Ankara ÝKK

Ülkenin imarýnda, yapýlaþmasýnda, alt yapýsýnda,
sanayileþmesinde, enerji üretim ve daðýtýmýnda,
tarýmýnda, teknoloji üretiminde, yer altý ve yer üstü
kaynaklarýnýn deðerlendirilmesinde görev alan
mühendisler, mimarlar, þehir plancýlarý; insaný, doðayý,
bilimi, üretimi, yatýrýmý dýþlayan politikalar ve
uygulamalardan doðrudan etkilenmektedir. Küresel
sermayenin çýkarlarý doðrultusunda ülkenin tarýmý,
hayvancýlýðý, ormanlarý bitirilmekte, mühendislerin,
mimarlarýn uygulama alanlarý daraltýlmaktadýr.

KURULTAY KONULARI
- Ücretli Mühendis, Mimar ve Þehir Plancýlarýnýn Çalýþma
Yaþamý
- Ücretli Mühendis, Mimar ve Þehir Plancýlarýnýn Çalýþma
Yaþamýný Belirleyen Yasalar
-Ücretli Mühendis, Mimar ve Þehir Plancýlarýnýn Çalýþma
Koþullarý
-Kamu ve Özel Sektörde Çalýþan Ücretli Mühendis,
Mimar ve Þehir Plancýlarýnýn Özlük Haklarý ve Ýþ
Güvencesi
-Kapitalizmin Dünyadaki Ekonomik Krizi ve Özlük
Haklarýna Etkileri
- Ýþsizliðin ve Güvencesizliðin Mühendis, Mimar ve Þehir
Plancýlarý Üzerindeki Etkileri
-Özelleþtirmenin Mühendis, Mimar ve Þehir Plancýlarý
Üzerindeki Etkileri
-Ücretli Mühendis, Mimar ve Þehir Plancýlarý Ýçin Asgari
Ücret ve Ücret
-Örgütlenme, Sendikalaþma

Ülkemizin, halkýmýzýn, meslektaþlarýmýzýn içinde
bulunduðu olumsuzluklarý aþmak, küresel sermaye
patentli politikalar yerine, insaný, emeði eksenine alan
politikalarýn hayata geçirilmesiyle mümkündür.
Ülke sorunlarýndan ayrý olarak deðerlendirilemeyecek
olan mesleki sorunlar ve çalýþma koþullarý için çözüm
önerileri sunmak amacýyla TMMOB tarafýndan Ücretli
Mühendis, Mimar, Þehir Plancýlarý ve Ýþsizlik Kurultayý
düzenlenecektir.
Kurultay'a ön hazýrlýk yapýlmasý amacýyla yerellerde de
kurultaylar yapýlacak ve buralarda oluþacak görüþ ve
raporlar Merkezi Kurultaya taþýnacaktýr. Bu kapsamda
TMMOB Ücretli Mühendis, Mimar, Þehir Plancýlarý ve
Ýþsizlik Ankara Yerel Kurultayý, TMMOB Ankara Ýl
Koordinasyon Kurulu tarafýndan düzenlenmektedir.
TMMOB tarafýndan yapýlan “Türkiye'de Mühendis, Mimar
ve Þehir Plancýsý Profil Araþtýrmasý”na göre; mühendis
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ANKARA YEREL KURULTAYI
Tarih : 17-18 Eylül 2011
Saat : 10.00 - 18.00
Yer : ÝMO Teoman Öztürk Salonu
Necatibey Cad. No: 57 Kýzýlay / ANKARA
ÝLETÝÞÝM
TMMOB Makina Mühendisleri Odasý Ankara Þubesi
Meþrutiyet Caddesi No: 19 Kat: 4-5 Kýzýlay / ANKARA
Tel: (+90) 312 425 21 41 / 1517 Faks: (+90) 312 417 87 81
e-posta: ankara.ikk@tmmob.org.tr
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Kamu binalarý rezidansa, otele dönüþecek!
Teþkilat Kanunu'nda deðiþiklik yapan ve Vergi Denetim
Kurulu Baþkanlýðý kurulmasýna imkan veren
kararnamenin içinde dikkatlerden kaçak bir madde yer
aldý. Bu maddeye göre Maliye Bakanlýðý Hazine arazileri
üzerinde imar yetkisi aldý. Maliye devletin hüküm ve
tasarrufu altýnda bulunan taþýnmazlarý farklý projeler
için deðerlendirebilecek. Plan deðiþikliklerini belediyeler
3 ay içinde onaylamazsa planlar Milli Emlak tarafýndan
re'sen onaylanacak.
Bir Maliye yetkilisi deðiþikliðin nedenini þöyle izah etti:
Bugün Ýstanbul'da Boðaz'a nazýr bir çok kamu binasý
bulunuyor. Kamu kuruluþlarý, bu binalar yerine yine kent
içinde farklý bir bölgede de faaliyetini sürdürebilir.
Boðaz'a nazýr kamu binalarýnýn bulunduðu alanlarýn bir
bölümü, imar planý deðiþiklikleriyle otel alanýna
dönüþtürülebilir. Bu þekilde satýþa çýkarýlabilir. Araziler
çok daha yüksek bedelle ekonomiye
kazandýrýlabilir.
Maliye Bakanlýðý, Hazine arazilerini imar planý
yaptýrarak, otel, iþ merkezi veya toplu konut alaný olarak
satmaya hazýrlanýyor.
Vergi Denetim Kurulu Baþkanlýðý'nýn kurulmasýný
öngören teþkilat kanununda deðiþiklik yapan Maliye
Bakanlýðý Teþkilatý Hakkýndaki Kanun Hükmünde
Kararname (KHK) ile Hazine arazileri üzerinde Bakanlar
Kurulunun belirlediði projeler için imar yetkisi
aldý.
Ýlgili düzenlemeye göre, Maliye Bakanlýðý, Bakanlar
Kurulu'nca uygulama usul ve esaslarý belirlenen projeler
kapsamýnda, Hazine'nin özel mülkiyetinde ve devletin
hüküm ve tasarrufu altýnda bulunan taþýnmazlarýn imar
planlarýný, çevre imar bütünlüðünü bozmayacak þekilde
yapabilecek, yaptýrabilecek, tadil edebilecek ve imar
uygulamasýný gerçekleþtirebilecek.
Bu planlar, büyükþehir belediye sýnýrlarý içerisinde kalan
alanlar için büyükþehir belediye meclisi tarafýndan, il ve
ilçe belediye sýnýrlarý ile mücavir alan içindeki sahalar
için ilgili belediye meclisleri tarafýndan, beldelerde ve
diðer yerlerde ise ilgili valilik tarafýndan planlarýn intikal
ettiði tarihten itibaren 3 ay içinde aynen veya
deðiþtirilerek onaylanacak.

Belediyeler ve valiliklerin 3 ay içinde onaylamadýðý
planlar ise Milli Emlak Genel Müdürlüðü'nce re'sen
onaylanacak. Ýlgili belediye ve valilikler de, bu arsa ve
arazilerin imar fonksiyonlarýný 5 yýl süreyle
deðiþtiremeyecek.
Maliye Bakanlýðý, bu yetki çerçevesinde Ýstanbul,
Ankara, Ýzmir, Antalya gibi iller baþta olmak üzere kent
merkezlerindeki Hazine'ye ait arsa ve arazilerin deðerini
imar planý yaptýrarak artýracak. Hazine taþýnmazlarý
imar planlý olarak daha yüksek bedellerle satýþa
sunulacak.
Ayný þekilde þehir merkezlerinde üzerlerinde kamu
binalarýnýn bulunduðu bazý alanlar da, yine imar planý
deðiþikliði ile konumlarýna göre önce otel alaný, iþ
merkezi ya da toplu konut alanýna dönüþtürülebilecek.
Daha sonra da ihaleye çýkarýlarak satýlacak.
Alýnan yetki çerçevesinde Maliye Bakanlýðý, büyük
þehirlerde rantý yüksek Hazine arazilerini Toplu Konut
Ýdaresi'ne vermek yerine, imar planýný yaparak veya
yaptýrarak, daha yüksek bedelle ekonomiye
kazandýracak.
Devletin 119 bin binasý var, Kuleli Lisesi bile
taþýnabilir
Maliye Bakanlýðý Milli Emlak Genel Müdürlüðü verilerine
göre, 10 Aðustos itibarýyla devletin hüküm ve tasarrufu
altýnda 118 bin 892 bina, 404 bin 709 arsa, 827 bin 457
arazi bulunuyor. Maliye Bakanlýðý aldýðý yetki
çerçevesinde Çengelköy'deki Kuleli Askeri Lisesi'ni
baþka yere taþýyýp binayý da otele dönüþtürebilecek.
Uygulama planýný TOKÝ eski Baþkaný Bayraktar
yapacak
Maliye Bakanlýðý'nýn, yeni düzenleme kapsamýndaki
uygulama planý yapma yetkisinin bu alandaki donaným
ve tecrübesi nedeniyle Çevre ve Þehircilik Bakanlýðý'na
býrakýlmasý düþünülüyor.
Bu düþünce hayata geçirildiðinde, Maliye Bakanlýðý,
Kanun Hükmünde Kararnameye uygun þekilde
Hazine'ye ait arsa ve araziler üzerinde projeler
üreterek, yeni konsepti belirleyecek.
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Çevre ve Þehircilik Bakanlýðý da, bu konsepte uygun
uygulama planý hazýrlayacak. Arsa ve arazi daha sonra
da satýþa çýkarýlacak.
Boþ yere
kazandýrýlýr

atýl

duracaðýna

2011 Dünya Habitat Günü Temasý:
“Kentler ve Ýklim Deðiþikliði”

ekonomiye

Maliye Bakanlýðý'ndan bir üst düzey yetkili, büyük
þehirlerde Hazine'ye ait binlerce bina, arsa ve arazi
bulunduðuna dikkati çekerek kararnamenin amacýný
þöyle deðerlendirdi:
“Bunlarýn önemli sayýlacak bir bölümü de, kent
merkezlerinde yer alýyor. Bugün Ýstanbul'da Boðaz'a
nazýr bir çok kamu binasý bulunuyor. Kamu kuruluþlarý,
bu binalar yerine yine kent içinde farklý bir bölgede de
faaliyetini sürdürebilir. Ýstanbul'da örneðin sürekli
olarak otel ihtiyacý olduðu dile getiriliyor. Boðaz'a nazýr
kamu binalarýnýn bulunduðu alanlarýn bir bölümü, imar
planý deðiþiklikleriyle otel alanýna dönüþtürülebilir. Bu
þekilde satýþa çýkarýlabilir. Mevcut binalar, çevredeki
dokuyu bozmayacak þekilde restore edilerek ya da
duruma göre yenilenerek otel haline getirilebilir. Hazine
de, bu þekilde hüküm ve tasarrufu altýndaki bu arazileri
çok daha yüksek bedelle ekonomiye kazandýrabilir. Ayný
þekilde kent merkezlerinde veya kent giriþlerinde
devlete ait çok sayýda boþ arazi var. Bunlar da imar
planlarýyla ticaret merkezi, alýþveriþ merkezi ya da toplu
konut alaný olarak yeniden düzenlenir. Bu yerler de, atýl
duracaðýna ekonomiye kazandýrýlmýþ olur. Bu yetki ile
kentsel dönüþümler gerçekleþtirilebilir. Ýmar planý
yetkisiyle bunlarý yapmak istiyoruz.”

Her yýl Dünya Mimarlýk Günü ile ayný gün kutlanan
Dünya Habitat Günü'nün 2011 yýlý temasý Birleþmiþ
Milletler tarafýndan “Kentler ve Ýklim Deðiþikliði” olarak
belirlendi. Bu yýlki resmi kutlamalar Meksika'da
gerçekleþtirilecek. Tüm dünya ülkelerinin Habitat
Günü'nü içine alan hafta boyunca bu tema kapsamýnda
etkinlikler düzenlemeleri bekleniyor.
Birleþmiþ Milletler, 21. yüzyýlda dünya geliþiminin
önündeki en zorlu koþulun iklim deðiþikliði olduðunu ve
önümüzdeki 10, 20 ve 30 yýllýk zaman dilimlerinde
kentlerimizin bu koþullara nasýl cevap vereceðinin tam
olarak öngörülebilir olmadýðýný belirtiyor. Ýnsanlýðýn
büyük bir bölümünün kentlerde yaþamakta olduðu
günümüzde, iklim deðiþikliðinin bir sonucu olan
afetlerin en büyük etkisinin yine kentlerde görüldüðünü
hatýrlatýyor. Ayrýca kentlerin de iklim deðiþikliðin
oluþumunda büyük etkisi bulunduðu ifade ediliyor. Bu
yýlki temayla, kentlerin geleceðine yönelik ortak
sorumluluðun bir kez daha altýnýn çizilmesi
hedefleniyor.
Dünya Habitat Günü'ne iliþkin geliþmeleri takip etmek
için:www.unhabitat.org/categories.asp?catid=669
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UIA 2011 Tokyo Kongresi Temasý Deðiþti:
“Tasarým 2050: Afetlerin Ötesinde, Dayanýþma Ýçinde
Sürdürülebilirliðe Doðru”

Uluslararasý Mimarlar Birliði'nin (UIA) üç yýlda bir
düzenlediði mimarlýk kongresi 2011 yýlýnda Japonya'nýn
Tokyo kentinde gerçekleþtirilecek. 25-29 Eylül 2011
tarihlerinde düzenlenecek olan 24. Dünya Mimarlýk
Kongresi'ni, 29 Eylül-1 Ekim tarihlerindeki UIA Genel
Kurulu izleyecek. 2005 yýlýndaki 22. Dünya Mimarlýk
Kongresi'ne Ýstanbul ev sahipliði yapmýþtý.
UIA 2011 Tokyo Kongresi'nde, kentin renkli ve hareketli
mimari yapýsýnýn kongre katýlýmcýlarý için çekici bir unsur
olacaðý düþünülüyor. 11 Mart'ta Kuzeydoðu Japonya'yý
vuran büyük deprem ve tsunami felaketinden sonra
temasý “Tasarým 2050: Afetlerin Ötesinde,
Dayanýþma Ýçinde Sürdürülebilirliðe Doðru”
olarak deðiþtirilen kongrede, çevre, kültür, yaþam
konularýnýn "insan güvenliði" ile iliþkilendirilerek
tartýþýlmasý ve 2050 yýlýna doðru ve sonrasýnda
geleceðin ve yaþam çevrelerinin tasarlanmasýna iliþkin
fikirlerin paylaþýlmasý ve geliþtirilmesi hedefleniyor.
Kongrenin alt temalarý “Çevre” (yerküre, sürdürülebilir
mimarlýk, doðal afetler, su, tarým, kozmik çevre),
“Yaþam” (nüfus sorunlarý, yaþlanan toplum, bulaþýcý
hastalýklar, suni yaþam, biyolojik çeþitlilik) ve “Hayatta
Kalma Mücadelesi” (bilgi odaklý toplum, kentsel
sorunlar, ekonomi, ulaþým, eðitim, tarihî miras) olarak
belirlendi. Kongrenin çaðrýlý konuþmacýlarý arasýnda
SANAA, Tadao Ando, Kengo Kuma, Fumihiko Maki,
Christoph Ingenhoven bulunuyor; kesinleþtikçe yeni
isimlerin de ekleneceði belirtiliyor. Kongre için
uluslararasý kayýtlar baþladý, erken kayýt 31 Aðustos
2011'e kadar yapýlabilir.
Bilgi ve kayýt için:
www.uia2011tokyo.com/en/registration
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Sempozyum: ODTÜ Mimarlýk Tarihi Lisansüstü Araþtýrmalarý Sempozyumu –VII

Orta Doðu Teknik Üniversitesi Mimarlýk Fakültesi Mimarlýk Tarihi Programý tarafýndan her iki yýlda bir düzenlenen
Mimarlýk Tarihi Lisansütü Araþtýrmalarý Sempozyumu'nun yedincisi “Mekanlar / Zamanlar / Ýnsanlar: Kent ve
Mimarlýk Tarihi” temasý ile 1–2 Aralýk 2011 tarihleri arasýnda Ankara'da düzenleniyor. Daha önce sýrasýyla, Osmanlý
Cumhuriyet ve Eski çað dönemlerini ele alan sempozyum dizisi, Cinsiyet / Cinsellik, Kimlik / Aidiyet ve Hamilik
temalarý altýnda devam etti. Yedincisi düzenlenen sempozyumun bu yýlki temasý ise “kent” olarak belirlendi.
,
Bu sempozyumda yer alacak bildirilerde mekanlarý, zamanlarý ve insanlarý; kentsel tasarým, kent tarihi
araþtýrmalarý, kentlerin tarihsel süreçte geliþimleri, mekansal algý, kentsel mekan üretimi ve kullanýmý çerçevesinde
irdeleyen güncel araþtýrmalarýn sunulmasý ve bu çalýþmalarýn mimarlýk tarihi alanýnda ürettiði yeni bilginin
tartýþýlmasý hedefleniyor. Çift dilli olarak düzenlenen sempozyum, lisansüstü (yüksek lisans ve doktora)
çalýþmalarýný sürdüren veya son 3 yýl içinde bitirmiþ olan araþtýrmacýlara açýktýr. Bildiri özetleri son tarih: 3 Ekim 2011
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ODTÜ Yerleþkesinde Neler Oluyor?
ODTÜ'nün Doðasýný Sahiplenme Zamaný!
odtunundogasi.org
4 Aðustos 2011
Derecede Doðal Sit Alaný ve I. Derecede Arkeolojik Sit
Alaný olan bu alan, son 20 yýldýr süren tahribatlara ilave
yeni tehditlerle karþý karþýya.

Tezcan Karakuþ Candan

ODTÜ'nün ne denli önemli ve eþsiz bir doðasýnýn
olduðunu anlamak için güncel bir uydu görüntüsünden
ODTÜ Arazisinin Ankara içindeki konumuna bakmak
yeterli olacaktýr aslýnda. Milyonlarca betonun sýradaki
lokmasý görümünde, insan eliyle var edilmiþ eþsiz bir
orman, Ýç Anadolu'nun doðal varlýðýný koruyabilmiþ
yegane bozkýrlarý ve bozkýrýn vahasý konumunda bir
sulak alan: Eymir Gölü. Büyük bir þehre bu kadar yakýn
olan ve etrafýnda kendine eþdeðer baþka bir alan
olmayan, Türkiye'nin en büyük kampüs alaný olan bu
korunaklý alan, elbette ki eþsiz bir doða tasviri
uyandýracaktýr zihinlerimizde...
Gerçekten de ODTÜ, bizleri yanýltmýyor ve 33 milyonun
üzerinde aðacýyla, yaklaþýk 500 tür kýr çiçeðiyle, 23 tür
memeli canlýsý, 9 tür sürüngeni, 126 tür kelebeði ve 226
kuþ türüyle, þehrin gündelik hayatýnýn ve
koþturmacasýnýn sýkýntýsýný yok edecek, bizlere temiz bir
hava sunacak, insanlara yaþama dair farklý bilgiler
verebilen bozulmamýþ bir doða parçasý konumunda.
Fakat, gerek eþsiz doðal zenginlikleriyle, gerekse de
birçok eski medeniyete ev sahipliði yapmýþ arazisiyle I.

Dün olduðu gibi bugün de Ankara'daki arazi rantýnýn
odaðýnda ODTÜ Arazisi. Baþta Ankara Büyükþehir
Belediyesi olmak üzere, villa düþkünü müteahhitler,
kamu kurumlarý ve aklýnýza gelebilecek her türlü özel
þirket ve hatta ODTÜ yönetiminin kendisi bile bu doðal
zenginLiklerin yerine alternatif zenginlikler arayýþý
içinde.
2008'de ODTÜ'deki binalarý yýkmakla tehdit eden ve
ODTÜ'ye 2 milyon liraya yaklaþan ceza kesen ODTÜ
düþmaný, rant düþkünü Ankara Büyükþehir Belediye
Baþkaný Melih Gökçek'in geçtiðimiz hafta tekrar
gündeme getirdiði, ODTÜ üzerinden geçerek Konya
yolunu Eskiþehir yoluna baðlayacak yol projesi ve Eymir
Gölü'nü yapay bir parka çevirme planlarý ODTÜ'yü
yavaþ yavaþ bölerek ondan parçalar koparmanýn en
somut hamlesi þu anda. Birbiri ardýna gelecek yeni
yaðmalama projelerine kapý açacak bu proje,
Ankara'nýn yegane bakir alanýnýn, Ankaralýnýn nefes
kaynaðýnýn ve de ODTÜ'nün ruhunun da sonunu
hazýrlayacaktýr.
Ýnsanlýk, binbir emekle var ettiði bir cenneti, bir uzvunu
kendi eliyle yok etmenin eþiðinde,
ODTÜ doðasýný korumak bugün geçmiþe göre daha
zordur ve gün geçtikçe daha da zorlaþacaktýr. Ancak bu,
yapýlamayacak bir þey deðildir. ODTÜ gibi bir camia ve
doðasever Ankara halký buna bütünüyle önem verirse
bu oldukça kolay bir þekilde gerçekleþecektir.
Önümüzdeki süreç, gerek öðrencisi, akademisyeni,
çalýþaný, mezunuyla ODTÜ olarak, gerekse de Ankara
halký olarak ODTÜ Doðasýný tehdit eden yanlýþ
uygulamalara ve rant odaklý yaðmalara karþý direnme,
ODTÜ Doðasý'na sahip çýkma dönemi olmalýdýr.
ODTÜ'yü VERMEYECEÐÝZ!
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ODTÜ Ýmar Planý,Yollar ve Eymir Gölü ile Ýlgili
Basýn Toplantýsý'nýn Notlarý

ODTÜ Rektörü Prof. Dr. Ahmet Acar, Rektörlük Toplantý
Salonu'nda düzenlediði basýn toplantýsýnda basýnda yer
alan iddialarla ilgili açýklamalarda bulundu. Basýn
toplantýsýndan satýr baþlarý þu þekilde:
ODTÜ Camiasýnýn ve Sivil Toplum Kuruluþlarýnýn
Tepkisi
-Son haftalarda, yazýlý ve görsel medyada ve sosyal
iletiþim aðlarýnda yoðun olarak tartýþýlan 3 konuda
basýnda çýkan bazý haber ve demeçler, eksik ve yanlýþ
bilgi içermektedir. Bu haber ve demeçler nedeniyle;
gerek Eymir Gölü'nün ve ODTÜ Ormanýnýn deðerini bilen
ODTÜ'lü ve Ankaralýlar gerekse ODTÜ Dostu ve sivil
toplum kuruluþlarý haklý endiþeler yaþamaktadýr.
-ODTÜ olarak, zamanýmýzý ve enerjimizi, eðitim,
araþtýrma ve toplumsal sorumluluk alanlarýndaki
projelerimize yöneltmek istememize raðmen, basýnda
çýkan eksik ve yanlýþ haberler, ODTÜ'ye ve ODTÜ'lülere
yöneltilen haksýz eleþtiriler ve bu haberlerle ilgili olarak
gelen yüzlerce destek mesajý ve dilekçesi, bu konuda bir
açýklama yapýlmasýný zorunlu hale getirmektedir.
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Ýmar Planý Konusu
-Ankara Büyükþehir Belediyesi (BÞB) 2008 yýlýnda
“ODTÜ binalarýnýn kaçak olduðu” suçlamasýyla 45 bina
grubunun yýkýlmasýna ve Üniversiteye yaklaþýk 1,8
trilyon TL ceza kesilmesine karar vermiþtir.
-ODTÜ Rektörlüðü yýkým ve ceza kararlarýný
mahkemeye götürmüþ ve açtýðý 45 ayrý davaya bakan
farklý mahkemelerin hepsi, yýkým ve ceza kararlarýnýn
yasal dayanaðý olmadýðýný ve kamu yararýna aykýrý
olduðunu hükme baðlamýþtýr.
-Ýddia edilenin aksine, Orta Doðu Teknik Üniversitesi,
kurulduðu günden bu yana planlý bir þekilde geliþmiþtir.
ODTÜ'deki yapýlaþma þehir planlamasý ve mimarlýk
alanýnda en üst standartlarla yürütülmüþtür. ODTÜ
Ankara yerleþkesi, çok sayýda uluslararasý mimarlýk ve
çevre ödülleri almýþ, “Cumhuriyet Döneminin En Önemli
20 Mimari Eseri” arasýnda sayýlmýþtýr.
-Kamuoyuna, “ODTÜ'nün imar planý yoktur.” þeklinde
yanlýþ bilgi verilmektedir. Orta Doðu Teknik

Üniversitesi'nin, 1994'te Ankara BÞB tarafýndan
onaylanmýþ 1/5.000'lik ve 2008 yýlýnda Çankaya
Belediyesi tarafýndan onaylanmýþ 1/1.000'lik imar
planlarý vardýr. Ancak, Ankara BÞB'si, Eylül 2008'de
aldýðý bir kararla bu planlarý reddetmiþ ve yeniden
“Koruma Amaçlý Ýmar Planý” yapýlmasýný talep etmiþtir.

çarpýk yapýlaþmaya karþý korumuþ ve hep Ankaralýlarýn
kullanýmýna sunmuþtur. Eymir Gölü'ne yaya giriþlerde
bir kýsýtlama veya ücret söz konusu deðildir. Sadece
doðal çevreyi ve kullanýcýlarý aþýrý araç trafiðinden
korumak amacýyla özel araç giriþleri için Göl Kartý
istenmektedir

-Koruma Amaçlý 1/5.000'lik Ýmar Planý çalýþmasý,
Ankara BÞB'nin de dahil olduðu yasal aþamalar
izlenerek yürütülmüþtür. Ankara BÞB tarafýndan talep
edilen “Koruma Amaçlý Ýmar Planý”, onay için BÞB'ne
sunulma aþamasýna gelmiþtir.

-Kýyý Kanunu su havzalarýnda kýyýdan itibaren 100
metrelik bantýn kamuya açýlmasýný emreder. Tüm göl
bölgesi, Or-An Bölgesindeki ODTÜ Ormaný kamuya
açýktýr.

Düzenleme Ortaklýk Payý (DOP) Konusu
-Son bir ay içinde Ankara BÞB Baþkaný'nýn basýnda çýkan
demeçlerinden, 1/5.000'lik Ýmar Planýnýn onaylanmasý
için ODTÜ arazisinin %35 - %40'ýný Düzenleme Ortaklýk
Payý (DOP) olarak talep etme niyeti olduðu
anlaþýlmaktadýr. ODTÜ'den ve benzer durumdaki diðer
kampus üniversitelerinden Ýmar Kanunu'nun 18.
maddesinde yer alan DOP olarak arazi talep edilmesi
yasanýn ruhuna aykýrýdýr. Çünkü, (1) bir kamu
üniversitesi olan ODTÜ'nün arazisinin imar planý
onayýndan sonra satýlmasý veya bu araziden rant elde
edilmesi söz konusu deðildir. (2) Ýmar düzenlemesi ile
ODTÜ arazisine yeni nüfus yerleþmesinden
bahsedilemez. (3) ODTÜ yerleþkesinde yol, yeþil alan ve
diðer sosyal donatý zaten Üniversite tarafýndan
saðlanmýþtýr. ODTÜ'nün, kendisine verilen arazi
üzerinde oluþturduðu ve bugün 3000 hektarý kaplayan
“ODTÜ Ormaný” ile sadece Üniversitenin yeþil alan ve
rekreasyon ihtiyacýný karþýlamakla kalmamýþ, birçok
batý kentinde örneði gördüðümüz ve özenle korunan bir
kentsel yeþil alan, Ankaralýlarýn kullanýmýna açýk bir
“akciðer” yaratmýþtýr.
-ODTÜ Arazisi çok sayýda doðal sit alanýný ve tarihi sit
alanýný bünyesinde barýndýrmaktadýr. Bugün Türkiye'de
ve dünyada nadir bulunan çok sayýda canlýnýn – çiçek,
bitki, kelebek, kuþ, diðer yabani hayvan – yaþadýðý bir
bölgedir.
Eymir Gölü Konusu
-Ankara BÞB Baþkaný bazý aralýklarla, “Eymir Gölü'nü
Halka Açacaðýz.” türü demeçler vermektedir. Ýmar
Planýnýn onaylanmasý aþamasýnda Ankara BÞB
tarafýndan, DOP karþýlýðý olarak Eymir Gölü'nün
ODTÜ'den talep edileceði gazetelere yansýmaktadýr.
-ODTÜ, yýllardýr kendi olanaklarýyla Eymir Gölü'nün
çevresini aðaçlandýrmýþ, doðal çevresini kirliliðe ve

-Eymir Gölü bugün halkýn rekreasyon ihtiyacýna cevap
verdiði gibi eðitim ve bilimsel araþtýrma amaçlarýyla da
yoðun olarak kullanýlmaktadýr.
Yol ve Kent-Ýçi Ulaþým Konusu
-Son ay içinde Ankara BÞB Baþkaný, ATO ve ASO
Baþkanlarý ODTÜ arazisi içinden yol geçirilmesi
konusunda basýnda demeçler vermiþler ve “ODTÜ,
Ankara'nýn Geliþmesini Engellemesin” þeklinde ifadeler
kullanmýþlardýr.
-Kamuoyunda tartýþmaya açýlan yollardan bir tanesi,
“Anadolu Bulvarý”ný “Konya Yolu”na baðlayan yol
projesidir. Orta Doðu Teknik Üniversitesi, Anadolu
Bulvarý'ný Konya Yolu'na baðlayacak güzergah
üzerindeki araziyi 1993 yýlýnda Karayollarý'na terk
etmiþtir.
-Gündeme tekrar getirilen ikinci proje ise; Ankara
Büyükþehir Belediyesi'nce yapýlan 1/25000 ölçekli
planda bulunan Bilkent Yolu ile Anadolu Bulvarý arasýnda
ve Eskiþehir Yolu'na paralel olarak önerilen yoldur.
ODTÜ'nün eðitim binalarý arasýndan geçmesi planlanan
bu yol, ''þehircilik ilkeleriyle baðdaþmadýðý,
üniversitenin bütünlüðünü bozacaðý, can tehlikesi
oluþturacaðý ve kamu yararýna aykýrý olduðu''
gerekçeleriyle mahkemeler tarafýndan uygun
görülmemiþtir. Ancak ODTÜ, doðal ve arkeolojik sit
alanlarý ile orman olarak tescil edilmiþ alanlarý tahrip
etmeden yapýlacak tünel uygulamalarýný hep önermiþ
ve desteklemiþtir.
-Ankara'nýn trafik sorununun çözümü için, yeni yollar
açmaktan çok, toplu taþýma sisteminin geliþtirilmesine
ihtiyaç vardýr. Eskiþehir yolu aksýnda, araç trafiðinin her
gün artmasýnýn baþlýca nedeni metro sisteminin uzun
yýllardýr hizmete sokulmamasýdýr. Metro ve diðer toplu
taþýma sistemleri devreye girmediði taktirde,
A n k a ra ' n ý n u l a þ ý m s o r u n l a r ý n a k a l ý c ý ç a r e
bulunamayacaktýr.
Teoman Öztürk
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Çevre ve Þehircilik Bakanlýðý 648 Sayýlý KHK ile Bu Sefer de
Tüm Ülke Topraðý Üzerinde
Her Türlü Tasarrufa Muktedir Kýlýnmýþtýr
TMMOB
19.08.2011
Genel Seçimlerden dört gün önce 08.06.2011 tarihinde
Kanun Hükmünde Kararname ile kurulan Çevre ve
Þehircilik Bakanlýðý ve bu Bakanlýðýn içinde oluþturulan
Mesleki Hizmetler Genel Müdürlüðü ile örgütümüz
TMMOB'nin iþlevsizleþtirilmeye çalýþýldýðýný, AKP'nin
yeni bakanlýkla ne yapmak istediðini daha önce detaylý
bir þekilde kamuoyuyla paylaþmýþtýk.
Ancak, adý geçen Bakanlýk yeni KHK'lerle, sonu gelmez
bir þekilde yeni yetkilerle donatýlmaya devam ediliyor.
Bakanlýklar kuruluyor laðvediliyor; yetkiler alýnýyor
veriliyor, ancak bunlarýn tartýþýlmasýna olanak
tanýnmýyor. 636 sayýlý KHK ile Çevre, Orman ve
Þehircilik Bakanlýðý kuruldu, bakanlýk koltuðuna daha
kimse oturmadan 4 Temmuz 2011 tarihinde 644 sayýlý
KHK ile Bakanlýk ikiye bölünerek Çevre ve Þehircilik
Bakanlýðý oluþturuldu.
KHK ile diðer kamu kurum kuruluþlarýnýn, yerel
yönetimlerin ve kamu kurumu niteliðinde meslek
kuruluþlarýnýn yetkisini almakta hukuken bir sakýnca
görmeyen Bakanlar Kurulu, 17 Aðustos 2011 tarihinde
Resmi Gazete'de yayýmlanan 648 sayýlý KHK ile Çevre ve
Þehircilik Bakanlýðý'na tüm ülkenin tapusunu istediði
gibi kullanma yetkisi vermiþtir.
AKP, seçimlerden önce çýkarttýðý yetki yasasýna
dayanarak -ortada bir parlamento olmasýna karþýnolaðanüstü bir yönetim biçimi benimsemiþ durumdadýr.
Ýktidar Partisinin parlamenter sayýsý, kanun yapma
konusunda bir sýkýntý yaratmamasýna karþýn, TBMM'ye
kanun teklifi sunmadan KHK'lerle kamusal varlýklarýn
yok olmasýna yol açacak düzenlemeler yapmakta ve
kamu yönetimini deðiþtirmektedir. Bakanlar Kurulu
dýþýnda ülke kaderi üzerinde karar verecek ve karara
katýlacak yetkili, özerk bir kurum býrakmamaktadýr.
Muhalefet bir yana, Ýktidar Partisinin milletvekilleri dahi
kurulan, laðvedilen; yetkilerle donatýlan, yetkileri alýnan
kurum kuruluþlarýn yeni yapýlarý konusunda bilgi sahibi
deðildir.
Toplumla paylaþýlmayan, Bakanlar Kurulu'ndaki 26
kiþinin kabul ettiði ve Cumhurbaþkaný'nýn derhal
onayladýðý KHK'ler konusunda kim görüþ bildirecek ve
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eleþtirecek? Toplumun geleceði ve yönetim biçimi
hükümetin iki dudaðý arasýnda mý olacak? Bu yönetim
biçimine kim demokrasi diyebilecek?
648 sayýlý KHK, TBMM komisyonlarýnda bekleyen ya da
Genel Kurula indirilmiþ ancak görüþülmemiþ kanun
tekliflerini de içerecek biçimde geniþletilerek
yayýnlanmýþtýr. Bu KHK ile 4708 sayýlý Yapý Denetimi
Hakkýnda Yasa, 3194 sayýlý Ýmar Yasasý, 2873 sayýlý Milli
Parklar Kanunu, 2863 Sayýlý Kültür ve Tabiat Varlýklarý
Kanunu, 4848 sayýlý Kültür ve Turizm Bakanlýðý Teþkilat
ve Görevleri Hakkýnda Kanun, 3234 sayýlý Orman Genel
Müdürlüðü Teþkilat ve Görevleri Hakkýnda Kanun, 6107
sayýlý Ýller Bankasý Anonim Þirketi Hakkýnda Kanun'da
deðiþiklikler yapýlmýþtýr. Yapýlan deðiþikliklerle, Çevre
ve Þehircilik Bakanlýðý'na yeni ve olaðanüstü yetkiler
devredilmiþ ve tanýnmýþtýr.
Çevre ve Þehircilik Bakanlýðý Teþkilat ve Görevleri
Hakkýnda Kanun Hükmünde Kararname'de yapýlan
deðiþikliklerle açýkça þu söylenmektedir:
Hiç kimse ama hiç kimse artýk elindeki tapuya
güvenmesin. Tapu, ister kamu kurum ve kuruluþunun,
ister özel kiþinin, isterse devletin hüküm ve tasarrufu
altýnda olsun bu tapu ve araziler üzerinde istediði
tasarrufu yapma yetkisi yalnýzca ve yalnýzca Çevre ve
Þehircilik Bakanlýðý'ndadýr.
Harita, her tür ve ölçekte çevre düzeni, nazým ve
uygulama imar planlarýný, parselasyon planlarýný ve
deðiþikliklerini resen yapmak, yaptýrmak, onaylamak,
iki ay içinde yetkili idarelerce ruhsatlandýrma
yapýlmamasý halinde ruhsat ve yapý kullanma izni
vermek; kamu ya da özel kiþilere ait taþýnmazlar
üzerinde yapýlacak yatýrýmlara iliþkin 3 ay içinde
onaylanmayan etüt, çevre düzeni, nazým ve uygulama
planlarý ya da ruhsatlandýrma ve yapý kullanma
izinlerini vermek þeklindeki yetkiler, aslýnda yerel
yönetimleri yetkisiz kýlmakla eþanlamlýdýr.
648 sayýlý KHK ile depreme karþý dayanýksýz yapýlarýn
bulunduðu alanlarýn dönüþüm projelerini ve
uygulamalarýný yapmak ve yaptýrmak; Toplu Konut
Kanunu'nun ek 7. maddesi çerçevesinde uygulama

uygulanmamasý, buralarda kurulacak yapýlarda ruhsat
ve imar planý aranmamasý tarým arazilerini bekleyen
tehlikelerin habercisidir.
3194 sayýlý Ýmar Yasasý'na eklenen madde ile de mera,
yaylak ve kýþlaklar, 29 yýllýðýna kiralanýp yapýlaþmaya
açýlmýþtýr.

yapmak, yaptýrmak, bu uygulamalara iliþkin kentsel
dönüþüm, yenileme, transfer alanlarý geliþtirmek, bu
alanlarýn her ölçekteki imar planý ve imar
uygulamalarýný, kentsel tasarým projelerini yapmak,
yaptýrmak ve onaylamak;
bu çerçevede paylý
mülkiyetleri ayýrmak, birleþtirmek, arsa ve arazi
düzenlemeleri yapmak, imar hakký transfer etmek,
kamulaþtýrma ve gerektiðinde acele kamulaþtýrma
yoluna gitmek; yapý ruhsatý ve yapý kullanma izinlerini
vermek ve kat mülkiyeti ve tescilini saðlamak Bakanlýðýn
yetkisine verilmiþtir. Bu düzenlemelerle Belediyelerin
yetkisinden ve özel mülkiyetin korunmasýndan söz
edilemeyeceði açýktýr. Keyfi kullanýma açýk olan bu
yetkilerin "oy verenle oy vermeyenin tabii ki ayný
olmayacaðýný" beyan eden Bakanýn keyfiyetine
býrakýlmasýndan endiþe duymamak olanaklý deðildir.
2863 sayýlý Yasa'nýn deðiþikliði ile tabiat varlýklarý diðer
deyiþle doðal sit alanlarý Çevre ve Þehircilik Bakanlýðý'na
transfer edilmiþ olup, "Tabiat Varlýklarýný Koruma Genel
Müdürlüðü' ihdas edilmiþ ve bu alanlarýn yok edilmesinin
önü açýlmýþtýr. Artýk, milli parklar, tabiat parklarý, tabiat
anýtlarý, tabiatý koruma alanlarý, doðal sit alanlarý, sulak
alanlar, özel çevre koruma bölgelerinin kullanma ve
yapýlaþmaya iliþkin kararlarý Çevre ve Þehircilik
Bakanlýðý'nca verilecektir. Bu varlýklarýn statülerinin
yeniden deðerlendirilmesinin 6 ay içinde Bakanlýða
devredileceði hükmü, 6 ay sonra bu statülerin
kalmayacaðýnýn habercisidir. Yalnýzca doðal sitler deðil
ayný zamanda doðal sitlerle kesiþen arkeolojik, kültürel,
kentsel ve tarihi sitler de tehlike altýndadýr.
Köylerde yapýlacak yapýlara uygulanacak esaslarda,
Toprak Koruma ve Arazi Kullanýmý Kanunu'nun

Önceki dönem TBMM Genel Kurulu'na havale edilmiþ
Yapý Denetimi Hakkýnda Yasa Tasarýsý bu KHK ile
yürürlüðe girmiþtir. Yapý denetçisi mühendis ve
mimarlarý güvencesiz kýlan, sorumluluðu aðýr, ama
bunun karþýlýðý hak ve yetkiyi vermeyen ve daha önce
eleþtirdiðimiz tasarý TBMM'de tartýþýlmadan sessiz
sedasýz dayatýlmýþtýr.
Bakanlar Kurulunca belirlenen projelerde çalýþtýrýlacak
personele 657 sayýlý Kanun ve diðer kanunlarýn
sözleþmeli personel çalýþtýrma hükümlerinin
uygulanmayacaðýna iliþkin düzenleme, idareye keyfi bir
yetki tanýmaktadýr.
Yukarýda irdelemeye çalýþtýðýmýz baþlýklar dahi
yürürlüðe konulan düzenlemelerin kamu yararýna
olmadýðýnýn açýk kanýtýdýr.
Yaþadýðýmýz süreç olaðan deðildir, ülkemizde olaðan
demokrasilerde yeri olmayan tersi bir süreç
iþlemektedir.
Önceki dönem torba, bu dönem KHK ile halkýn haberdar
olmasý bir yana, ilgili kurum ve kuruluþlarýn
dikkatlerinden kaçýrýlarak, toplum ve ülkenin kaderi
üzerinde etkide bulunabilecek önemli kararlar
yasalaþmaktadýr. Bütün bunlar, yasama meclisi
üyelerinin dahi bilgisi dýþýnda olup bitmektedir.
TMMOB uyarýyor:
Ýlgili kurumlar, kiþiler, siyasi partiler, üniversiteler,
yazar-çizerler, düþünenler bu uygulamalara karþý
insanlýðýn ortak deðerlerine sahip çýkan bir tutum
almalýdýrlar.
Mehmet Soðancý
TMMOB Yönetim Kurulu Baþkaný
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"TMMOB Depreme Duyarlýlýk Yürüyüþü"nün Dördüncüsü
Ýzmit`te Gerçekleþtirildi

Demokrasi Parký'nda TMMOB Yönetim Kurulu Baþkaný
Mehmet Soðancý, Arýzlýlý depremzedeler adýna Recep
Uður ve ÝMO Yönetim Kurulu Baþkaný H. Serdar Harp
birer açýklama yaptý.

TMMOB`nin Türkiye`nin deprem gerçeðini ve alýnmasý
gereken önlemleri siyasi iktidara ve yerel yöneticilere
hatýrlatmak için düzenlediði "TMMOB Depreme
Duyarlýlýk Yürüyüþü"nün dördüncüsü bu yýl Ýzmit`te
gerçekleþtirildi.
Yürütücülüðünü Ýnþaat Mühendisleri Odasý'nýn yaptýðý
"TMMOB Depreme Duyarlýlýk Yürüyüþü" için Türkiye'nin
dört bir yanýndan gelen binlerce mühendis, mimar ve
þehir plancýsý 17 Aðustos depreminin yýldönümünde
Ýzmitlilerle buluþtu. Deprem yürüþü için ilk olarak saat
21.30'da Merkez Bankasý önünde toplanýlarak
Demokrasi Parký'na yüründü.
"Can kayýplarýnýn nedeni doðanýn öfkesi deðil, devletin
acizliðidir", "Depreme suskun kalmak yýkýma ortak
olmaktýr" "Depremlerden korkmak deðil korunmak
gerek" dövizleri taþýyan iki binin üzerinden TMMOB
üyesi ve Ýzmitli depremzedeler attýklarý sloganlarla da
doða olaylarýnýn afete dönüþmemesi için siyasi iktidarý
ve yerel yöneticileri göreve çaðýrdý.
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TMMOB Yönetim Kurulu Baþkaný Mehmet Soðancý,
depremin üzerinden 12 yýl geçtiðini ama hala gerekli
yasal düzenlemelerin yapýlamadýðýný belirterek, "Siyasi
iktidarlarý hep uyardýk. Uyarmaya devam edeceðiz:
Doða olaylarýnýn afete dönmesini istemiyorsanýz;
yüzünüzü insanýmýza dönün. Bilimin ve tekniðin
gereðini yapýn. Odalarýmýzýn ve Birliðimizin sesine kulak
verin" dedi.
ÝMO Yönetim Kurulu Baþkaný Serdar Harp de, deprem
gerçeði karþýsýnda göstermelik adýmlar dýþýnda
çözümler üretilmediðini ifade ederek, "Yaþanmasý
muhtemel depremlerin aðýr sonuçlarý kadere havale
edilmektedir. Sonuçlarý kadere havale edilen depremin
son zamanlarda bir de pazarý oluþtu. Deprem riski
karþýsýnda, büyük çaplý yýkýmlarýn ve ölümlerin
yaþanmasý muhtemel bölgeler üzerinde, iktidar
tarafýndan geliþtirilen, adýna "kentsel dönüþüm" denilen
projeler bu noktadaki örneklerdendir" þeklinde
konuþtu.
"TMMOB Depreme Duyarlýlýk Yürüyüþü"nün ikinci
bölümü için ise 17 Aðustos saat 02.00'de yeniden
Demokrasi Parký'nda toplanýldý. Buradan meþalelerle
Anýtpark'a yürüyen binlerce kiþi depremin gerçekleþtiði
saat 03.02'de hayatýný kaybedenler için saygý
duruþunda bulundu.

'Ulusal Deprem Stratejisi ve Eylem Planý 2023' Hazýrlandý

Baþbakanlýk Afet ve Acil Durum Yönetimi Baþkanlýðý bünyesinde yer alan Deprem Danýþma Kurulu üyeleri ve 72
akademisyen, uzman, sivil toplum temsilcisi tarafýndan hazýrlanan 'Ulusal Deprem Stratejisi ve Eylem Planý 2023',
Baþbakan Yardýmcýsý Beþir Atalay tarafýndan açýklandý. Baþkanlýk merkez binada gerçekleþtirilen toplantýda Atalay,
Ulusal Deprem Stratejisi ve Eylem Planý'nýn 3 ana eksen, 7 hedef, 29 strateji ve 87 eylemden oluþtuðunu belirtti.
Yapýlacak ilk iþin depremlerin oluþ mekanizmalarý hakkýnda elde edilen tüm bilimsel bilgilerin bir araya getirilmesi,
tüm deðerlendirmelerin analiz edilmesi olduðunu kaydeden Atalay, deprem bilgi alt yapýsýný geliþtirmek için 'Deprem
Bilgi Bankasý'nýn kurulacaðýný söyledi.
Planda 2012–2013 kýsa, 2012–2017 orta ve 2012–2023 uzun vadeli hedefler olarak belirlendi. Planýn bir bütün
olarak deprem öncesi, sýrasý ve sonrasýndaki çalýþmalarý kapsadýðýný dile getiren Atalay, Baþbakanlýk Afet ve Acil
Durum Yönetimi Baþkanlýðý'nýn deprem baþta olmak üzere tüm afetlerle ve acil durumlarla ilgili politikalar üretmek,
planlar yapmak ve stratejiler geliþtirmekle görevli olduðunu da sözlerine ekledi.
'Ulusal Deprem Stratejisi ve Eylem Planý 2023' için http://www.afetacil.gov.tr/
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“Ulusal Deprem Stratejisi ve Eylem Planý” Taslak Metni Üzerine
TMMOB Görüþü
“Ulusal Deprem Stratejisi ve Eylem Planý” taslak metni
üzerine TMMOB görüþü 3 Aðustos 2011 tarihinde
Baþbakanlýk Afet ve Acil Durum Yönetimi Baþkanlýðý'na
gönderildi.
TMMOB GÖRÜÞÜ
Ülkemiz bilim ve mühendisliðe aykýrý uygulamalar ile
rant politikalarý nedeniyle, bir "deprem ve afet ülkesi"
olmuþtur. GSMH'nin her yýl ortalama % 3'ü ile % 7'si afet
zararlarýný karþýlamaya harcanmaktadýr. Gerçekte hepsi
birer doða olayý olan deprem, heyelan, çýð/kaya
düþmesi, su baskýný v.b. olaylar bilinçsizce verilmiþ yer
seçimi kararlarý, mühendislik verilerinden yoksun imar
planlarý, düþük standartlarda ve mühendislik hizmeti
görmemiþ yapý üretimi, kýsaca ranta dayalý hýzlý, düþük
nitelikli, tasarýmsýz, plansýz kentleþme ve sosyoekonomik politikalar sonucu insani, sosyal ve ekonomik
yýkýmlara dönüþmektedir. Türkiye'nin deprem sorunu bu
baðlamda ve bir bütünsellik içinde ele alýnmalýdýr.
Depremlerden ve diðer bütün doðal ve toplumsal
afetlerden korunma yönündeki istemler, en temel insan
hakký olarak ele alýnmalý ve daha güvenli, daha saðlýklý
ve yaþanabilir bir çevrenin her yurttaþ için temel insan
hakký olduðu ana ilke olarak kabul edilmelidir.
Türkiye aktif bir deprem kuþaðý üstünde bulunmakta;
ülke topraklarýnýn, sanayisinin ve barajlarýnýn büyük bir
kýsmý deprem kuþaðý içinde yer almaktadýr.
Bu gerçeklere karþýn Deprem Þurasý, Ulusal Deprem
Konseyi gibi platform ve oluþumlarýn devre dýþý
býrakýldýðý bir ortamda deprem öncesi, deprem sýrasý ve
deprem sonrasý önlemler bütünlüðüne dikkat çekmek
oldukça önem taþýmaktadýr.
Deprem, jeoloji ve jeofizikten þehir plancýlýðý, inþaat,
mimarlýk, elektrik, makina mühendisliði disiplinlerine
dek çok bilimli bir mühendislik, mimarlýk alanýdýr. Ancak
ülkemizde gerek depremler gerekse birçok toplumsal
olay ve durum açýsýndan mühendisliðe gereken önem
verilmediði ve hatta geriletilmeye çalýþýldýðý için
zincirleme birçok sorun oluþmakta ve gereken katkýlar
alýnamamaktadýr.
Türk Mühendis ve Mimar Odalarý Birliði (TMMOB) ve
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baðlý Odalarý bu duruma karþý etkin bir duruþ
sergilemekte; kendi meslek ve uzmanlýk alanlarýndan
hareketle kamuoyunu aydýnlatmaya; mesleki eðitim,
belgelendirme ile mesleki teknik denetim esas ve
standartlarýnýn yerleþmesine özel bir önem
vermektedir.
Ana amacý, "Depremlerin neden olabilecekleri fiziksel,
ekonomik, sosyal, çevresel ve politik zarar ve kayýplarý
önlemek veya etkilerini azaltmak ve depreme dirençli,
güvenli, hazýrlýklý ve sürdürülebilir yeni yaþam çevreleri
oluþturmak" olan ve Baþbakanlýk Afet ve Acil Durum
Yönetimi (AFAD) Baþkanlýðý bünyesinde yer alan
Deprem Danýþma Kurulu (DDK) tarafýndan hazýrlanan
"Ulusal Deprem Stratejisi ve Eylem Planý Taslaðý 20122023" (UDSEP) belgesinin hazýrlýk süreci, belgenin
ekinde yer verilen "Katkýda Bulunanlar" listesinde de
görüldüðü üzere Birliðimiz TMMOB'yi kapsamamýþtýr.
Toplum güvenliði açýsýndan böylesine önem taþýyan bir
stratejik plan üzerine ilk ele alýnmasý gereken konu
elbette ki planýn hazýrlanma yöntemi olmak
durumundadýr.
Bilindiði gibi, 26.05.2006 gün ve 26179 sayýlý Resmi
Gazete'de yayýmlanan "Kamu Ýdarelerinde Stratejik
Planlamaya Ýliþkin Usul ve Esaslar Hakkýnda
Yönetmelik"in "Genel Ýlkeler" baþlýklý 5'inci maddesinde
"Stratejik planlama sürecinde, kamu idaresinin
h i z m e t i n d e n ya ra r l a n a n l a r ý n , k a m u i d a r e s i
çalýþanlarýnýn, sivil toplum kuruluþlarýnýn, ilgili kamu
kurum ve kuruluþlarý ile ilgili diðer taraflarýn
katýlýmlarýnýn saðlanarak katkýlarýnýn alýnmasý
gerektiði" belirtilmektedir.
Ancak bahse konu UDSEP (Ulusal Deprem Strateji
Eylem Planý); hazýrlayýcýlarýnýn da belirttiði üzere, AFAD
bünyesinde yer alan Deprem Danýþma Kurulu (DDK),
bu kurul tarafýndan davet edilen kiþiler ile AFAD
personeli tarafýndan hazýrlanmýþ olup, ilkesel olarak
hem ilgili mevzuata hem de stratejik planlama
doðasýna aykýrý bir boyut taþýmaktadýr.
Taslakta, "Komisyon tarafýndan hazýrlanmýþ olan bu
taslak Ulusal Deprem Stratejisi ve Eylem Planý' nýn
(UDSEP) hazýrlanmasý sýrasýnda, alt çalýþma
komisyonlarýna ait raporlarýn içeriði ile KENTGES

stratejisi ve eylem planý ve diðer ilgili bakanlýk, kurum
ve kuruluþlarýn deprem ve diðer afetlere yönelik
planlanmýþ hedef ve stratejileri esas alýnmýþtýr" yönünde
bir açýklamaya yer verilmiþse de UDSEP sürecinde
KENTGES'te olduðu gibi her aþamasý katýlýmcýlýða açýk
bir yöntem izlenmemiþ, sýnýrlý katýlýmcýnýn bakýþ açýsý ile
yetinilmiþtir.
Oysa bu tür stratejik planlama çalýþmalarýnýn konuyla
ilgili tüm taraflarý kucaklayacak þekilde organize
edilmesi ve karar süreçlerinin taraflarýn aktif katýlýmý ile
onlarýn bakýþ açýlarýný da yansýtacak platformlarda
þekillendirilmesi gereklidir.
Dolayýsýyla, bizlerin geçmiþten bu yana dile
getirdiðimiz, "deprem ve afetler gerçekleþtikten sonra
gündeme gelen yara sarmaya ve zararlarýn asgari
düzeyde giderilmesine yönelik" yaklaþýmýnýn aþýlmasý
amacýyla hazýrlandýðý belirtilen böylesi bir belgenin
bilimsel-mesleki-teknik otorite ve anayasal çerçevede
kamu kurumu niteliðindeki meslek kuruluþu ve kamu
tüzelkiþiliði statüsündeki Birliðimiz TMMOB ve
dolayýsýyla baðlý Odalarýnýn katkýsý alýnmaksýzýn
hazýrlanmýþ olmasýnýn yarattýðý eksiklikler söz konusu
taslakta mevcuttur.
Ayrýca önemli
bulunmaktadýr;

bazý

yaklaþým

yanlýþlýklarý

da

Öncelikle "Giriþ" bölümünün sonunda belirtilen ve
neoliberal serbestleþtirme politikalarýnda önemli bir yer
tutan "Kamu-Özel Sektör iþbirliði" yaklaþýmýnýn deprem
gibi komplike ve tamamen kamusal düzeydeki bir
sorumluluk alanýna sokulmasý bizce oldukça
sakýncalýdýr. Zira "kamu-özel sektör iþbirliði"
yaklaþýmýnýn, gerçekte belirli bir alana/konuya yönelik
iþbirliðinin ötesinde özel sektöre daha fazla alan açma
ve söz konusu alanlarý özel sektöre terk etmeye yönelik
bir uygulama olduðu, kamu idari yapýsý ile kamusal
hizmetleri serbestleþtirip, özelleþtirmenin bu yöntemle
de doðrudan baðý bulunduðu gözetilmelidir.
"Eksenler, Hedefler, Stratejiler ve Eylemler" bölümünde
yapýlan "Sorumlu Kuruluþ: Eylemin gerçekleþtirilmesi
için gerekli alt yapýyý ve/veya iþbirliði ve koordinasyonu
saðlayacak görevli kuruluþ" ve "Ýlgili Kuruluþ: Sorumlu
kuruluþun eylemi gerçekleþtirmek üzere çalýþmaya

davet ettiði ve çalýþmayý iþbirliði ve koordinasyon
içersinde birlikte yürüttüðü kurum ve kuruluþlar"
tanýmlamalarý kapsamýnda TMMOB'ye yalnýzca bir
yerde, "Eylem B.1.7.2 Meslek içi eðitim faaliyetleri"
bendinde "Sorumlu Kuruluþ" olarak yer verilmekte,
ayrýca özel olarak belirteceðimiz üzere "Ýlgili Kuruluþlar"
kýsmýnda çoðu kez TMMOB belirtilmemekte; yine "Ýlgili
Kuruluþlar" bahsinde kimi yerlerde "TMMOB", adý
belirtilmekte, kimi yerlerde "Meslek Odalarý" nitelemesi
ile yetinilmekte; kimi yerlerde de "sivil toplum
kuruluþlarý" þeklinde TMMOB ve ona baðlý kamu kurumu
niteliðindeki meslek kuruluþlarýný içermeyen bir
niteleme yapýlmaktadýr.
Bu ve benzeri ad ve nitelemelerin netlikle yapýlmasý, ad
ve anlam belirsizleþtirmelerinden uzak durulmasý
gerekmektedir. "TMMOB ve baðlý Meslek Odalarý" bu
açýdan en doðru ve ayrýþtýrýcý bir ad ve iþlev tanýmlamasý
saðlayacaktýr.
Diðer yandan, UDSEP eylem ve yaklaþýmlarýyla
afetlere/depremlere karþý güvenli yaþam için yapýlmasý
gerekenler sorunun sadece teknik bir sorun olarak
algýladýðýný açýk olarak göstermekte, depremle
mücadelenin sosyo-ekonomik boyutundan uzak
durmaktadýr. Bu durum yukarýda da belirttiðimiz gibi
UDSEP'in hazýrlanmasýndaki eksik katýlýmýn ve böylece
zincirde eksik býrakýlan sosyal, siyasal ve ekonomik
halkalarýn bir sonucudur.
Oysa yýkýcý afet zararlarýna yol açan nedenler, ülkedeki
sosyo-ekonomik koþullardan ve siyasal iliþkilerden
baðýmsýz deðildir ve toplum içinde kurumsallaþmýþ
iliþkilerin bir sonucudur. Afet güvenliðinin saðlanmasý
diðer tüm toplumsal olgular gibi siyasal bir etkinlik
alanýdýr. Afeti sadece bilimsel/teknik, yasal veya
kurumsal sorun odaklý olarak anlamaya ve açýklamaya
çalýþmak sorunu çözmeye yeterli olmaz/olamaz.
Afet/deprem, merkezinde insan olan sosyal, ekonomik,
teknik, kültürel, siyasal vb boyutlarý olan karmaþýk bir
olgudur.
Dolayýsýyla UDSEP'deki bu eksikliðin öncelikle
giderilmesi, taslaðýn sosyo-ekonomik politikalar ve
eylemlerle zenginleþtirilmesi gereklidir.
Birliðimiz bugüne kadar, Ýmar Yasasý, Afet Yasasý, Yapý
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Denetim Yasasý ve bunlarýn ilgili ikincil mevzuatýnýn
sorunlu olduðunu dile getirdi. 4708 sayýlý Yapý Denetimi
Hakkýnda Deðiþiklik Yapýlmasýna Dair Kanun hakkýnda
konunun asli tarafý olan TMMOB'nin önerileri
deðerlendirilmemiþ; mühendis, mimar ve þehir
plancýlarýnýn ülkemizin deprem tehlikesi ve riski
konusunda sürekli yinelediði uyarýlar Siyasal Ýktidarca
dikkate alýnmamýþtýr.
Yine ayný þekilde, saðlýklý ve güvenilir yapýlarýn oluþmasý
için çok önemli bir iþleve sahip olmasý gereken Ýþçi
Saðlýðý ve Ýþ Güvenliði Yasasý ile ilgili görüþ ve
önerilerimiz siyasi iktidarlarca dikkate alýnmamýþtýr.
Ayrýca, TMMOB'nin baþta nükleer santraller olmak üzere
tüm santrallerin yapýmý, yer seçimi ve bunlara iliþkin
deprem riskleri üzerine yaptýðý hiçbir uyarý dikkate
alýnmamýþtýr.
Sonuç olarak; bir strateji belgesinin öncelikle güncel
durumu deðerlendirerek, neleri yanlýþ gördüðünü
açýklamasý, bunlar karþýsýnda hangi temel felsefeye
baðlanarak, geniþ bir ufukta neleri deðiþtirme gereðini
duyduðunu açýklamasý beklenir. Bir strateji belgesi,
mevcut durumun sürdürülmesini deðil, hangi köklü
deðiþikliklerin zorunlu görüldüðünün açýklamasýný
yapma yükümlülüðündedir. Mevcut taslak, bu anlamda
zayýf bir metindir.
Ülke geleceði için son derece önem taþýyan "Ulusal
Deprem Stratejisi ve Eylem Planý" gibi bir belgenin
ancak "toplumsal bir sözleþme" niteliði taþýdýðýnda bir
anlamý olacaðý açýktýr. TBMM'de 23. Dönemde kurulan
"Deprem Riskinin Araþtýrýlarak Deprem Yönetiminde
Alýnmasý Gereken Önlemlerin Belirlenmesi Meclis
Araþtýrmasý Komisyonu Raporu" dâhil konuyla ilgili tüm
dokümanlarda vurgulanan katýlýmcýlýðý esas alan bir
yöntem izlenerek hazýrlanmadýðý sürece bu planýn
hayatta karþýlýk bulmasý zor gözükmektedir. Bu nedenle
hazýrlanan taslaðýn, süreç içerisinde yer alan tüm
aktörler ile siyasi partilerin de katýlacaðý toplantýlar
dizisiyle yeniden ele alýnmasý ve sonucunda mutabýk
kalýnan metnin stratejik eylem planý olarak toplumun
önüne getirilmesi gerektiði düþünülmektedir.
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BASIN AÇIKLAMASI

Depreme Karþý "Güvenli Yaþam Alanlarý"
12 Yýl Sonra Hala Bir "Hayal"
TMMOB MÝMARLAR ODASI
16.08.2011

Yine bir 17 Aðustos yýl dönümü… Aradan koskoca 12 yýl
geçmiþ…

kýyýlarý 17 Aðustos 1999 saat 3.02 öncesinden daha
fazla tehlikeye açýk duruma getirilmiþtir.

Baþta Mimarlar Odasý ve TMMOB'ye baðlý diðer meslek
odalarý ve üniversiteler gelmek üzere; toplumla ilgili
tüm kurum ve kuruluþlar tarafýndan yüzlerce bilimsel
toplantý, yayýn, araþtýrma, inceleme yapýlmýþ, raporlar
yayýnlanmýþ, etkinlikler düzenlenmiþ, þuralar
toplanmýþ, kararlar alýnmýþ; her 17 Aðustos'ta bu
konuda bildiriler yayýnlanmýþ ve gerekli uyarýlar
yapýlmýþtýr.

Deprem gerekçesiyle üretilen 5366 sayýlý yasa
baðlamýnda yapýlan kentsel yenileme uygulamalarýný
herhangi bir üst plan belgesine baðlý olmadan, kamusal
denetimden kaçýrýlan rant amaçlý projelerle yürütülmek
istenmesi, bilimsel kurallarý ve kamu yararýný gözardý
eden yaklaþýmýn en tipik göstergesidir. Özellikle
Ýstanbul, günümüzde deprem bahanesi ile yapýlan bu
rant yýkýmlarý ile deprem sonrasý görüntüleri ile
yaþamaya baþlamýþtýr.

Özellikle kamu idareleri ve yerel yönetimler tarafýndan
Marmara Bölgesi'nin sismik araþtýrmalarý yaptýrýlmýþ ve
olasý tedbirler hakkýnda raporlar hazýrlatýlmýþ, milyar
dolarlara varan fonlar alýnmýþ, harcamalar yapýlmýþtýr.
Ancak, harcanan bütün bu çabalar ve kaynaklar;
iktidarlarýn yarattýðý koca bir kara delikte kaybolan
nafile çýðlýklara dönüþmüþ, sonuç olarak toplumda,
geçmiþe duyulan hüznün yaný sýra geleceðe duyulan
endiþe ve korku egemen kýlýnmýþtýr.
Üstelik, toplumun seçeneksizlik ve olanaksýzlýk
söylemiyle beslenen endiþe ve korku duygusu;
“felaketlerden dahi rant saðlamayý mubah gören”
siyasal bir anlayýþla uluslararasý sermaye çevrelerinin
kullanýmýna sunulmuþtur. Bu anlayýþla tasarlanan her
türlü “çýlgýn” rant projesi, seçim kampanyalarýnda
propaganda malzemesi olarak da kullanýlarak toplum
açýkça yanýltýlmaya çalýþýlmýþtýr.
Bütün bu geliþmeler ve geçen 12 yýlda bütün bilimsel ve
mesleki öneriler ve uyarýlar gözardý edilerek yapýlan ve
yapýl(a)mayanlar sonucunda; Marmara Bölgesi baþta
olmak üzere ülkemizin tüm kentleri, köyleri, daðlarý,
ovalarý, ormanlarý, dereleri, vadileri, tarým alanlarý,

Üstelik 17 Aðustos 1999, kamu idareleri de dahil olmak
üzere toplumun ilgili tüm kesimlerinin üzerinde
hemfikir olduðu “Yerleþmelerimizin, ülke coðrafyasýna
dengeli biçimde daðýlýmýný saðlayan, tüm deðerlerle
birlikte kültürel ve doðal deðerlerin tahribatýný
önlemeyi öngören, giderek yaþanmaz hale gelen
kentlerin büyüme hýzýný kontrol altýna almayý
hedefleyen, afet sakýnýmýný esas alan çaðdaþ-bilimsel
anlamda planlama yaklaþýmý esas alýnmalýdýr.” ilkesi,
baþta TOKÝ olmak üzere bizzat kamu idareleri
tarafýndan gözardý edilmiþ olup, bu ilkenin tam zýddý bir
yerleþme ve planlama anlayýþý büyük bir hýzla devam
ettirilmektedir.
Bugün baþta Ýstanbul olmak üzere, zaten yetersiz olan,
özellikle deprem düþünüldüðünde hayatî öneme sahip
olan bütün kentsel yeþil ve açýk alanlar, dere yataklarý,
orman ve tarým alanlarý hiçbir planlama disiplini ve
kararýna baðlý olmaksýzýn bizzat TOKÝ eliyle
yapýlaþmaya açýlmakta ve kentler büyük bir tehlikenin
eþiðine getirilmektedir.
Bu konudaki aymazlýk öylesine büyük bir boyuta
ulaþmýþtýr ki; acýsýný hâlâ yüreðimizde hissettiðimiz 17
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Aðustos depreminden sonra “ölüm ovasý” olarak
adlandýrýlan ve hiçbir biçimde yapýlaþmaya açýlmamýþ
olmasý gereken Yalova'daki Hacý Mehmet Ovasý dahi
TOKÝ eliyle yapýlaþmaya açýlarak bini aþkýn konut
yapýlabilmekte; Kocaeli ve Simav gibi yerlerde fay
hatlarý üzerine yerleþim kararlarý alýnabilmektedir.
Bütün bu örnekler büyük bir hýzla çoðalýrken, asli
görevlerini unutan yerel yönetimler (istisnalar hariç) de
deprem bahanesini kullanarak imar rantý saðlama
çabasýnda TOKÝ ile iþbirliði içinde bu yarýþta yer
almaktadýrlar.
Bu koþullarda depreme karþý hazýrlýklar geciktirilerek
yeni ve daha büyük sorunlar yaratýlmakta ve “güvenli
yaþam alanlarý” bir “hayal” olmaya devam
etmektedir…
Ancak bütün bu “saðlýklý kentleþme” karþýtý kentsel
operasyonlar ve uygulamalar simsarlýðý yapan
uluslararasý gayrimenkul sermayesine ve yerel
ortaklarýna yetmemiþ olmalý ki, bugüne kadar bütün
bilimsel ve mesleki birikimlerini kamu ve toplum yarýna
kullanan Meslek Odalarýnýn uyarýlarýný ve bu konuda
yürüttükleri hukuk savaþýný engellemek ve onlarý
etkisizleþtirmek adýna yetki ve amacýný aþan
hukuksuzluðu apaçýk olan Kanun Hükmünde
Kararnameler yayýnlanmaktadýr.
17 Aðustos felaketinin ardýndan geçen 12 yýldan sonra
ortaya çýkan asýl sorun, ülkemizin doðal, kültürel ve
tarihsel deðerlerini kýsa vadeli ekonomik ve siyasal
çýkarlar uðruna talan etmeyi “baþarýlý iþ yapabilme
yeteneði olarak” gören anlayýþlarýn ve her türlü deðeri
tüketen bu çarkýn her gün daha büyük tehlikelere neden
olacaðýnýn toplum olarak ne kadar farkýnda olup
olmadýðýmýzdýr.
Unutmayalým ki, bir gün mutlaka “çýlgýnlýk, yaðma ve
talan” karþýsýnda “akýl ve bilim” egemen olacaktýr.
Ýnsanlýðýn uygarlýk birikimi ve onurunun tüm
olumsuzluklarýn üstesinden geleceði inancýyla kaybolan
tüm deðerlerimiz ve canlarýmýzýn anýsý karþýsýnda
saygýyla eðiliyoruz…
Deðerli kamuoyumuza saygýyla duyurulur.
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Baþkentte Ulaþým Zammý
1 Eylül'de Baþlayacak

Baþkentte toplu taþýma ücretlerinde yeni
düzenleme yapýldý. 1 Eylül 2011'de
uygulanmaya baþlayacak yeni tarifeye
göre, EGO otobüsleri, Metro ve
Ankaray'da 1.65 lira olan tek biniþli
kartlar 1.75 lira, 1.25 lira olan tek biniþli
indirimli öðrenci kartlarý ise 1.30 lira oldu.
Ankara Büyükþehir Belediyesi Haber
Merkezinden yapýlan açýklamada, Ulaþým
Koordinasyon Merkezi'nin (UKOME)
bugün yapýlan genel kurul toplantýsýnda,
baþkent ulaþýmýna iliþkin çeþitli konularýn
görüþülerek karara baðlandýðý belirtildi.
Toplu taþýma ücretlerine de yeni
düzenlemenin getirildiði bildirilen
açýklamada, þunlar kaydedildi:
"Genel Kurul toplantýsýnda alýnan karar
gereðince 1 Eylül 2011 tarihinde
uygulanmaya baþlayacak yeni tarifeye
göre EGO otobüsleri, Metro ve
Ankaray'da 1.65 lira olan tek biniþli
kartlarýn 1.75 lira, 1.25 lira olan tek biniþli
indirimli öðrenci kartlarýnýn ise 1.30 lira
olmasý kararlaþtýrýldý. Yeni tarifede,
Esenboða Havaalaný&#8211;Ankara
arasý üç biniþlik tam yolcu ücreti 4.95
liradan 5.25 liraya çýkarýlýrken, özel halk
otobüslerinde tam bilet 2.10, öðrencilere
indirimli bilet 1.30, minibüslerde kýsa
mesafe 2.10, uzun mesafe ise 2.40 lira
olarak karara baðlandý.
Kaynak: Radikal Gazetesi
http://www.radikal.com.tr/Radikal.aspx
?aType=RadikalDetayV3&ArticleID=105
9813&CategoryID=80 adresinden
derlenmiþtir.

Bir Yýl Ýçinde Ankara'da Ýkinci Ulaþým Zammý!
Son Ulaþým Zamlarý Ýle Ankaralýlar Ulaþýma Günde 200.000 TL Daha Fazla Ödeyecek!
Gökçek, Elini Ankara Halkýnýn Cebinden Çekmelidir!
TMMOB ANKARA ÝL KOORDÝNASYON KURULU
Ankara ve Ýstanbul'da ulaþým ücretlerine yapýlan son
zamlar, Türkiye ekonomisinin bir aynasý durumundadýr.
Zira yanlýþ yönetilen ekonominin bütün yükü doðrudan
ve dolaylý vergiler ve zamlarla halka yansýtýlmaktadýr.
Ankara ve Ýstanbul'da ayný gün gerçekleþtirilen zamlar
da göstermiþtir ki AKP iktidarýnýn elleri halkýn cebinden
baþka bir yere uzanmamaktadýr.
Ankara Belediyesi'nin hukuka aykýrýlýk içeren ulaþým
zamlarý geçtiðimiz yýllarda yargý kararlarýyla iptal
edilmiþ olmasýna ve Ankara halký en pahalý ulaþým
ücretleriyle yaþamaya mahkum edilmiþ olmasýna
raðmen zamlar dur durak bilmemektedir.
Ankara'da kent içi ulaþýma yapýlan zam konusu, Ankara
Büyükþehir Belediyesi Baþkaný Melih Gökçek'in
Ankara'yý nasýl yönettiðinin ibretlik bir öyküsüdür ve
hukuksuzlukla maluldür.
Bilindiði üzere 2004 Aralýk ayýnda 90 kuruþ olan kent içi
ulaþýma zam yapýlarak 1,20 TL'ye yükseltilmiþ, buna
karþý açýlan dava da Danýþtay aþamasýndan da geçerek
2009 Ekim ayýnda sonlanmýþtý. Mahkeme UKOME
kararýný iptal etmiþ, ancak Ankara Büyükþehir
Belediyesi bu karara uymayarak zamlý tarifeye devam
etmiþtir.
Davalar devam ederken zamlar durmamýþ, 2008 yýlý
baþýnda toplu ulaþýma gene zam yapýlmýþtýr. 2008 yýlý
Ekim ayýnda “özel ulaþým aracý sahiplerinin talebi var”
gerekçesiyle ikinci kez zam yapýlmýþtýr. 1,20 TL'den 1,40
TL'ye çýkan bu zamma karþý da TÜDEF dava açmýþ ve
Ankara 9. Ýdare Mahkemesi 2009 Temmuz ayýnda zam
kararýnýn yürütmesini durdurmuþtur. Ancak Gökçek
kararý uygulamayýnca TÜDEF Melih Gökçek hakkýnda
ceza davasý için suç duyurusunda bulunmuþ, Gökçek
savcýlýklara ifade vermiþ ve konunun ciddiyetini

anlamýþ, ancak hukuka karþý hile yoluyla yalnýzca 1
kuruþluk komik bir indirim yapma yoluna baþ
vurmuþtur.
EGO Genel Müdürlüðü verilerine göre; Ankara'nýn kent
içi taþýmacýlýðýnda toplu taþýma sistemlerinin payý yüzde
72'dir. EGO Otobüsleri, Ankara Metrosu ve Ankaray ile
günde ortalama 1.000.000 kiþi yolculuk yapmaktadýr.
2010 sonunda 1.50 TL olan taþýma ücreti 1 Ocak
2011'de 1.65 TL'ye, son zamlarla da 1.75 TL'ye
çýkmýþtýr. 1 Eylül'den itibaren geçerli olmak üzere
yapýlan zam ABB'nin web sayfasýnda “Baþkentte
Ulaþýma Mini Zam” þeklinde duyurularak Ankara
halkýyla dalga geçilmiþtir. Metro, Ankaray, EGO
Otobüsleriyle günde 1.000.000 yolcu taþýndýðýný kabul
edersek, böylelikle, Ankaralýlarýn, yýlbaþýna göre
sadece Ankara Belediyesine ödedikleri taþýma ücreti bir
gün için 250.000 TL artmýþtýr. Ankaralýlar 1.65 TL'den
1.75 TL'ye çýkan fiyatlarla 1 Eylül'den itibaren, bir
önceki aya göre ABB'ye 100.000 TL daha fazla
ödeyeceklerdir. Toplu taþýma sistemi içerisinde yer alan
dolmuþ ve halk otobüslerine ödenecek ücretler ile
zamlarýn servis ücretlerine yansýmasý, toplu taþýma
araçlarýný yoðun kullanan öðrenci, kamu çalýþaný, iþçi ve
emekliler için büyük bir darbe niteliðinde olacaktýr.
Ulaþým Koordinasyon Merkezi (UKOME)'nin arkasýna
saklanan Melih Gökçek ve ABB, Ankara halkýnýn biriken
tepkisinden kurtulamayacaktýr. ABB zamlarla fahiþ
ölçüde kazanmakta, ancak gerçekte halkýn gönlünde
kaybetmektedir.
TMMOB'ye baðlý 23 meslek odasýnýn bileþiminden
oluþan TMMOB Ankara Ýl Koordinasyon Kurulu,
Ankara'yý rant alanýna çeviren Melih Gökçek yönetimini
protesto etmekte ve Ankara halkýnýn yanýnda olduðunu
bir kez daha ifade etmektedir.
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ÖZEL BÖLÜM
Munzur Gözeleri Yaz Okulu

Geçtiðimiz ay Bülten'de Þube'nin 21-30 Haziran
2011 tarihlerinde Munzur Gözelerine yönelik bir
yaz okulu gerçekleþtirdiðini duyurmuþ, bu yaz
okulunun sonuç deklerasyonunu yayýnlamýþtýk.
TMMOB Mimarlar Odasý Ankara Þubesi her yýl
mimarlýk öðrencilerini farklý disiplinlerle
tanýþtýrmak, farklý bölgelerin sorunlarýný
kavrayarak bu sorunlara mimari çözüm önerileri
geliþtirmek ve bu önerilerin hayata geçmesini
saðlamak amacýyla yaz okullarý organize ediyor.
2008 yýlýnda Konur Sokak'ta kent mekânlarýn
politik kurgusu, 2009 yýlýnda Hasanoðlan Köy
Enstitüsü Yerleþkesi'nde Köy Enstitüsünün imece
ruhu ve eðitim sisteminin irdelenmesi, 2011
yýlýnda Halfeti'de katýlýmcý mimarlýk temalarý ile
gerçekleþtirilen yaz okullarýnýn sonuncusu TMMOB
Mimarlar Odasý Ankara Þubesi coðrafyasý
içerisinde bulunan Munzur Vadisinde düzenlendi.
Ankara Dersimliler Derneði ile birlikte ortaklaþa
gerçekleþtirilen yaz okuluna TMMOB Peyzaj
Mimarlarý Odasý ve Ýnþaat Mühendisleri Odasý da
destek oldu. Mimarlýk, peyzaj mimarlýðý, inþaat
mühendisliði ve çevre mühendisliði öðrencilerinin
katýldýðý yaz okulunda Vadinin farklý bölgelerini
tanýmaya yönelik çalýþmalar gerçekleþtirildi. Sözlü
tarih çalýþmalarý, röportajlar, söyleþiler, belgesel
gösterimleri, müzik dinletileri, geziler düzenlendi.
Tüm çalýþmalar bölgedeki halkýn katýlýmý
öngörülerek organize edildi.
Tonguç Akýþ, Bülent Batuman, Ozan Devrim Yay,
Tezcan Karakuþ Candan'ýn yürütücü olarak
katýldýðý yaz okulunda “Planlama ve Ýyileþtirme”,
“Sosyal Yaþam”, “Çevre ve Enerji”, “Çocuk ve
Mimarlýk atölyeleri oluþturuldu. Bu atölyeler
sonucunda Tunceli'nin Ovacýk Ýlçesine dair
Meydan Düzenlemesi, Munzur Gözelerinin
Ýyileþtirilmesi ve Ovacýk Ýlçesi için çocuk parký
projeleriortaya çýktý. Etkinliðin son günü yapýlan
sunumlarla bölge halkýna tanýtýlan projeler
Belediye Baþkaný'na da tanýtýldý. Yaz Okulunda
ayrýca heykeltýraþ Erdal Duman'ýn katkýlarý ile
Munzurlu çocuklara yönelik Çocuk ve Mimarlýk
çalýþmasý da gerçekleþtirildi. Bülten'imizin bu
sayýsýnda ortaya çýkan ürünler ile Yaz Okulu
yürütücü ve katýlýmcýlarýndan bazýlarýnýn
görüþlerini yayýnlýyoruz.

Çocuk ve Mimarlýk Atölyesi

21-30 Haziran 2011 tarihlerinde düzenlenen Munzur Gözeleri Yaz Okulunda Munzur'lu çocuklarla Munzur'un
sorunlarý ve HES'lere yönelik bir atölye düzenlendi. Tüm yaþlardan Munzur'lu çocuklarýn katýldýðý atölye çalýþmasýnda
çocuklar Munzur'u tanýttýlar, Munzur'un oyun alanlarýný yürütücülerine gösterdiler. Munzur'un Ritmi çalýþmasý ile
konserler verdiler. Tezcan Karakuþ Candan ve Erdal Duman'ýn yürütücülüðünü yaptýðý atölye sonucunda çocuklarýn
hayalindeki oyun alaný tasarlandý. Mimarlýk ve peyzaj mimarlýðý öðrencileri tarafýndan projelendirilen oyun alaný Yaz
Okulu'nun son gününde Dersim halkýna ve Ovacýk Belediye Baþkanýna sunuldu.
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Çocuk ve Mimarlýk: “Munzur Özgür Akacak”
Tezcan KARAKUÞ CANDAN, Yürütücü

TMMOB Mimarlar Odasý Ankara Þubesi'nin düzenlediði
öðrenci yaz okulu kapsamýnda Dersim Munzur
Gözelerindeyiz. Mimarlýk Öðrencileri ile Munzur
Gözelerine dair tasarým çalýþmasý yürütülürken,
Ovacýk'ta gerçekleþtirilen etkinliklerde ve festivallerde
çocuklara yönelik herhangi bir aktivite yapýlmadýðýný
öðreniyoruz. Ovacýk Meydanýndaki akþam film
gösterimlerine yoðun ilgi gösteren çocuklara yönelik
Çocuk ve Mimarlýk çalýþmasý yapmaya o an karar
veriyoruz. Çalýþmanýn konusu doðal olarak çocuklar
tarafýndan belirleniyor: “Munzur Özgür Akacak”
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3.000 nüfuslu Ovacýk halkýnýn %80'inin katýldýðý film
gösteriminde çocuklara yönelik etkinlik yapacaðýmýzý
d u y u r u yo r u z . Ç o c u k l a r ý n s e v i n ç ç ý ð l ý k l a r ý n ý
duymalýsýnýz.
Ertesi gün Ovacýk Meydanýnda bir araya geliyoruz,
neredeyse Ovacýk'ýn bütün çocuklarý orada; yaþ sýnýrý
yok… Önce meydandaki çardaklarý kuruyoruz birlikte;
sonra çardaklarýn altýnda drama yöntemiyle birbirimizle
tanýþýyoruz. Oyunlar oynuyoruz. Yorulunca sandalyelere
oturduk. Gözlerimizi kapattýk, “Ovacýktan Munzur

gözlerine yolculuða çýkýyoruz, ayaklarýmýzý Munzur'un
soðuk sularýna daldýrýyoruz, ahþap köprüye çýkýyor
atlýyoruz, soðuk sularýnda yüzüyoruz, Munzur'un
sesini dinliyoruz, Munzur'un ritmini yapýyoruz, Munzur
hýrçýn akýyor, Munzur lýkýr lýkýr, Munzur rüzgârda …
Bütün seslerini çýkartýyoruz Munzur'un.Sonra uykuya
dalýyoruz”
“Sabah kalktýnýz Munzur akmýyor, neden?” demeye
kalmadan, Baran oturduðu yerden kalkýyor hemen
fýrlayýp kaþýmýza dikiliyor. “Munzur nasýl akmaz sen
diyorsun?” diyor.
Hemen hepsi “iþ makineleriyle baraj yaptýlar” diyorlar.
“Onlar baraj yaparken, siz ne yapýyordunuz?” sorusuna
“uyuyorduk” diye cevap veriyorlar. O zaman
“uyumayalým Munzur'a baraj yapýlmasýn” deniliyor.
Hepsinin gözlerinin feri sönüyor suyla dünyaya gelmiþ,
tüm oyunlarýný suda oynamýþ, suyun çocuklarý olarak.
Munzur'un hayal de olsa akmamasý…
Sonra her biri Munzur oluyor akmak istiyorlar;
önlerinde set çekenleri bir anda yýkýp geçiyorlar ve
sonra ne oldu anlayamadýk. Bir anda sesler yükseldi
“Munzur Özgür Akacak” sloganlarýyla meydaný terk
ederek, Ovacýkta yürüyen ritm yapan çocuklar
oluverdiler. Koþarak küçük ellerinde kendi yaptýklarý
ritm aletleri ile Munzur'un özgür akmasýný
savunuyorlar. Arkalarýndan koþarak zor yetiþiyoruz. En
son Hükümet Konaðýnýn önünde yakalýyoruz. Çünkü
oturmuþlardý. “Ne yapýyorsunuz?” dediðimizde,
“oturma eylemi yapýyoruz” diye cevap veriyorlar.
Çalýþmanýn ilk bölümü çocuklarýn doðaçlama “Munzur
Özgür Akacak” eylemleriyle tamamlanýyor ve mola
veriyoruz… Molada nereye gittiler dersiniz? Tabiî ki
Munzur'a yüzmeye, hem de koþarak.
Çocuklar çok duyarlý, ama bu duyarlýlýklarýný ilk defa
göstermiþler, aileleri mutlu çocuklarýnýn çevre
duyarlýlýðýný görmekten… Sonra oyun parklarýnýn
olmadýðýný söylüyor Ovacýk Belediye Baþkaný Mustafa
Sarýgül. Çocuk parký tasarýmýný çocuk katýlýmýyla elde
etmek Çocuk ve Mimarlýk çalýþmasýnýn baþka bir
boyutunu oluþturuyor. Çocuklarla birlikte oyun parklarý
üzerine konuþuyoruz; nasýl bir oyun alaný istiyoruz
maketlerini yapýyorlar. Çocuklarla birlikte oyun alaný
tasarýmý yapýyoruz. Oyun alanýnda suyu kullanmýyorlar,
çünkü Munzur var. Oyun alaný maketlerini bitirdikten

sonra yaptýklarýný meydanda sergilemek için
hazýrlýyorlar. Akþam serginin açýlýþý ile birlikte
Munzur'un Ritmi Konserini veriyorlar. “Munzur Özgür
Akacak” onlarýn belleklerine kaydedilmiþ. Bulduklarý
her fýrsatta bu taleplerini dile getiriyorlar. 1 günlük
atölye çalýþmasý bitiyor. “Yarýn da çalýþma var mý?”.
“Yarýn olmayacak” dedik.
Ancak ertesi gün meydanda çalýþýrken saat 11.00'de
hepsi bir araya gelmiþ, yanýmýza geldiler; “biz çalýþma
ya p m a k i s t i yo r u z ” d i ye ; “ ya p a n a k a d a r d a
gitmeyeceðiz” dediler. Elimizdeki malzemelere baktýk,
çocuklara baktýk ve hemen kibrit çöpünden strüktür
atölyesini kurguladýk… Çocuklar biz orada olduðumuz
sürece en yakýn dostlarýmýz oldu… Mimarlýk öðrencileri
bir yanda çalýþtýlar, çocuklar çadýrlarýn altýnda…
Onlar, Munzur'un çocuklarý. Munzur'un sesiyle
büyümüþler. Onun yokluðunu akýllarýna bile getirmek
istemiyorlar. Onsuz yaþamayý duymak bile istemiyorlar.
Çocuklar için Munzur yaþamýn bir parçasý… Geleceðimiz
için; çocuklar için “Munzur Özgür Akacak”.
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Gerek Yok, Munzur Var !
Erdal DUMAN, Yürütücü

Munzur Gözeleri Yaz Okulu Çocuk ve Mimarlýk Atölyesi
kapsamýnda yürütülen çalýþmada 7-12 yaþ aralýðýndaki
çocuklara verdiðimizden çok, onlardan aldýðýmýzý
söyleyebilirim. Projenin kapsamýnda barajlar,
hidroelektrik santralleri (HES), çevre sorunlarý ve
yaþadýðýmýz yer olarak kentin olanaklarý belirlenmiþti.
Katýlýmcý çocuklarla bu sorunlar ya da temalar üzerinde
karþýlýklý sohbetlerimizde ve atölye çalýþmalarý
esnasýnda gördüðümüz durum, çocuklarýn aslýnda
bizlerden çok daha yoðun duygular hissettiðiydi. Tabi ki
mevcut bir sorunu iki farklý yöntemle kavramak
mümkün; birincisi sorunu mantýksal olarak, akýlcý
yaklaþarak artýlarýný eksilerini ortaya koyup, verileri
deðerlendirmek ve elde edilen sonuçlarý istatiksel
yöntemlerle ölçmek v.s. ikincisi ise ayný sorunu
duygularla, sezgilerle kavramak ve hissetmek. Bu
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çalýþmalarda öðrendiðimiz en büyük þey sanýrým bu
duyarlýlýktý.
Ýþte oradaki çocuklar da durumu akýlcý ve mantýksal
yoldan deðil de sadece hisleriyle kavramýþlar; vardýklarý
sonuç ise þaþýrtýcý ölçüde tüm mantýksal verilerden
daha geçerli bir neticeye ulaþmýþtý. Öncelikle HES'lerle
yapýlan doða tahribatýnýn farkýnda olmalarý, Munzur'un
artýk akmayacaðýný bir türlü kabul etmemeleri,
Munzur'a yapýlacak bir müdahalenin yaþamlarýnda
yarattýðý /yaratacaðý travmayý görüyor olmalarý iþin
daha baþýnda onlarýn bu meseleyi hepimizden daha çok
önemsediði hissine kapýlmamýza neden oldu. Çünkü
buradaki çocuklarýn Munzur'la iliþkileri, baðlarý orada
yaþayan yetiþkinlerden, bu ülkeyi yönetenlerden,
barajlarý buraya yapan iþadamlarýndan ve oraya giden

bizlerden çok daha kuvvetliydi. Onlar her gün Munzur'la
birlikteydi, anadan üryan bir þekilde, coþkuyla
Munzur'un soðuk sularýna atlýyorlar, ana babalarýndan
çok onunla kucaklaþýyorlardý. Aralarýnda öyle güçlü bir
bað kurulmuþ ki, Munzur'u kýskanmamak elde deðil. Bu
durumda bu iliþkide biz fazlaydýk, çünkü Munzur'la
çocuklar birbirini çok iyi tanýyordu, onlar Munzur'a sahip
çýkýyorlardý. Buradaki büyük yalan ise bize de
zamanýnda söylenen “bu dünya çocuklara bizden miras
kalacak” saçmalýðýydý. Munzur'un asýl sahibi çocuklardý
ve dolayýsýyla onu birilerine býrakacak olan da yine bu
çocuklar. Öteki durumda bizden birilerine iyi bir þeylerin
kalacaðý yok, zaten bugüne kadar da öyle olmadý!
Çalýþmanýn diðer bir ayaðý çocuklarýn yaþadýklarý alanlar,
oynadýklarý parklar ve kent meydanlarýnýn fiziki
durumlarý ve onlarýn talepleri üzerineydi. Burada da hiç
þüphesiz kenti bizlerden çok daha iyi kavramýþlardý ve
yerle-mekânla kurduklarý bað son derece hassastý.
Onlar kentin her yanýný yaþýyordu, sokaklar bir yerden
bir yere gidilen yerlerden öte, yaþamsal bir öðeydi ve
yaþam oyundu. Oyun her yerdeydi, bir kum yýðýný, bir su
birikintisi, çeþme baþý. Kentin ortasýnda kuru, aðaçsýz
arabalarýn kapladýðý, gölgesiz, betondan bir meydan
istemiyorlardý. Burada oynarken güneþ baþlarýna
geçiyor, düþünce canlarý yanýyor, arabalar top kalesinin
önünü kapatýyordu.
Bir de sýkýlýyorlardý tabi, çünkü buralara kimse
gelemiyordu, oturacaklarý, diðer çocuklarýn onlarla

karþýlaþacaklarý koltuklar da yoktu. Oyun parkýna ise
hiçbiri gitmiyordu, çünkü buranýn gidilecek oynanacak
bir cazibesi yoktu. Demirden yapýlmýþ malzemeler
paslanmýþ, plastikten olanlar kýrýlmýþtý. Onlara göre
plastik iyi deðildi çünkü elektrik yüklüyordu. Bir de
renkleri solmuþtu, bakýmsýzdý. Parkýn zemini sert
taþlardan yapýlmýþtý, orada koþmak zordu.
Daha sonra birlikte baþka þehirlerde yapýlmýþ
parklardan fotoðraflara baktýk, havuzlar, çeþmeler,
fýskiyenin altýnda koþan çocuklar vardý. Aðaçlarýn
tepesinde evler ve oyun alanlarý vardý. Her þey doðanýn
içinde, onunla bütündü. Peki çocuklar ne istiyordu?
Nasýl bir parkta oynamak istiyorlardý? Bu sefer onlar
düþledikleri oyun parkýný tasarladýlar. Tasarýmda havuz,
fýskiye yoktu. Olsa iyi olmaz mýydý diye sorunca
verdikleri cevap tam yerindeydi: “Gerek yok, Munzur
var!”. Aslýnda hem HES'ler üzerine hem de kent bilinci
ve çevre üzerine baþka bir söze lüzum yoktu. Onlara
göre bir þey yapmaya gerek yoktu. Daha doðrusu
hiçbirþey yapmanýn birþeyler yapmaktan daha iyi
olduðu durumlar vardý. Aslýnda burada kullanýlan
“hiçbirþey yapmak” eylem olarak bilinçli bir iradeyi
barýndýrýyor. Bu nedenle normal kullanýmýnda
“hiçbirþey yapmamak” ortaya bir þeyin çýkmadýðý
durumu ifade ederken “hiçbirþey yapmak” ortaya bir
fikrin, yapýnýn konulduðu ya da korunduðu durum için
kullanýlabilir. Sanýrým bunlardan biri de “Munzur Özgür
Akacak” projesi.
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Çevre ve Enerji Atölyesi
Munzur Gözeleri Yaz Okulu Üzerine
Ozan Devrim YAY - Yürütücü

somut projelerle ve bu projelere karþý yürütülen
mücadelelerle ilgilenme þansým olmamýþtý. HES ve baraj
sorunu ile ilgili okuduklarýmýzda Dersim'in de hep önemli
bir yeri vardý, ama sorunu yerinde tartýþmak ve görmek,
konu ile olan iliþkimizi baþka bir boyuta taþýdý. PertekTunceli arasýndaki iniþli-çýkýþlý yolu geçtikten sonra
Uzunçayýr Barajýnýn þehir merkezinin içine kadar giren
görüntüsü bu ilk karþýlaþmayý buruk yapan bir gerçekti.
Belgesellerden sularýn altýnda kalýþ öyküsünü dinlediðim
Gola Çetu'nun yerinde kurulan parký gördüðümdeki
burukluk da bunun bir parçasýydý. Neyse ki hemen
sonrasýnda bugüne dek baraj ve HES projelerinin hayata
geçirilemediði Munzur Vadisi'ne girdiðimizde duygular
deðiþiverdi. Hep merakla beklenen Munzur Vadisi'nin
güzelliðine duyulan hayranlýða köy boþaltmalarýn,
orman yakmalarýn, 1938 soykýrýmýnýn anýlarýnýn öyküleri
ve izlerinin yarattýðý þaþkýnlýk ve öfkenin karýþtýðý
duygularla geçti bu bir saatlik yolculuk da.
Daha ilk akþamdan Ovacýk'ta dostluklar kurmaya
baþladýk. Bugün hala süren bu dostluklar bu etkinliðin en
önemli kazanýmlarýndandýr benim için. Ankara grubunun
geliþi ve davullu-zurnalý karþýlama ile Yaz Okulu da
baþlamýþ oldu. Tabi ilk plana göre Munzur Gözelerinde
yürütülmeye çalýþýlan atölyeler Mimarlar Odasý
yöneticilerinin yerinde bir sýkýyönetim ilaný ile üçüncü
günün sonunda Ovacýk merkezine alýndý. Munzur
Gözelerinin Munzur'un -dolayýsýyla yaþamýn- kaynaðý
olmasýnýn yaratýðý hayranlýk nedeniyle hepimizi saran
rehavet çalýþmamýzý biraz engelledi.

“Dersim” kýsmýný duyduðum anda kabul ettim yaz
okuluna katýlmayý. Hiç gitmediðim halde, hep özlem
duyduðum bir yerdi Dersim. Bu özlemi gidermenin de
güzel bir yolu oldu Munzur Yaz Okulu.
Bir furya halinde her yeri saran su kullaným hakký
sözleþmeleri ve Hidro-elektrik santralleri sorunu ile
ilgilenmeme raðmen Karadeniz ve Eskiþehir dýþýnda
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“Çevre ve Enerji” atölyesinde öncelik kaçýnýlmaz olarak
Dersim'in de gündemi olan HES'ler ve barajlar oldu.
Farklý bölümlerden gelen ancak HES konusunda
öðrenmek ve düþünmek isteyen arkadaþlarýmýzla bir
yandan HES ve barajlarýn çalýþma prensibi ile ilgili temel
teknik bilgileri ortaya sererken bir yandan da Dersim
bölgesinde planlanan / inþasý devam eden / ÇED süreci
devam eden / iþletmede olan gibi farklý statülerdeki
HES'lerle ilgili son durumu derledik. Bu derlemede hem
projelerin teknik olarak geldikleri aþamalar, hem de HES
karþýtý mücadelenin hukuksal boyutunda yapýlanlar ele
alýndý. Ne yazýk ki kendi meslektaþlarýmýzýn elinden
çýkan Çevresel Etki Deðerlendirmesi (ÇED) raporlarýnda

çarpýtýlan gerçekleri bir kere de Dersim bölgesindeki
p r o j e l e r ö z e l i n d e g ö r d ü k . “ S o s y a l Ya þ a m
Atölyesi”ndekiler kadar olmasa da, çalýþma mekânýmýz
olan Ovacýk Halk Eðitimi Merkezi'nden çýktýðýmýz
zamanlarda Ovacýk halký ile baraj ve HES'lerle ilgili
görüþleri üzerine konuþma þansý bulduk. Yörenin aðýr kýþ
þartlarýnýn verdiði býkkýnlýkla “Ýklim yumuþayýp daha az
kar yaðacaðý için barajý istiyoruz” diyenler de olmakla
birlikte, çoðunluðun HES ve barajlara karþý olduðunu ve
önceliklerinin Munzur doðasýnýn zenginliði olduðunu
gördük. Daha az kar yaðacaðý için baraj isteyen bir
teyzeye biz fikirlerimizi söyleyemeden, komþularý ve
arkadaþlarý olan diðer Ovacýk kadýnlarýn verdiði
yanýtlardan mutlu döndük Halk Eðitimi Merkezi'ne.
Atölye katýlýmcýsý arkadaþlarýmýzýn en çok sorduklarý ve
yanýtý üzerine tartýþtýklarý soru ise “Ne ve kim için
enerji?” oldu. Dersim'de planlanan HES ve barajlarda
önceliðin halkýn yararý deðil, sermayenin çýkarlarý ve
Dersim'deki insansýzlaþtýrma politikasýnýn devamý
olduðu vurgusu tüm tartýþmalarýn içinde yerini buldu.
Yaz Okulu kapsamýnda pek çoðumuz için bir ilk olacak

þekilde, üzerine çokça konuþtuðumuz HES'lerden birini
görme þansýmýz da oldu. Nehir tipi santrallerden olan ve
uzun süredir çalýþmakta olan Mercan HES'e yaptýðýmýz
teknik gezi sýrasýnda nehir tipi bir HES'in çalýþma
prensibi konusunda pek çok kiþinin aklýndaki soru
iþaretleri giderilmiþ oldu. Boþaltýlmýþ Dersim köylerinin
içinden geçerek Mercan Vadisinde ilerleyip önce Mercan
HES'in aþaðý kottaki santralini, tribünlerini, cebri
borusunu gözlemledik. Daha sonra HES tarafýndan
sularý hapsolduðu için oldukça cýlýz akan Mercan
Irmaðýnýn kenarýna bir yanaþýp bir uzaklaþan yoldan
yukarý devam ederek Mercan Irmaðýnýn kelepçesi olan
regülatör yapýsýna ulaþtýk. Burada, regülatör öncesi
coþkunca gürleyen Mercan'ýn suyunun ne kadar büyük
bölümünün regülatörlerle tünellere aktarýldýðýna tanýk
olduk . Bir hafta boyunca gýpta ettiðimiz “Sosyal Yaþam
Atölyesi” ile regülatör dönüþü bir ortaklýk da yaþamýþ
olduk. Mercan HES'in regülatörünün ve santralinin
kotlarý arasýnda kalan Yazýören Köyünde yaþlýlarýn
1938'lere kadar giden anýlarýný dinlerken, kelepçe
vurulmuþ Mercan kýyýsýndaki yaþam hakkýndaki
görüþlerini de dinledik. Kimisi “Eskiden çocuklar için
tehlikeliydi, þimdi az su aktýðý için endiþelenmiyoruz”
gibi aklýmýza gelmeyen düþüncelerini paylaþýrken,
kimisi de Mercan'ýn suyunun akýþýný artýk
duyamayýþýndan duyduðu mutsuzluðu paylaþtý.
Atölyelerin sonuçlarýnýn paylaþýlacaðý son gün ise savaþ
gerçeði yüzümüze çarptý. Çoðu televizyonun “3 terörist
ölü ele geçirildi” söylemini tekrarladýðý, kimisinin
gündemine bile almadýðý üç genç insanýn ölümünün
yöre halký için nasýl farklý anlamlar taþýdýðýný, savaþ
gerçeðinin diðer gündemlerin nasýl da önüne geçtiðini
yerinde gördük. Adil ve onurlu bir barýþa olan özlemimizi
bir kere daha ve daha derinden duyduk.
Yaz okulunun ölüm ve savaþýn gölgesinde sonlanan
Ovacýk ayaðýndan sonra Tunceli merkezine giderken
Munzur'un suyu bir kere daha ölüm yerine yaþamý
hatýrlatarak eþlik etti bize. Yine askeri operasyonlarýn
gölgesinin düþtüðü Pülümür Vadisi gezimizi iptal ederek
rotamýzý zorunu olarak Keban Barajýna çevirerek, yeni
dostlarýmýza en kýsa zamanda görüþme sözü vererek
Dersim'den ayrýldýk.
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Sosyal Yaþam Atölyesi
Yüzünü Güneþe Dönen ve Karanlýðýn Kanlý Hiçliðinden de
Güneþi Görebilenlerin Sesi
Munzur'un Sesine Sahip Çýkmalý….
Çok Þey Var Daha Yapacak….
Özgür FINDIK

Ovacýk Gözelerine 21-30 Haziran 2011
düzenlenen, 1937-1938 Dersim soykýrýmý,
1980-1994 zorunlu göç ve katliamlarý ile ilgili
9 günlük kolektif etkinliðe ben de katýldým.
Mimarlar Odasý Ankara Þubesi ve Ankara
Dersimliler Derneði'nin öncülüðü ile organize
edilen bu 9 günlük çabanýn amacý geçmiþte
bu coðrafyada yaþanan ve günümüzde de
halen kanayan ve resmi ideoloji tarafýndan
kanatýlmaya devam eden sorunlarýn ele
alýnmasý idi…
Bu amaçla, kendi alaným olan sinemada
duyarlýlýðým, çabalarým ve tanýklýðým sonucu
ortaya çýkartmýþ olduðum sinema belgeseli
olan 'KIRMIZI KALEM' adlý belgeselimi de bu
çalýþmaya kattýk.
Dersim'in sessiz çýðlýðýnýn devam ettiði ve
resmi ideolojinin geçmiþ katliamlarýnýn bir
devamý olarak görülen bu süreçte, bilince
çýkartýlmasý gereken HES ve baraj projelerine
karþýt alternatif projelerin ortaya konulmasý
amaçlý 50'ye yakýn mimarlýk ve mühendislik
öðrencileri buluþtular. Bu kolektif iradeden
oluþan “Sosyal Yasam Atölyesi” bölgede
yaptýklarý çeþitli çalýþmalarla kendi alansal
araþtýrmalarýný ve alternatiflerini ortaya
koydular. Gözeler üzerinde incelemelerin
yapýldýðý bu çalýþma Ovacýk ilçesinin tamamýný
kapsadý.
Bu bölgelerde yaþayan halkýn tanýklýðýna
baþvuruldu. Kendilerine yöneltilen “Baraj
istiyor musunuz?” baþlýklý sorulara
“istemiyoruz” cevabý ile birlikte “istiyoruz”
cevabýný da verdiler yerli yaþamýn sahipleri.
Bu cevabýn nedenlerinden biri kýþýn yaðan
karýn oradaki yasam koþullarýný zorlaþtýrdýðý,
bu yüzden iklimin barajlarla yumuþamasýnýn
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bu zorluðu ortadan kaldýrabileceði anlayýþý olduðunu dile
getiren kimi yerli yaþam sakinleri, baraj karþýtlarýnýn da
Dersim'de yaptýklarý eylem ve etkinlikleri istemediklerini
de yer yer belirttiler. Bu amaçla yapýlan sohbetlerde
Dersim'in ekolojik, coðrafik, topografik ve inançsal
(kültürel) özelliklerini de yok edecek barajlarýn ve
HES'lerin resmi ideolojinin Dersim'i daha önceki gibi
haritadan silme, diðer bir deyiþle imha politikasý olduðu
beyan edildi. Dersim'in yaþam sakinleri ve emekçileri
“eðer devlet yatýrým yapmak istiyor ise, 90'lý yýllardaki
saldýrýlardan ve ekonomik yoksunluklardan yakýlýp
yýkýlan evlerimizi ve coðrafyamýzý daha yaþanabilir hale
getiren altyapý vb. projeler ortaya koymalýdýr” þeklinde
düþüncelerini ortaya koydular.
Bir coðrafya düþünün ki, el yordamý ile karanlýkta kalan
yaralarýný saðmak için ve bu yaralarý gün yüzüne
çýkartmak için yoðun emek harcayan, bedel ödeyen…
Bir coðrafya düþünün ki yaþlý çýnarlarý atalarýnýn
geçmiþinin izlerini inançlarýný yaþanmýþlýklarýný kýsacasý
acýlarla yýkýmlarla geçse de tarihi sahiplenmek adýna bile
resmi ideolojinin tüm baskýlarýna topraklarýnda ölme
hakkýný dimdik ayakta orayý terk etmeye direnerek

karþýlama cesaret ve iradesini gösteren….
Yüzünü karanlýðýn gölgesinin içinde bile tüm acýlarýna
raðmen güneþe dönen bu topraklara bu topraklarýn
insanlarýna insanlýk adýna bir borcumuz var…
Kendi rýzkýndan önce topraktaki karýncanýn rýzkýný
Hýzýr'dan dileyen, hümaniter yapýsýnýn hakim olduðu
inancýna insanlýk adýna duasýna ve suyuna daðlarýna
iklimine gözyaþýna yakarýsýna ses vermek gerek.
Ýþte Dersim'den ve onun dostlarýndan beklentimiz bu
yaþlý çýnarlarýn gölgesinden güne uzanarak sularýna ve
geçmiþlerine sahip çýkmalarý ve bu anlamlý projeyi de
desteklemeleridir.
Çünkü Dersim bu proje gibi birçok altyapýsal projenin
alternatif çevrelerce uygulanmasýna insanca yaþamak
adýna acilen ihtiyaç duymaktadýr.
Bu anlamda 21-30 Haziran 2011 tarihinde bu çalýþmayý
organize eden Mimarlar Odasý Ankara Þubesi ve Ankara
Dersimliler Derneði'ne katýlýp emek veren ve
destekleyen herkese bir kez daha teþekkür ediyorum.
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Munzur Gözelerinde Öðrenci Yaz Okulu: Tasarým Atölyesi
Tonguç AKIÞ - Yürütücü

Yoðun gündemi ve zengin programý ile dolu dolu geçen
Munzur Gözelerinde Öðrenci Yaz Okulu, 2011 Haziran
ayýnýn sonunda gerçekleþti. Türkiye'deki yerleþimler üst
ölçeklerdeki tahripkâr enerji politikalarý ile
þekillendirilmeye çalýþýlýrken, doðal kaynaklarýn,
toplumsal ve kültürel yaþamýn sýð projelerle teker teker
yok edilmeye baþlandýðý bir süreçte yapýlan yaz okulu,
temel çýkýþ yolunu bu yýkýma karþý Munzur'da
yapýlabilecekler üzerine kurgulamakta. Munzur
coðrafyasýndaki toplumsal hayat ile katýlýmcýlar
arasýnda yeni bir temas alaný oluþturan bu yaz okulu,
oda bünyesinde geçmiþte kurgulanan yaz okulu
çalýþmalarýna göre her zamanki gibi kendi içinde bir dizi
yenilikler barýndýrmakta ve farklý noktalarda
eklemlenmesi ile mevcut bir geleneði sürdürmekte. Yaz
okulunun yeniliði ve belki de somut tetikleyicisi belirli bir
tasarým sorunu üzerine odaklanmasý, sürekliliði ise yine
toplumsal boyutlarý olan bir programa sahip olmasý.
Dýþarýdan ilk defa gelen katýlýmcýlarýn Munzur
coðrafyasýndaki bu yýkýmýn toplumsal, kültürel ve
tarihsel boyutlarýný daha ilk günden hissettiði yaz okulu
çalýþmalarý birçok kurum ile birlikte oluþturulan
programlama çalýþmasý ile baþladý. Bu kurumlar; Tunceli
- Ovacýk Belediyesi, Ankara Dersimliler Derneði,
TMMOB Peyzaj Mimarlarý Odasý ve TMMOB Ýnþaat
Mühendisleri Odasý. Bu kurumlar katýlýmcýlarýn
profillerini belirlerken, atölyelerin kurgulanmasý da bu
programý destekledi. Týpký Halfeti'de olduðu gibi,
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atölyelerin kurgusunun ve içeriðin katýlýmcýlarla alanda
belirlendiði bir süreç izlendi. Hukukçular, iletiþimciler,
müzisyenler, belgesel film ekipleri, mühendisler ve
üniversite öðrencileri ile birlikte yürütülen yaz okulu
Ovacýk halkýnýn katýlýmý da oldukça yoðundu.
Yaz okulunun ana mekâný Ovacýk Meydaný'ydý. Ovacýk
Meydaný gündüzleri oluþturulan kapýsýz tasarým atölyesi
(güneþten koruyucu üç adet tenteden ve altlarýndaki
masalardan oluþan stüdyo ortamý) etrafýnda
kurgulanan atölyelere ev sahipliði yaparken, hukuk
mücadelesinin yol haritasýnýn öðrenildiði paneller ile
meydan eðitim alanýna dönüþüyordu. Belediyenin
karþýsýndaki bu zengin alanýn beyaz duvarý, yürek
burkan Dersim belgeselleri ile dirençli çevre
savunucularýn görüntülerini ayakta ve oturan
insanlardan oluþan kalabalýða sunuyordu. Türkülerle
coþan kalabalýk, aðýtlarla hüzünlenmeyi unutmuyordu.
Yoðun olarak geçen yaz okulu, özellikle Ovacýk Meydaný
deneyimi ile birçok mecrada gerçekleþen paylaþýmýn
ana zemini oldu.
Bu mekânsal deneyimin heyecaný ile þekillenen tasarým
atölyesi Ovacýk Meydaný'nda kullanýcý taleplerine açýk
katýlýmcý bir tasarlama yöntemi benimseyerek, yaz
okulunun toplumsal yaþamla birlikteliði saðlandý.
Çocuklardan yaþlýlara yerleþimde yaþayanlarýn tümünü
kapsayacak biçimde (sözlü tarih çalýþmasý yolu ile)
katýlýma ve fikirlere açýk bir tasarým atölyesi bir yanda

çalýþmalarýný sürdürürken, sosyal yaþam adýyla
kurgulanan atölye sayesinde Munzur coðrafyasýnda
kültürel, tarihsel ve toplumsal yaþam hakkýnda
deneyimler ve bilgiler paylaþýldý. Bunun yanýnda gözeleri
tehdit eden enerji projeleri, çevre hakký konusunda
dokümanlar ve özellikle Munzur Milli Parký arazisi
hakkýnda belgeler üzerinden sürdürülen çevre ve enerji
atölyesinde HES'ler, alternatif yaþam ve enerji
politikalarý tartýþýldý. Bu tartýþmalarla da beslenen
tasarým atölyesi diðer atölyelerden gelen verilerle
desteklenerek birlikte üretim yoluyla ilerledi. Belgeleme
amaçlý çekilen fotoðraflar yanýnda tüm çalýþmanýn
belgeselini de oluþturma görevi de unutulmadý.
Ayný þekilde Munzur gözelerindeki ziyaret alaný doðal
miras ve inanç kültürü baðlamýnda türlü zenginlikler
barýndýrýyordu. Doða ve kültürün topografyadaki
birlikteliðinin mekânsal deneyimi eþsizdi. Öncelikle, bu
alandaki iþleyiþ, ziyaret trafiði, kullaným ve gündelik
yaþayýþ sorgulandý. Haritalar yardýmý ile mevcut durum
tespit edildi. Alanda alýnan ölçümlerle hali hazýr paftalarý
oluþturuldu.
Atölyede projeleri tasarlarken beliren temel ilkeler
kabaca dört farklý baþlýkta ifade edilebilir:
1. Tasarlanan projelerde (Gözelerin Ýyileþtirilmesi,
Ovacýk Meydaný ve Çocuk Parký) bu iki farklý mekânsal
deneyim etkili oldu. Tasarýmlarda özellikle doðal ve
kültürel ortama saygý, ona mümkün olduðunca az
müdahale ile iyileþtirme çabasý önplanda idi. Özellikle
göze ziyaret alanýndaki tasarýmsal müdahalenin,
kültürel ritüeli zedelemeden, sorunsuz ve güvenli bir
dolaþým ile kurgulanmasýna özen gösterildi. Ýnanç alaný
olarak belirlenmiþ bu alanýn yozlaþmýþ bir turistik alana
dönüþmemesi için koruyucu tasarým kararlarý da alýndý.
Bunun yanýnda ziyaretin kendine özgü özel alanlarýnýn
ayrýþtýrýlmasý ve iki temel etkinlik alanýnýn (kurban
kesme ve gözelerin ziyareti) birbirinden ayrýlmasý da
saðlandý. Böylelikle doðaya ve dolayýsý ile kültüre saygý
tasarým elemanlarý ve etkinliði ile gerçekleþtirildi.
Kültürün gelecek nesillere tahrip edilmeden aktarýlmasý
saðlanarak sürdürülebilir bir yapýlý çevre yolunda net
kararlar alýnmýþ oldu.
2. Yukarýda aktarýlan iki mekânsal deneyimin yanýnda,
düzenli olarak yapýlan atölye sunuþlarý ile yaz okulu
içinde bilgilerin paylaþýmý saðlandý. Her atölyenin
sunuþlarýnda öðrenilenler her üç tasarýma girdi olarak
belirlendi ve deðerlendirildi. Bu doðrultuda çözümler
tartýþýldý ve öneriler sunuldu. Bu sunum hem belediye
baþkanýyla, hem de Ovacýk Meydaný'nda toplananlarla

paylaþýldý. Üretilen tasarým hakkýnda geri dönüþler
kaydedildi. Paylaþýmcý, açýk ve þeffaf bir yöntem
izlendi
3. Tasarým atölyesinde katýlýmcýlýk iki farklý zeminde
belirdi. 2010 Halfeti Yaz Okulu deneyimlerinden
aktarýlan bu yöntemle, alanlarýn tasarýmýna kullanýcýlarý
katma ilkesi tekrarlandý. Katýlým hem tasarým atölyesi
ortamýna birebir katýlým yoluyla fikirlerin ve taleplerin
ifade edilmesi ve dile getirilmesi, hem de daha uzaktaki
kullanýcýlarýn alaný nasýl kullandýðýna ve kullanmak
istediðine dair görüþlerin toplanmasý yoluyla oluþtu.
Böylelikle, hem taleplerini dile getirmek isteyenler
tasarýma katýlmýþ oldular, hem de isteyip de fikirlerini
duyuramayanlarýn görüþleri tasarýmda girdi olarak yer
aldý.
4. Tasarýmýn ortak kaygýlarý ise çevreye duyarlý ve
ekonomik tasarýmdý. Özellikle son günlerle güncellik
kazanan ekolojik tasarým örnekleri dikkate alýnarak
malzeme seçiminde ve yapýlarýn konumlanýþýndaki
çevresel özelliklere duyarlýlýk konusunda hassasiyet
gösterilerek tasarým kararlarý alýndý. Çevreye duyarlýlýk
konusu ayný zamanda tasarýmda ekonomik olmayý ve
mütevazý olmayý da beraberinde getirdi. Çoðu projenin
maliyetinin belediye tarafýndan karþýlanacaðý
düþünüldüðünden, kýsýtlý imkânlarýn olduðu gerçeði
tasarýma katký koyanlar tarafýndan hiçbir zaman göz
ardý edilmedi ve özellikle maddi konularda ve
uygulamanýn iþleyiþi konusundaki görüþler defalarca
halkla ve belediye ile paylaþýldý.
Munzur Gözelerinde Öðrenci Yaz Okulu farklý illerden ve
ilgi alanlarýndan gelenlerin ortak paylaþýmýný ve
üretimini saðlayan yaz okulu platformu, yapýlý çevre
konusundaki duyarlýlýðý ve dayanýþmayý belirgin hale
getirmesi açýsýndan oldukça önemli bir deneyim saðladý
ve zengin bir eðitim platformu sundu. Özellikle farklý
disiplinlerden gelenlerle birlikte, emekle oluþturulan dil
birliði ve sorunlarýn çözümü üzerine odaklanarak
çalýþma stratejisi ilerideki çalýþmalara ve devamýnda
kurgulanacak yaz okullarýna örnek oluþturacak
nitelikte. Bu çalýþma ile anlaþýldý ki, Mimarlar Odasý
Þubeleri arasýndaki öðrenci komisyonlarýnýn birlikteliði
daha da yoðun yaþanmalý ve bu birliktelik özellikle
TMMOB içindeki diðer disiplinlerle kurgulanacak
etkinliklerle zenginleþtirilmeli ve çoðaltýlmalý. Son
olarak, özellikle zengin programlý yaz okulu hazýrlama
çalýþmalarýnda emeði geçen herkese teþekkürler ve
bizlere bu eðitim platformunu kararlýlýkla her sene
oluþturan yönetime saygýlar.
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Tasarým Atölyesi

ÇOCUK OYUN ALANI TASARIMI

- Çocuk Oyun Alaný giriþi ana caddeden alýnmýþtýr.

- Çocuk Oyun Alaný yaþ gruplarýna göre (0-6,7-12)
farklýlaþtýrýlmýþtýr.

- Çocuk Oyun Alanýnda aðaçlarla bir yeþil sistem
öngörülmüþtür.

- Çocuk Oyun Alaný çevreden bitkilendirme ve alçak bir
duvar ile (h=90 cm ) ayrýþtýrýlmýþtýr.

- Çocuk Oyun Alanýnda bir saçak (altý oturma elemaný)
ve bir çeþme yer alacaktýr.

- Çocuk Oyun Alaný bahçe duvarý ayný zamanda bir
boyama duvarý olarak kurgulanmýþtýr.

- Çocuk Oyun Alanýnda yer alan üst örtü ayný zamanda
bir oyun aracýdýr.
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ÜST ÖRTÜ
- Üst örtü modüler bir sistemde ele alýnmýþtýr. Sistem
sökülebilir, takýlabilir bir sistemdir. Kkýþ aylarýnda
sistem sökülerek saklanabilecektir.
- Üst örtü malzemesi ve konstrüksiyonu ahþap olarak
düþünülmüþtür. Yer döþemesi özelleþtirilecektir.
- Üst örtü 7-12 yaþ grubu için üzerinde yürünebilir bir
sistemdir. Modüllerde halatlarla ya da ahþaplarla

çocuklar için bir yürüme yolu kurgulanmýþtýr. Yürüme
yolunda halatlarla tutunma önerilmiþtir.
- Her iki yaþ grubu için de üst örtünün altý bir oyun
alanýdýr. Bu alanda sisteme baðlanmýþ salýncaklar,
kaydýraklar, týrmanma halatlarý v.b oyun araçlarý yer
alacaktýr.
- Üst örtü yüksekliði h=2.50 cm. olarak belirlenmiþtir.
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Ovacýk Merkez Meydan Tasarýmý

- Kurgulanan meydan çok iþlevlidir. Meydan konserler,
söyleþiler, film gösterimleri ve oturma kullanýmlarý için
kurgulanmýþtýr.
- Resmi kullanýmlar için var olan Hükümet Meydaný ile
sivil kullanýmlar için kurgulanan buluþma meydaný
döþeme farklýlýklarý ile ayrýþtýrýlmýþtýr.
- Hükümet Meydaný için bir cep otopark alaný
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önerilmiþtir.
- Hükümet Meydaný ile buluþma meydaný arasýnda bir
yaya aksý ile arka yol baðlantýsý saðlanmýþtýr.
- Buluþma meydaný Belediye ile iliþkilendirilmiþtir.
- Meydanda zeminde yer alan su öðeleri
aðaçlandýrma ile doðal bir örüntü yaratýlmýþtýr.

ve

- Meydanda üç kotta düzenlenen oturma düzeni ile bir
odak yaratýlmýþtýr.

- Meydanda yer alan bina duvarý potansiyel film
gösterim alanýdýr.

- Odak söyleþiler,
kullanýlabilecektir.

için

- Hükümet konaðý giriþi üst örtüsünün düz bir saçak
haline getirilmesi önerilmektedir.

- Film gösterimleri için taþýnabilir bir sistem önerilmiþtir.

- Meydanda yer alan mevcut tuvaletler önemlidir, ancak
kadýn erkek tuvaletlerinin yer deðiþtirmesi
önerilmektedir.

konserler

vb.

aktiviteler

- Meydanda zeminde kot farký yapýlmamýþ, kullanýcý
sayýsýnýn artabileceði dikkate alýnmýþtýr.
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Munzur Gözeleri ve Yakýn Çevresi
Ýyileþtirme/Tasarým Projesi

Çalýþma alanýmýz olan Tunceli'nin Ovacýk Ýlçesi sýnýrlarý
içindeki Munzur Gözeleri, jeolojik yapýsý sonucu oluþan
gözeleriyle, yöre halkýnýn kutsal bir alan olarak kabul
edip dini ritüellerini gerçekleþtirdikleri ve yakýn çevre
halkýnýn rekreatif amaçlarla kullandýðý bir mesire alaný
olmasý özellikleriyle, farklý hassasiyetler gerektiren,
farklý ihtiyaçlara yanýt veren ve doðal sit alaný ilan
edilmesi ile ayrý bir öneme sahip olan, florasý ve
faunasýyla özel bir alan… Bu kadar farklý kullanýmýn bir
arada bulunmasý, korunurken kullaným gerektiren
ihtiyaç programý alana dair söz söylemeyi zorlaþtýrýyor.

düþen yaðýþýn neredeyse tamamý kardan oluþuyor. Kar,
geç ve yavaþ yavaþ eridiðinden yýlýn neredeyse her
döneminde daðlarýn doruklarý karla kaplý oluyor. Eriyen
bu karlarýn sularý yavaþ ama kararlý bir süreklilikle,
Mercan Daðlarý'ný oluþturan kireçtaþý kütlelerinin içinde
yer alan boþluklara dolarak, kalsiyum karbonatý çözüp
oluþturduðu erime boþluklarýndan derinlere doðru
süzülüyor. Gözeler yer altý sularýnýn yeryüzüne çýktýðý ilk
nokta olmasýyla temizliðinden þüphe uyandýrmadýðý için
çevre halký tarafýndan içme suyu kaynaðý olarak
kullanýlýyor.

Gözeler

Ritüeller

Munzur Gözeleri, yer altý sularýnýn, Mercan Daðlarý'nýn
yamaçlarýnýn alçak ve uygun yerlerinden boþalmasýyla
oluþan su kaynaklarý. Munzur Gözeleri suyun geldiði
yere, yeryüzüne geri dönüþünün dýþa vurumu. Mercan
Daðlarý yýlýn 7 ayý kar altýnda kalýyor. Munzur Havzasýna

Yöre halkýnýn uzun yýllardýr sürdürdüðü gelenekleri için
gözeler ve onun çevresinin ayrý bir anlamý bulunuyor.
Munzur suyunun ve gözelerinin onlar için kutsal
anlamlarý var ve geçmiþte bu suyun þifalý olduðunu
düþündükleri için bu suda yýkandýklarý, bu yaþam
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kaynaðý etrafýnda cem kurduklarý, dileklerinin kabul
edilmesi için adadýklarý kurbanlarýný burada kestikleri
biliniyor.

olduðumuz bu deðerler bize geçmiþten miras
býrakýlmýþtýr ve bizim de uygarlýðýmýzýn bu ortak

Rekreasyon
Suya yakýn olmak, insanoðlunun binyýllardýr yaþam
alanlarýna karar verirken öncelikli tercih nedenleri
arasýnda bulunuyor. Munzur Çayý kuþkusuz yöre halký
için yaþam kaynaðý ve kutsal bir alan olmaktan daha
fazla anlamlar da taþýyor. Alan, her yýl düzenlenen
festivallere ev sahipliði yapýyor, özellikle sýcak yaz
aylarýnda, hafta sonlarý çevre halký için güzel bir kaçýþ
yeri olma özelliði taþýyor.
Munzur Gözeleri'ni Bekleyen Tehditler
Doðal ve kültürel deðerlerimiz, sadece toplumumuzun
deðil, tüm insanlýðýn ortak deðerleridir. Sahip
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ise Ovacýk-Hozat-Eðin arasýnda Cevizlidere'nin
güneyinde bulunuyor. Bu iki iþletmeden biri devreye
girerse, toz, gaz ve akýþkan olarak çevreye salýnacak
olan pek çok bileþen, asitli sular, aðýr metaller, arsenik
ve siyanür Munzur Gözelerinden boþalan suyun
kalitesini etkileyecektir. Ayný Kütahya Gümüþköy
Barajý'nda depolanan siyanürden ayrýþan gazlarýn
doðada aktifleþtirdiði arseniðin Dulkadirli Köyü halkýna
taþýdýðý gibi çevreye kanser yayacaktýr.Tasarlanan her iki
iþletme de Munzur Gözelerine ve onu besleyen akiferin
içinde yerleþmiþ olduðu kireçtaþý yüzeylemelerine 12-17
km kadar uzakta bulunmaktadýr. Bu da, Munzur
Gözelerinden boþalan suyun kalitesini bozmaya adaydýr.
Bu nedenle bu maden arama faaliyetleri mutlaka
durdurulmalý, sadece doðal sit alanýný deðil, onun
varlýðýný doðrudan etkileyen yakýn çevresinin de
korunmasý için acil yasal önlemler alýnmalýdýr.
Ana Fikir
Tarif edilen baðlam, proje alaný için yönlendirici ve çýkýþ
noktasý oluþturacak çevresel girdilerin zenginliði
bakýmýndan bize güçlü potansiyeller sunsa da, alanýn
doðal ve kültürel deðerleri, attýðýmýz her adým için
defalarca düþünmemize neden oluyor.
Munzur Gözeleri ve Yakýn Çevresi Ýyileþtirme/Tasarým
Projesi, farklý kullanýcýlarýn ihtiyaçlarýna cevap üretirken,
birbirine saygýlý ve bir arada bulunmalarýnýn önünü açan
alan kullaným önerilerini, alanýn özgün topografik
karakterine geri dönüþ için gerekli müdahalelerle estetik
ve teknik çerçevede gerçekleþtirme fikrinden ortaya
çýkar. Alana dair alýnan tüm tasarým ve kullaným kararlarý
bu ana fikir etrafýnda þekillenen düþüncelerden
oluþmaktadýr.
Bu çerçevede
geliþtirilmiþtir :

aþaðýdaki

tespitler

ve

öneriler

- Gözeler için kurgulanan alan bir “inanç” ritüel alanýdýr.
Bu alanda Alevi inancýnýn gerektirdiði tüm kullanýmlar
bütüncül bir ele alýþla kurgulanmýþtýr. Bu kurguda
mevcut düzenlemeye küçük müdahaleler yapýlarak bir
iyileþtirme önerilmiþtir. Mevcut düzenlemede yer alan
oturma birimleri karþý alana taþýnarak kullanýmlar
ritüele uygun biçimde ayrýþtýrýlmýþtýr. Mevcut yaya aksý
karþý alaný da kapsayacak ve bir ring oluþturacak
biçimde ele alýnmýþtýr.
Mevcut düzenlemede
þekildedir:

yapýlacak

iyileþtirmeler

þu

- Alanýn içerisine kadar giren Ovacýk Karayolunun alanýn
giriþ kýsmýnda 7.00 m.'ye kadar daraltýlmasý, yalnýzca
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servis ve acil durumlar için araç kullanýmýna açýlmasý
önerilmektedir. Alana gelen toplu taþýma araçlarýnýn
ziyaretçileri bu noktaya kadar taþýdýktan sonra, sit
alanýnýn dýþýnda çözülecek otoparký kullanmasý
önerilmektedir.
- Kullanýcýlarýn farklý ihtiyaçlarla alaný kullandýðý göz
önüne alýnarak, ritüellerin gerçekleþtirildiði alan ile
rekreasyon için kullanýlan alanlarýn iki farklý kýyýya
konumlanmasý önerilmiþtir.
- Alandaki mevcut donatýlarýn plansýz yerleþimi, alýnan
yanlýþ kullaným kararlarý ve bu uygulamalarýn
denetimsizliði sonucu alanýn, geri dönülmesi güç olan
tahribatlara maruz kaldýðý görülmektedir. Arazinin
özgün topografyasýna teraslamalarla yapýlmýþ olan
müdahaleler alaný kullanýþlý kýlmaktan çok
kimliksizleþtirmiþ, doðal deðerini zedelemiþtir. Verimli
kullanýlamayan bu teraslar, teraslarý tutan taþ duvarlar,
su yüzeyleri oluþturan havuzlar, yeniden önerilen alan
kullanýmýna uygun olarak bir kýsmýnýn yýkýlýp, arazinin
orijinal topografik yapýsýna geri döndürülmesi, bir
kýsmýnýn önerilip kullanýlmasý ile dönüþtürülecektir.
- Proje alanýnýn güney kýyýsýnda kurulmuþ, alabalýk
restoraný olarak hizmet veren yapý doðal sit alaný ilan
edilmiþ bu benzersiz doða parçasý içinde kendini tarif
e t m e k t e z o r l a n m a k t a d ý r. B u ya p ý m u t l a k a
kaldýrýlmalýdýr.
- Giriþte bir özel tanýtým panosu yer almaktadýr.
- Giriþ alt kotunda üç adet küçük satýþ birimi
düþünülmüþtür.
- Yaya ulaþýmýný saðlayan aks oturma banklarý ile
güçlendirilmiþtir.
- 1316.00 kotu derenin karþý yakasýyla iliþkisi düþünülüp
referans alýnmýþ, bu kotun altýnda kalan kýsýmlarýn
yýkýlmasý veya iyileþtirilmesi düþünülmüþtür. Suyun
üzerine çýkan seyir platformlarýn da bu kottan dereye
doðru uzatýlarak, kullanýcýya kýyýdan kopma, su
üzerinde olma hissi vermesi hedeflenmiþtir.
- Yýkýlan bölümlerdeki toprak örtüsü bitki besin
maddesince zengin karýþýmla örtülüp, bölge florasýnýn
zamanla bu toprak örtüyü kaplamasý, bu yolla eski doðal
karakterine geri dönülmesi istenilmektedir. Bu yolla
alanýn diðer tarafýndan bakýldýðýnda, sert ve kaba istinat
duvarlarý yerine yaban bitki örtüsünden oluþan bir þerit
ve u þeridin üzerinden dereye taþan iskeleler
görünecektir.
- Alt kotta yer alan bina yazýn bir çay bahçesi, kýþýn bir

depolama birimi olarak ele alýnmýþtýr.
- En üst kotta yer alan adak kesimi için bir mekan
önerilmiþtir. Bu mekan otoparkla iliþkilendirilmiþtir.
- Kurban kesim yerindeki tuvaletler bir arada
çözülmelidir. Kurban kesim alaný ise büyültülmeli ve
sökülür–takýlýr ve hafif strüktürden yapýlmýþ bir üst
örtüyle örtülmelidir.
- Üst kotta yer alan tuvaletler
iliþkilendirilerek alt kota alýnmýþtýr.

yaya

aksý

ile

- Alanýn bütününe yaya ulaþýmýný saðlayacak, ancak
proje alanýnýn görsel olarak doðal sürekliliðini çok fazla
kesintiye uðratmayacak bir dolaþým aðý oluþturulmasý
hedeflenmiþtir.
- Munzur kenarýnda önerilen yaya aksý bütüncül yaya
aksý ile iliþkilendirilmiþtir.
- Topografyadan yararlanarak oturma birimleri
kurgulanmýþtýr. Oturma birimleri üst örtü, piþirme birimi
v.b birlikte ele alýnmýþtýr.
- Gözelerin etrafý mümkün olduðunca doðal karakteri
korunarak yapýsal elemanlarla dereye ulaþmalarý
engellenmeyecek þekilde ýslah edilecektir. Gözeler ayný
zamanda halk tarafýndan içme suyu olarak da
kullanýldýðýndan, bir kýsmýna yaya yollarýyla ulaþým
saðlanmýþtýr.
- Kurban kesim yerindeki tuvaletler bir arada
çözülmelidir. Kurban kesim alaný ise büyültülmeli ve
sökülür–takýlýr ve hafif strüktürden yapýlmýþ bir üst
örtüyle örtülmelidir.
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Suyla Birlikte Varoluþu Projelendirmek:
Mimarlýk-Mühendislik Öðrencileri Munzur'da
Bülent BATUMAN-Yürütücü

21-30 Haziran 2011 tarihlerinde, çeþitli disiplinlerden
mimarlýk-mühendislik öðrencileri Dersim'de, “Munzur
Gözeleri Öðrenci Yaz Okulu”nda buluþtu. TMMOB
Mimarlar Odasý Ankara Þubesi'nin Ankara Dersimliler
Derneði ile birlikte düzeneldiði ve baþta Peyzaj Mimarlarý
Odasý olmak üzere diðer meslek odalarýnýn ve
kuruluþlarýn katký verdiði Yaz Okulu'nun ana temasý, son
dönemde yoðunlaþan doða talaný ve buna karþý
yükselen çevre mücadelesiydi. Doðal yaþamý kapitalist
kâr güdüsünün acýmasýz yýkýcýlýðýna kurban eden
Hidroelektrik Santralleri (HES), Anadolu'nun çeþitli
yerlerinde bulunan en ufak su akýntýsýný bile gözüne
kestirirken, Munzur'un bu yýkýcýlýktan nasibini
almamasýný beklemek safdillik olurdu kuþkusuz. Dersim
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coðrafyasýnýn can damarlarýndan olan, Ovacýk ile
Tunceli Merkez arasýnda binlerce yýllýk akýþýna yataklýk
eden doða harikasý (ve 1971'den beri milli park olan)
Munzur Vadisinin omurgasýný oluþturan Munzur Suyu,
HES'lerin tehdidi altýndaki akarsulardan biri. Öte
yandan, Munzur'un da, Munzur'un tahribatýnýn da
anlamý, herhangi bir akarsuyun HES'lerle
katlediliþinden farklý nitelikler barýndýrýyor. Hem bu
nitelikleri, hem de Munzur'un bir öðrenci yaz okuluna
konu ediliþini deðerlendirebilmek için, bu yaz okulunu
mümkün kýlan tarihsel birikimi(mizi) hatýrlamak
gerekli.
Bundan tam 42 yýl önce, 1969 yýlýnýn yaz aylarýnda,

Suyu'na köprü yapmak, henüz yeni yeni
telaffuz edilmeye baþlanan Kürt sorununa,

bugün orta yaþýnýn üzerine gelmiþ bulunan, '68
kuþaðýna mensup meslektaþlarýmýzýn bazýlarý, ülkenin o
günkü siyasi iklimine uygun ve Mimarlar Odasý'nýn da
gündemiyle iliþkili bir kampanyanýn içinde yer aldý.
Oda'nýn bugüne kadar kolektif bellekteki yerini
belirleyen Boðaz Köprüsü karþýtý kampanyanýn bir
uzantýsý olan bir öðrenci faaliyetiydi bu. Gündemin en
üst sýrasýnda yer alan Boðaz Köprüsü þiddetli
tartýþmalara konu olurken, mimarlýk ve mühendislik
öðrencileri “Boðaza deðil Zap Suyu'na Köprü” adlý bir
kampanya baþlattýlar. O yaz, onlarca öðrenci, onlara
katký veren öðretim elemanlarý ile birlikte çalýþarak,
daha sonra adý Devrimci Gençlik Köprüsü olacak
köprüyü yapýp bitirdiler ve öyle döndüler “Batýya”. Zap
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“proje” lafýný duyar duymaz, “Munzur'u ellettirmem!”
diye haykýrmasý, hem komikti, hem de kulaðýmýza küpe
olmasý gereken bir uyarý.
Munzur ve kollarý üzerinde 10'a yakýn HES projesi
tasarlandýðý söyleniyor. HES'lerin, bir akarsuya baðýmlý
olarak yaþayanlarýn maddi yaþam koþullarýný alt üst
ederken, bir yandan da doðrudan doðaya ne yaptýðý,
Munzur'un Tunceli Merkez'e yaklaþtýðý yerde yapýlan bir
baraj ile örneklenmiþ durumda aslýnda. Deli deli akan bir
suyun boðazlanýp durgunlaþtýrýlmasý, bir hayvana eziyet
edildiði hissi uyandýrýyor insanda. Munzur, Dersimliler
için kutsal bir su. Munzur boyunca uzanan TunceliOvacýk yolu üzerinde birçok ziyaret var; halk buralarda
duruyor, mumlar yakýyor, dualar ediyor. Ama bir yandan
da Munzur, Dersim halkýnýn çektiði acýlarýn hem tanýðý
hem de mekâný. Yemyeþil Munzur Vadisi'nin içinden
mavi-yeþil gürültüyle akan bu su, 1938'de katledilen
insanlarýn cesetlerinin atýldýðý yer ayný zamanda.
Yolculuðumuz sýrasýnda rehberlerlerimiz bize meþum
Laç Deresi'nin Munzur'a kavuþtuðu yeri gösterdiler.
Burada durup '38 anýlarýný dinlerken, Munzur Suyu'nun
kutsallýðý daha da farklý bir nitelik kazanýyor. Akýntýsýna
kan karýþmýþ, içinde cesetler yüzmüþ olan bir su bu; yine
de sanki bu deneyim de suyun doðallýðýna, suyun
oradaki yaþantýnýn bir parçasý oluþuna katýlmýþ.
Dersim'in ve Dersimlilerin Kürt coðrafyasý içinde farklý
bir kimliðe sahip oluþu, yani Alevilik inancýnýn kültürel
kodlarý, burada doðayla kurulan iliþkiyi bu sözünü
ettiðim tarihsellikle birlikte etkilemiþ sanki. Yani salt
inançtan kaynaklý bir saygý deðil de doðaya gösterilen;
doðayla yaþamanýn, onun içinde saklanýp, onun içine
ölmenin tarihselliðiyle oluþmuþ bir bütünleþme. Ýþte bu
yüzden, halkýn Munzur'a sahip çýkýþý neredeyse salt
kültür eksenli. Zira burada, örneðin Karadeniz'de olduðu
gibi bir ekonomik geçim kayanðý deðil Munzur.
Munzur Gözeleri'ne gelecek olursak, burasý, Munzur
Suyu'nun gözü; suyun doðduðu yer. Çok bakýmsýz,
kullanýcýlar eliyle epey yýpranmýþ, fakat çok güzel bir
doða parçasý. Sular dað yamacýndan bembeyaz, köpük
köpük fýþkýrýyor. Munzur efsanesi de buna
dayanýyormuþ; Çoban Munzur yamaçlardan yukarý
doðru kaçarken elindeki bakraçlardan sütler dökülmüþ,
döküldüðü yerler gözelere dönüþmüþ. Yöre halkýnýn
kutsal saydýðý, fakat ayný zamanda turistik bir nitelik de
kazanmýþ olan Gözeler'de kurban kesimi, hatta yeme
içme faaliyetleri de gerçekleþiyor. Planlama ve
Ýyileþtirme Atölyesi'nin ürettiði proje de, bu
kullanýmlarýn doðal çevreye daha fazla zarar
vermemesini esas almakta.
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Bitirirken, 42 yýl öncesine dönerek küçük bir
karþýlaþtýrma yapmakta fayda var. Toplumsal açýdan
bakýldýðýnda, Zap'a köprü projesi mevcut sosyal
uçurumu aþacak kültürel entegrasyon arayýþýyken,
Munzur'da HES karþýtý mücadele, doðayý ve onun tüm
unsurlarýný küresel piyasanýn sermaye birikim araçlarý
halinde eþitleyen neoliberal “entegrasyona” karþý
d u r m a ç a b a s ý d ý r. T e k n i k a ç ý d a n i s e ,
karþýlaþtýrabileceðimiz iki farklý “proje” söz konusu.
1969 yazýnda Zap'ýn, sarp ve kýraç vadisi içinden akan
kahverengi-gri suyunu aþýp ülkenin en ücra köþesini
–güneydoðu ucunu– ülkeye entegre etmeye soyunan
öðrencilerin mirasçýlarý, 2011 yazýnda mavi-yeþil
Munzur Suyu'nun doðduðu yeri projelendirip, insan
eliyle daha fazla yýpranmasýný engellemeyi hedeflediler.
Bu projelerden ilki, aslýnda suyun “dikine” bir projeydi;
onu engel olarak gören, suyu aþmaya çalýþan bir proje.
Ýkinci proje ise, suyun “boyuna” bir proje: insanýn suyla
varoluþunun ona diklenerek deðil, onunla uyum içinde,
ona saygý duyarak mümkün olacaðýnýn farkýnda olan bir
proje. Ýþte bu yüzden de, suyun doðduðu yeri
korumaya soyunmak, suyun aktýkça kazandýðý
coþkunun çalýnýp paraya dönüþtürülmesine karþý
çýkmakla tutarlý. 42 yýl öncesine kýyasla bugün
ürettiðimiz “suyla birlikte varoluþ” projesinin doðaya
karþý böylesi bir tutumu içermesini çevre
mücadelelerinin bize kazandýrdýðý bilinç düzeyiyle mi
iliþkilendirmeliyiz, Dersim'in kendine özgü doðayla
birarada yaþama kültürüne mi? Cevabý kolay olmayan
bir soru. Belki de tam bu belirsizlik yüzden bu yaz okulu
42 yýl öncesinin mütevazi ardýlý olarak deðerlendirilmeyi
hak ediyor; hem toplumsal mücadelelerin, hem de
teknik bilginin güncel tartýþmalarýný, büyük bir
içtenlikle, halk yararýna somut bir proje üretmek
amacýyla yorumladýðý için.

Dersim Yalnýz Deðildir
Av.Bülent AKDAÐ
Ankara Dersimliler Derneði Baþkaný

Munzur Yaz Okulu ile Dersim'de bir ilk gerçekleþti. Daha
önce bir çok heyetin, geldiði, tartýþmalarýn,
konferanslarýn, panellerin, mitinglerin gerçekleþtirildiði
Munzur Suyu ve Gözeleri için ilk kez somut bir proje
çalýþmasý yapýldý.
Farklý coðrafyalardan gelen 60'ýn üzerinde mimarlýk ve
mühendislik bölümü öðrencileri ile akademisyenler

Dersim topraklarý için ter döktüler. 9 gün boyunca
belgesel film gösterimleri, paneller, söyleþiler ve müzik
dinletileri ile adeta festivale dönüþtürülen yaz okulu
Dersimlilerin katýlýmý ile daha coþkulu bir hal aldý.
Munzur Gözeleri Çevre Düzenlemesi ve Ýyileþtirme
Atölyesi ile daha fazla insanýn daha rahat bir þekilde
Munzur'u incitmeden, Munzur'u kirletmeden ve doðaya
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eziyet etmeden ziyaretlerini gerçekleþtirebilecekleri
çevre düzenlemesi projesini gerçekleþtirmek
amaçlardan bir tanesi idi. Baraj ve HES'lerle
coðrafyamýzý yok etmek isteyen iktidar sahiplerine,
yüzyýllar boyu farklý dilden, farklý inançtan, farklý etnik
kökenden insaný barýndýran bu topraklarýn bizim
olduðunu ve yýkým projelerine geçit vermeyeceðimizi
haykýrmaktý.
Sosyal Yaþam Atölyesi ile köyler gezilerek Dersim
kültürü yakýndan tanýnmýþ, 1938 Katliamý ile 1994 süreci
yaþayanlardan dinlenmiþ, Munzur Barajlar Projesi ile
katliamýn devam ettiði görülmüþtür. Enerji Atölyesi ile
ne için ve kim için enerji temasý tartýþýlmýþtýr. Tüm
atölyelerde emek paylaþýmý üst düzeyde yaþanmýþ,
derelerin kardeþliðinin halklarýn kardeþliðinden
geçtiðinin mesajý farklý kültür ve coðrafyalardan gelen
öðrenci dostalarýmýzca verilmiþtir.
11. Munzur Kültür ve Doða Festivali'nde çevre
düzenlemesi projesinin yer aldýðý broþürler daðýtýlmýþ,
yaz okuluna iliþkin sinevizyon gösterimi ve basýn ile
“Dersim-Ýz-Dersim” programý halkla paylaþýlmýþtýr.
Sonuç itibari ile Munzur Gözeleri Çevre Düzenlemesi
Projesi Dersimliler'de büyük bir umut yaratmýþtýr.
Asýrlardýr sefer yapýlan, yýkým projelerinin ve savaþýn
hüküm sürdüðü Dersim'de ilk defa Dersimliler ve
Dersimliler'in kutsal olaný için somut bir çalýþma
yapýlmýþ, geleceðin mimar ve mühendisleri insan ve
doða odaklý bu proje ile “Dersim'in yalnýz olmadýðýný”
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seslendirmiþlerdir. Ve bu ses bilinmelidir ki proje
uygulandýðý anda Dersimliler tarafýndan haykýrýþa
dönüþtürülecektir. Coþku ve umut yaratan Munzur Yaz
Okulu ayný zamanda coðrafyamýzda farklý ve yeni proje
çalýþmalarýnýn yapýlmasýna ilham vermiþ ön ayak
olmuþtur. Ýlk etapta dahi bu kadar olumlu yansýmasý
olan projenin hayata geçirilmesinin sonuçlarý ve
yankýlarý çok daha büyük olacaktýr. Dersimliler ve
Dersim dostlarý þimdiden projenin uygulanmasý amacý
ile maddi ve manevi anlamda yapýlmasý gerekenler
konusunda tarafýmýzý aramaya baþladýlar bile.
Bu iþin mimarý olan ve yüzümüzü Dersim'e çevirmemizi
saðlayan Mimarlar Odasý Ankara Þubesi'ne, deðerli
yöneticilerine, Odanýn saygýn emekçilerine, öðrenci
komisyonuna ve Oda ile derneðimiz arasýnda adeta
köprü görevi gören Ece Yoltay arkadaþýmýza
topraklarýmýz için döktükleri her bir ter damlasý için,
katliama uðrayan, sürgün edilen ve fakat tüm bunlara
raðmen her türlü sömürüye, iþgale, zulme ve haksýzlýða
karþý direnmekten vazgeçmeyen ve “Ben sizin yalan ve
hilelerinizle baþ edemedim, bu bana dert oldu. Ama ben
de sizin önünüzde diz çökmedim, bu da size dert olsun.”
diyen Pirimiz Seyit Rýza'nýn yolundan yürüyen
Dersimliler adýna çok teþekkür ediyorum. Yine Peyzaj
Mimarlarý Odasý'na, Ýnþaat Mühendisleri Odasý'na,
öðrenci ve akademisyen dostlara, panelistlere,
yönetmenlere ve sanatçý arkadaþlarýmýza da emek ve
katkýlarýndan dolayý sonsuz teþekkür ediyorum.
Munzur'da buluþmak dileði ile...

Dersim Dersim-Dir
Okan Akar

Ajanstan son dakika haberi geçiyordu Tunceli'de yine…..
Görmediðimiz yerleri bile böyle tanýmalýydýk onlara
göre, oysa kimse oradaki çocuklardan, annelerden,
doðasýndaki o güzellikten bahsetmiyordu. Sanki orada
sadece çatýþmalar önemliydi. Oradan verilecek haber
büyük ihtimalle ölü yada yaralý sayýsý olmalýydý…
Gitmek gerekiyordu görmek için,
Anlatmak için gitmek gerekiyordu…

anlamak

için.

Telaþla koþtururken bir yerlere birden telefonum çaldý.
Ýyi ki açmýþým telefonu.
- Dersim'de yaz okulu var gelir misin.?
- Gelmez miyim?
Þehre giriþimizden itibaren yol arkadaþým Munzur'du.
Sürekli dýþarýdaydý gözüm. O daðlar ve Munzur Ovasý
konuþmadan bir þeyler söyledi sanki. “Hayat buralarda
da yaþanýyor; hem de korkmadan büyük bir inançla ve
insanlar burada da gülüyor ve ölüyorlar.'' dediler ya da
ben öyle anladým.
Dersim halký halaylarla karþýladý bizi düþmüþ yüzleriyle
deðil. Deðil, çünkü elimizde silahlar yoktu çünkü hal
hatýr sormaya, hasbýhal etmeye, ayný masada dost
olmak adýna ne varsa paylaþmaya gelmiþtik…
Halaylarýna katýldýk. Dilini anlamadýðýmýz ama her dilde
sözlerinin karþýlýðý iyilik, güzellik ve dostluk olan
þarkýlarýyla halaylar çektik…
Onlar ki dertlerini söylemiþ, sözüm ona adlarýnýn bakan
olduðu halde bakamayan, bakýp göremeyen
insanlardan umudunu kestiklerinden beri dertlerini
kaðýda ve yedi telli sazýna döker olmuþlar. O yüzdendir ki
oradaki þarkýlar þiirler hep bir aðýzdan söylenir, halaylar
hep birlikte çekilir; çünkü dert aynýdýr, umut aynýdýr…
Sonra…
“Buraya az insan geliyor; çok insan gidiyor. Geriye kalan
da bekliyor ama bazen çok bekliyor.” diye bakýyorlardý
bize; çünkü gelenler sadece gelmek ve gitmekle
yetinmiþlerdi…
Madem ki “kavganýz kavgamýzdýr” demiþtik, bir þeyler

yapmalýydýk. Zaten bir þeyler yapmak için gitmiþtik
oraya.
Aslýnda “Orada ne yaptýnýz?” sorusunu bizlere deðil de,
onlara sormak daha doðru olur. Eminim en doðru cevabý
onlar verirler. Bana sorarsanýz bir sürü dost tanýmýþým;
Dersim'i görmüþüm; kavgalarýný paylaþmýþým; daha ne
olsun? “Yetmez” dersiniz belki. O zaman bir dahaki
sefere hep birlikte eksik gördüklerinizi yapalým olur
mu?
Son olarak Dersim-iz-Dersim Yaz Okulunun
gerçekleþmesini saðlayan ve yaz okuluna katýlan güzel
insanlar iyi ki varsýnýz. Ve de var olun her daim…
(Söylemeden edemeyeceðim: Erdoðan Emir
Konseri'nin olduðu gün -buna Erdoðan Emir de dahilne güzel gündün sen!)
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Bir Devrim Projesi…
Ece YOLTAY

“ cehennem acý çektiðimiz yer deðildir;
acý çektiðimizi kimsenin duymadýðý yerdir.”
Hallac-ý Mansur
“Asayiþ”, “eþkýyalýk”, “isyan” gerekçeleriyle meþru
kýlýnan ve tarih boyunca öyle ezberletilen Dersim olayý,
Türkiye tarihinin en kanlý ve en karanlýk
sayfalarýndandýr. Kendi acýlarýyla yalnýz býrakýlan Dersim
halký aslýnda en büyük cehennemi kabul görmeyen
acýlarýna duyulan saygýsýzlýkta yaþar. CHP Grup
Baþkanvekili Onur Öymen'in “Kürt açýlýmý” dolayýsýyla 10
Kasým 2009'da TBMM'de yaptýðý konuþmasý istemeden
de olsa tarihteki kanlý sayfalarý aralayýverir. Fýrsatçý
parlamenterlerin kirli siyasetinde uzunca yerini alýr
birden yüzleþilmekten korkulan Dersim gerçeði. Ve
Dersim halkýnýn kabuk tutmayan yaralarý bir kez daha
kanatýlýr. Bu sefer Dersim halkýna yaþatýlan cehennem,
acýlarýnýn saklý kalmasýndan deðil acýlarýndan onursuzca
bahsedilmesindendir.
Dersim'de yýlladýr, içinde barýndýrdýðý deðerlerin imhasý
ve inkârý adýna yapýlan tüm projeler ve uygulamalar bir
dönemin ve ya bir hükümetin ürünü deðil, bir devlet
politikasýnýn ürünüdür. Bunun en açýk kanýtý ise Dersim
henüz “Tunceli” olmadan ýslahýný öngören ve “Bu ýslahýn
icrasýndan sonra 25 sene devam etmek þartýyla
mefkûreci unsurlarý memur göndermek ve bunlara
misyonerlik yaptýrarak, havali Kürtlerini Türkleþtirmek”
önersinde bulunan Mülkiye Müfettiþi Hamdi Bey'in
raporu ile 1930'da Jandarma Umum Komutanlýðý
tarafýndan hazýrlanan Dersim Raporu'ndaki “Hulasa,
Dersim evvela koloni gibi nazarý itibara alýnmalý, Türk
camiasý içinde Kürtlük eritilmeli, ondan sonra ve
tedricen öz Türk hukukuna mahzar kýlýnmalýdýr”
yaklaþýmýnda görmek mümkündür. Yine Türkiye
Cumhuriyeti'nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'ün
1936'da meclis açýlýþýndaki konuþmasýnda; “Dahili iç
iþlerimizde mühim bir sayfa varsa o da Dersim
meselesidir. Dahilde bulunan iþ bu yarayý, bu korkunç
çýbaný ortadan temizleyip koparmak ve kökünden
kesmek iþi her ne pahasýna olursa olsun yapýlmalý ve bu
hususta en acil kararlarýn alýnmasý için hükümete tam ve
geniþ salahiyetler verilmelidir” diyerek en yetkili
a ð ý z l a r ý n s oy k ý r ý m e m r i n i ve r m e l e r i o l a ra k
görülmektedir.
Dönemin Baþbakaný Ýsmet Ýnönü 1935 Kürt
Raporu'ndaki yaklaþýmý ile Dersim jenosidinin nasýl
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olacaðýný ince ince tüm ayrýntýlarýyla düþünmüþtür:
“Dersim vilayetini yeni usulde teþkil edeceðiz…” diyerek
“1935 ve 36'da yollarý ve karakollarý yapýlacaktýr. 1937
ilkbaharýna kadar hazýr olursa mürettip (düzenlenmiþ)
ve seferber iki fýrka kuvvet ilbaylýðýnýn (valiliðinin)
emrine 1937 ilkbaharýnda verilecektir. Süratle bütün
Dersim silahtan tecrit olunacak, Ýlbaylýðýn o zamana
kadar tetkiki neticesinde kuvvetle yapýlmasýný tasavvur
ettiði, hükümete bildirdiði icraat da yapýlacaktýr.
Bundan sonra Dersim'e verilecek þeklin safhasý
baþlayacaktýr. Bütün bu tasavvurlar gizlidir.”
Tüm bu tasavvurlarýn neticesini dönemin Emniyet
Müdürü Ýhsan Sabri Çaðlayangil dile getirir: “Neticeyi
söylüyorum.(…) Maðaralara iltica etmiþlerdi. Ordu
zehirli gaz kullandý. Maðaralarýn kapýsýnýn içinden

“… Kýrmancý, Kurmancý, Ermenisi, Türkmeni, Çerkezi,
Alevi-Kýzýlbaþý, Sunnisi, Ezidisi, Ateisti, Paganý,

bunlarý fare gibi zehirlediler. Yediden yetmiþe o
Dersim'in Kürtlerini kestiler. Kanlý bir harekât oldu.
Dersim davasý da bitti.”
Bu davanýn henüz bitmediði, 1896 yýlýnda Osmanlý
Umum Müfettiþleri tarafýndan hazýrlanan raporda çok
net okunmaktadýr. Raporda daðlýk bir bölge olan Dersim
vilayetindeki vadilerde yaþamýný sürdüren halkýn
bölgeden ve benliðinden tahliye edilmesi için yapay
göletlerle vadilerin sulara boðulmasý gerektiðinden
bahsedilmiþtir. Bir devlet politikasý olduðu aþikâr olan bu
tedip ve tenkil harekâtýnýn hala varlýðýný koruduðunu,
planlarý o zamana dayanan ve bugün bir kýsmýnýn inþaný
bitmiþ bir kýsmýnýn inþasýnýn devam ettiði ve yenileri
projelendirilmekte olan baraj ve HES projelerinden
anlýyoruz.
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Kapalýyýz
Önemli Bilgilendirme Mesajý
www.kolokyum.com Kurucularý

Bildiðiniz gibi Arkitera geçtiðimiz günlerde baþlattýðý uygulamayla, yarýþma düzenleyen idarelerden temin
edilen yarýþma projelerine ait sayýsal bilgileri, müelliflerinin izni ve bilgisi dýþýnda kendi alan adý altýndaki
sayfalarda yayýnlýyor. Bu yolla yayýnlanan projelerin çoðu, kimlik zarflarýnda “Açýlabilir” ibaresine sahip
olmadýklarý için müellif bilgilerine dahi ulaþýlamayan ve anonim olarak yayýnlanan projeler. Üstelik projelerin
yayýnlandýðý site sayfalarý “sponsorlu”; yani siteye reklam geliri kazandýran sayfalar. Arkitera halen devam
ettiði bu uygulamayla bizce aþaðýdaki hukuki ve etik hak ihlallerini yapýyor.

Hukuki Hak Ýhlali 1
5846 sayýlý Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'nun 2. ve 4.
maddelerinde belirtildiði üzere mimari projeler birer
"eser"dir ve fikri haklar baðlamýnda koruma
kapsamýndadýr. Müellifinin izni olmadan hiçbir yerde
yayýnlanamaz. Arkitera, müelliflerinden hiçbir izin alma
gereði duymadan son 2 yarýþmaya gönderilmiþ ve
idarelerden elde edebildiði tüm projeleri yayýnlýyor.
Hukuki Hak Ýhlali 2
Arkitera, müelliflerinden izinsiz yayýnladýðý bu projelerin
gösterimini “sponsorlu” yani reklam geliri elde edilen
sayfalarda yapýyor. Müellifi bile belli olmayan mimari
eserleri sayfa gösterimi hesabýyla birer birer reklam
veren ticari firmalara satýyor, üzerinde hiçbir hakka
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sahip olmadýðý mesleki emek ve eserler üzerinden ticari
kar elde ediyor.
Etik Kural Ýhlali 1
Basta Ömer Yýlmaz olmak üzere Arkitera yöneticileri,
birer “mimar” olarak bu süreçte gösterdikleri tutumla
Mesleki Davranýþ Kurallarý Yönetmeliði ile belirlenmiþ
olan etik kurallarý hiçe sayýyorlar ve meslektaþlarýnýn
emeði üzerinden haksýz kazanç saðlýyorlar. Bunun
“mimarlýk yayýncýlýðý” adýna yapýldýðý iddiasýyla
kamuoyunu yanlýþ yönlendiriyorlar.
Etik Kural Ýhlali 2
Basta Ömer Yýlmaz olmak üzere Arkitera yöneticileri,
üyesi olduklarý meslek camiasýna en büyük kötülüðü

"Ecotrophea Uluslararasý
Çevrecilik Ödülü" Yarýþmasý
Son Baþvuru Tarihi :15.09.2011
yapýyorlar. Müellifi bile belli olmayan anonim
projeleri alýnýp satýlabilen ticari birer meta
haline getirerek hem yarýþma kültürünün hem
de mimarlýk mesleðinin altýný oyarak, reytinge
kurban ediyorlar; mesleðin saygýnlýðýný
zedeliyorlar.
Birçok ülkede bir projenin herhangi bir medya
organýnda yayýnlanmasý için proje müellifinin
iznine ek olarak yayýncý tarafýndan meslek
birliklerine veya proje müellifine ödenmesi
gereken ciddi meblaðlar söz konusuyken
ülkemizde kendisini “Türkiye'nin mimarlýk
yayýný” iddiasýyla en tepede konumlandýran
kurumun göz göre göre böyle bir tutum
sergilemesi bizce art niyetlidir ve kabul
edilebilir bir durum deðildir. Eðer mesleðimizin
saygýnlýðýnýn en azýndan Avrupa standartlarý
seviyesine çýkmasýný umuyorsak öncelikle
camianýn kendi içindeki aktörlerin mesleki
haklarýný gözetmeleri gerektiðini
düþünüyoruz. Biz kolokyum.com kurucularý
olarak “Mimarlýk Yayýncýlýðý” adýna mimari
emeðin sömürüsüne, ticarileþtirilmesine,
reyting malzemesi yapýlmasýna ve
deðersizleþtirilme-sine karþýyýz. Tüm mimarlýk
kamuoyunun da bu duruma karþý itiraz
etmesini ve dik durmasýný beklerdik. Ýtiraf
etmeliyiz ki sasýrdýk. Maalesef kendilerine
mimarlarýn haklarýný korumak gibi misyonlar
yükleyen basta Mimarlar Odasý olmak üzere
SMD'ler, benzeri meslek örgütleri, dernekler,
mimarlýk yayýncýlýðý yapan diðer kuruluþlar ve
tabi ki bahsi geçen sayfalarda projeleri
yayýnlanan mimarlar; bütün bu hukuksuz ve
etik dýþý uygulamalarý sessizce, yorumsuzca
izliyor ve sineye çekiyorlar.

Almanya Seyahat Acentalarý Birliði (DRV)
tarafýndan düzenlenen 'Ecotrophea
Uluslararasý Çevrecilik Ödülü' yarýþmasýna
baþvurular baþladý. Yarýþmada turizm ve
çevrecilik konularýnda yenilikçi ve örnek
oluþturabilecek projeler deðerlendirilecek.
Tu r i z m s e k t ö r ü n d e ç e v r e k o r u m a
projelerinin desteklenmesi hedefiyle
geliþtirilen Ecotrophea giriþimiyle, 1987
yýlýndan itibaren turizm ve çevre
konularýndaki projelerin ödüllendirilip
tanýtýlmasý yoluyla turistik kalkýnmaya katký
saðlanýrken çevrenin korunmasý ve
geliþtirilmesinin teþvik edilmesi
amaçlanýyor.
Ecotrophea ile turizmi geliþtirme amacýnýn
yaný sýra; çevre, fauna, flora, toprak, su,
peyzaj ile halk kültürünün korunmasýna
katký saðlayan kiþiler, topluluklar, þirketler
ve belediyeler de ödüllendiriliyor. Ayrýca
doðal türlerin korunmasý, çevre koruma
bilincinin arttýrýlmasý, turistik
destinasyonlarda çevre koruma
faaliyetlerinin teþviki, sürdürülebilir turizm
i ç i n u yg u l a m a o d a k l ý f a a l i ye t l e r i n
geliþtirilmesi, turizm bölgelerinde zarar
görmüþ çevrenin iyileþtirilmesi ve çevresel
kayýplarýn asgari seviyeye indirgenmesi de
hedefleniyor.
Kazanan proje için 24–26 Kasým'da Güney
Kore'de bir ödül töreni düzenlenecek ve
uluslararasý alanda tanýtýmý saðlanacak.
http://www.drv.de/fachthemen/nachhaltig
keit/ecotrophea/ecotrophea-2011-entryconditions.html
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Devam Eden Yarþmalar
Archiprix- Türkiye 2011
Son Baþvuru Tarihi: 26.08.2011
Tarihe Saygý Yerel Koruma Ödülleri için Baþvurular
Baþladý
Son Baþvuru Tarihi: 26.08.2011
Schindler 2011/ 2012 Mimarlýk Yarýþmasý
Ýlk Kayýt Tarihi: 01.09.2011
TMMOB Mimarlar Odasý Ankara Þubesi
“Kentimi Okuyorum” Çocuk Kitaplarý Yarýþmasý 2
Son Teslim Tarihi: 09.09.2011
TMMOB Mimarlar Odasý Ankara Þubesi
“Çocukça” Çizgi Film Yarýþmasý
Son Teslim Tarihi: 09.09.2011
TMMOB Mimarlar Odasý Ankara Þubesi
“Çocukça” Kýsa Film Yarýþmasý
Son Teslim Tarihi: 09.09.2011
TMMOB Mimarlar Odasý Ankara Þubesi
Genç Seyirci Ýçin Senaryo Yazma Yarýþmasý
Son Teslim Tarihi 09.09.2011
TMMOB Mimarlar Odasý Ýzmir Þubesi Fotomaraton
2011
Baþlangýç Tarihi: 10.09.2011
"Ecotrophea Uluslararasý Çevrecilik Ödülü" Yarýþmasý
Son Baþvuru Tarihi: 15.09.2011
2012 Yýlý Ajandasý Fotoðraf Yarýþmasý
Ýnsan Hakký Olarak Mimarlýk
Son Katýlým Tarihi: 16.09.2011
Dünya Mimarlýk Günü 2011 Fotoðraf Yarýþmasý:
“YAÞADIÐIMIZ KENTÝN GÜLEN - AÐLAYAN YÜZÜ”
Son Teslim Tarihi: 19.09.2011

60 PROJE UYGULAMA

Hatay Ýl Özel Ýdaresi Mimari Proje Yarýþmasý
Son Teslim Tarihi: 22.09.2011
TMMOB Mimarlar Odasý Ankara Þubesi
“Kent Düþleri–5” Ego Hangarlarý ve Alaný
Deðerlendirme Projesi Ulusal Öðrenci Fikir Yarýþmasý
Son Teslim Tarihi: 23.09.2011
Helsinki South Harbour Bölgesi Uluslararasý Fikir
Projesi Yarýþmasý
Son Baþvuru Tarihi: 30.09.2011
Raci Bademli Ýyi Uygulamalar Ödülü 2011
Son Teslim Tarihi: 30.09.2011
Saray Alüminyum "Yükselen Yetenekler" Yarýþmasý:
Ataþehir - Ýstanbul Finans Merkezi Mimari Fikir Projesi
Öðrenci Yarýþmasý
Son Baþvuru Tarihi: 03.10.2011
Afyonkarahisar Belediyesi
Afyonkarahisar Cumhuriyet Meydaný ve Çevresi Ulusal
Mimarlýk ve Kentsel Tasarým Fikir Proje Yarýþmasý
Son Teslim Tarihi: 10.10.2011
Çuhadaroðlu Alüminyum 2011 Öðrenci Proje
Yarýþmasý ALU2011
Son Teslim Tarihi: 17.10.2011
1.Uluslararasý Mimarlýk Bienali 2011-Antalya
Karikatür Yarýþmasý “Kesiþmeler”
Son Katýlým: 20.10.2011
“Konutta Yeni Fikirler” Eminevim Ýstanbul-Tuzla'da
Konut Yerleþimi Tasarýmý Ulusal Öðrenci Mimari Fikir
Projesi Yarýþmasý
Son Teslim Tarihi: 02.11.2011
11.Batý Akdeniz Mimarlýk Sergisi ve Ödülleri
Teslim Tarihi: 05.11.201

MESLEKÝ UYGULAMA
ACE Ekonomik Kriz Anketi:
Ekonomik Canlanmanýn Eli Kulaðýnda!
Mimarlar Gelecekteki Ýþ Yükü Konusunda Ýyimserlik Kazanýyor

Avrupa Mimarlar Konseyi'nin (ACE) ekonomik krizin
mimarlýk mesleði üzerinde etkilerini araþtýrmak
amacýyla üç ayda bir gerçekleþtirdiði anket çalýþmasýnýn
yedincisi Haziran 2011'de gerçekleþtirildi. Açýklanan
sonuçlara göre, Avrupalý mimarlar, 2008 yýlýndan bu
yana ilk kez, önümüzdeki üç aylýk süre içinde iþ
yüklerinde bir artýþ görmeyi bekliyorlar. Anket
sonuçlarý, mimarlýk mesleðinin, inþaat sektöründeki
durgunluðun bittiðini hisseden ilk meslek dalý olduðunu
gösteriyor. ACE, bu anket sonuçlarýna dayanarak
Avrupa ekonomisinin kritik noktayý atlattýðýnýn ve
iyileþmenin çok yakýnda olduðunun söylenebileceði
görüþünde.
Ankette, 3.600'ün üzerindeki cevaptan elde edilen
sonuçlar analiz edilerek daha önceki anketlerle
karþýlaþtýrýldý. ACE'nin bu anketlere baþladýðý 2008
yýlýnýn sonlarýndan bu yana ilk kez, Avrupa'da mimarlýk
mesleðinin, önümüzdeki üç aylýk dönemde her türdeki
iþ yükünde bir artýþ öngördüðü gözlendi. Bu beklenti,
bazý kamusal iþler için sýfýr artýþ beklentisinden, özel
geliþim projelerinin belirli türleri için % 12'nin
üzerindeki bir net artýþ beklentisine kadar deðiþkenlik
gösterdi.

Özel konut sektöründe sadece % 4 oranýnda bir net artýþ
beklendiði görülürken, toplu konut sektöründe % 11'in
biraz üzerinde bir artýþ beklendiði gözlendi. Bu
iyimserliðin, mevcut durumla ilgili genel görüþün çok
olumsuz olmasýna ve mimarlarýn % 60'ýndan daha
fazlasýnýn mevcut durumun kötü ya da çok kötü
olduðunu belirtmesine raðmen geliþmesi ise oldukça
dikkat çekici.
2010 yýlý Aralýk ayýnda gerçekleþtirilen bir önceki anket,
mevcut krizin çift dipli bir durgunluk þeklinde olacaðýný
öngörmüþtü. Bunu destekleyen son anketin sonuçlarý
ise, ikinci dip noktasýnýn ilkinden daha hafif geçmekte
olduðunu, hatta belki mimarlar için bitmiþ bile
olabileceðini göstermektedir.
Anket sonuçlarýnýn tümüne ulaþmak için ACE web
sayfasýný ziyaret edebilirsiniz:
http://www.acecae.eu/public/contents/getdocument/content_id/1189
http://www.mo.org.tr/index.cfm?sayfa=belge&sub=d
etail&RecID=4059

Ýhale Uygulama Yönetmeliði Deðiþti
16 Temmuz 2011 Tarihli Resmi Gazete'de "Yapým, Hizmet ve Mal Alým Ýþleri Ýhaleleri Uygulama Yönetmeliðinde
Deðiþiklik Yapýlmasýna Dair Yönetmelik" yayýnlandý. Buna göre yapýlan deðiþiklikler ilaný veya duyurusu 01.08.2011
tarihinden sonra yapýlan ihaleler için geçerli olacak.
Yayýnlanan yönetmelikle;
-Bilanço yeterlik hesaplamalarýna iliþkin düzenleme yapýldý ve yeni standart form getirildi
-Ýþ Denetleme hesabý düzenlendi
-Anahtar Teknik Personellere iliþkin standart formlar getirildi
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Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürlük Binasý*
Güler ÖZYILDIRAN
ODTÜ Mimarlýk Bölümü

Künye:
Mimari : Özsan-Bektaþ-Vural Mimarlýk Bürosu
Statik : Ali Terzibaþoðlu Mühendislik Bürosu
Proje tarihi : 1964
Bina açýlýþ tarihi : 1967
Ýþlevi : Yönetim binasý
Adres : Milli Müdafa Caddesi No:18, Bakanlýklar /
ANKARA
Toprak Mahsulleri Ofisi, buðday piyasasýnýn hem üretici
hem de tüketici açýsýndan korunmasý ve düzenlenmesi,
Türkiye'de ve dünyadaki buðday üretimi ve
hareketlerinin takip edilmesi ve gerekli tesislerin kurulup
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iþletilmesi amacýyla 1938 yýlýnda kurulmuþtur. Ýlk genel
müdürlük binasý olarak, bugün mevcut olmayan üç katlý
bir yapý kullanýlmýþtýr. Sýhhiye'de, bugün Ankara
Adliyesinin bulunduðu alanda, o yýllarda demiryollarýna
ait manevra hatlarý yer almýþ ve etrafý Ankara Jansen
planýna göre þehrin “sanayi sahasý” olarak belirtilmiþtir.
TMO'nun ilk genel müdürlük binasýnýn, tesisleri ve
hububat silolarýyla birlikte eskiden o alanda olduðu
söylenmektedir (TMO TÝDB, 2008).
Baþlangýçta þehrin dýþýndayken planlanan Sýhhiye'deki
sanayi bölgesi, 1950'lerde þehir merkezinin Ulus'tan
Kýzýlay'a doðru kaymaya baþlamasýyla þehrin iki
merkezinin ortasýnda kalmýþtýr. 1950'lerde buradaki
sanayi sahasýnýn kaldýrýlmasý düþünülmeye baþlamýþ,
bunun üzerine demiryolu manevra hatlarýyla

tesislerinin ve TMO hububat silolarýnýn da Güvercinlik'e
taþýnmasý kararlaþtýrýlmýþtýr (Saner, 2004). TMO Genel
Müdürlük binasý için de daha büyük bir yapýnýn
Kýzýlay'daki Bakanlýklar bölgesinde yapýlmasý
planlanmýþ, bu amaçla TMO tarafýndan 1964 yýlýnda
sýnýrlý proje yarýþmasý hazýrlanmýþtýr. Yarýþmada, Vedat
Özsan, Cengiz Bektaþ ve Oral Vural tarafýndan o yýllarda
yeni kurulmuþ olan Özsan-Bektaþ-Vural Mimarlýk
bürosundan tasarlanan proje birinci seçilmiþtir. Projenin
yapýmý, ayný yýl içinde, Dörtler Ticaret Ýnþaat Limited
Þirketi'ne ihale edilmiþ, inþaat 1967 yýlýnda
tamamlanmýþ ve TMO'nun kuruluþunun 29. yýlýnda
kullanýlmaya baþlanmýþtýr (Özsan, 1968).
TMO Genel Müdürlük binasý, Bakanlýklar bölgesinde,
doðusunda Milli Müdafaa Caddesi, kuzeyinde Kumrular

Caddesi bulunan köþe parseldedir. Yapýnýn batýsýnda
kamuya ait az katlý Kaymakamlýk, kütüphane binasý gibi
yapýlar yer almakta, güneyinde ise bakanlýklara ait çok
katlý yönetim binalarý yer almaktadýr. Bina doðu ve
kuzeydoðu cephelerinde Güvenpark'a ve Kýzýlay
meydanýna bakmaktadýr. Arsaya uygun bir köþe baþý
çözümü getirebilme ve fonksiyona uygun formu
saðlama mimarlarýn bu projedeki ana kriterlerinden
olmuþtur (Özsan, 1968). Bina, kare bir avlu etrafýný
çevreleyen, birbirine eklenmiþ farklý boyutlardaki dört
bloktan oluþur. Avlunun caddelerden uzak olan
köþesinde sirkülasyon alanlarýnýn ve ýslak hacimlerin
bulunduðu servis bloðu yer almaktadýr. Avlunun bu
köþeye dik iki kenarýnda ise, müdürlüklere ait farklý
boyutlarda iki ofis bloðu uzanmaktadýr. Avlunun,
caddelerin kesiþtiði tarafýnda ise genel müdürlük bloðu
yer almaktadýr. Kumrular Caddesine doðru öne çýkan bu
blok, az katlýdýr ve ayný cadde üzerindeki kaymakamlýk
ve kütüphane yapýlarý ile benzer yüksekliktedir. Daha
içeride kalan servis ve ofis bloklarý da, Müdafaa
Caddesindeki diðer kamu binalarý gibi çok katlýdýr.
Bloklardaki yükseklik farklarý, hem mekânlarýn
fonksiyonlarýna göre hiyerarþisini, hem de yapýnýn yakýn
çevresine uyumunu saðlamaktadýr. Avludan binaya
girerken, yüksek yapýnýn insan psikolojisine olumsuz
etkisi düþünülerek, yapý saçaklarla insan ölçeðine
indirilmiþtir.
Bina betonarme sistemle yapýlmýþtýr. Türkiye'de ilk defa
prefabrike cephe elemaný bu binada denenmiþtir. Bunu
saðlayabilmek için mimarlar, prefabrike elemanlarýn
1/1 denemelerini masrafa bizzat katýlarak
yaptýrdýklarýný ifade etmiþtir. Bunun sonucu olarak,
binanýn tüm cephesi prefabrike öðelerle iki ay gibi kýsa
bir süre içerisinde kapatýlmýþtýr. Mimarlar 11 aþamasý
olan cephe iþinin, bu sistemle sadece iki aþamada
bitirilebildiðini vurgulamýþlardýr (Özsan, 1968).
Cepheler brüt beton aðýrlýklýdýr ancak bazý yerlerde
traverten ve siyah mermer de cephe elemaný olarak
kullanýlmýþtýr.
Ofisler açýk çalýþma sisteminde düþünülmüþ, 120x120
cm modülü esasýna göre planlanmýþ, bunun sonucunda
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standardizasyon ve prefabrikasyon uygulanmýþtýr
(Kortan, 1974). Ofis bölmeleri için, sökülüp takýlabilen,
120 cm eninde, camlý ahþap paneller tasarlanmýþtýr.
Gerektiðinde farklý bölmeler elde edilebilmesine imkân
tanýyan bu paneller, bugün halâ kullanýlmaktadýr. Ofis

TÝCARÝ
YAPILAR

MÝLLÝ MÜDAFA CADDESÝ

GÜVEN PARK

katlarýnda geniþ açýklýk geçebilmek için 60 x 60 cm'lik
kaset döþemeler kullanýlmýþtýr. Çelik kalýplarla elde
edilen bu sistemin, ayný açýklýðý geçebilen diðer bütün
sistemlerden daha ucuz olduðu belirtilmiþtir. Kaset
sistemin ses yutucu özelliði nedeniyle, akustik
bakýmdan da iyi bir tercih olmuþtur. Kalýptan çýkan
yüzeye sadece püskürtme boya atýlmýþ, iç sývadan
kurtulunduðu için, bu yöntem inþaata hýz
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kazandýrmýþtýr. Aydýnlatma da, kasetler içine
armatürsüz çýplak ampuller koyarak en ucuz ve en basit
þekilde çözülmüþtür (Özsan, 1968). Bütün bu
çalýþmalar, binaya sadece ekonomi ve sürat yönünden
deðil, ayný zamanda iþçilik, temizlik, mükemmellik ve
estetik yönünden de katký saðlamýþtýr (Kortan, 1974).
Yazýlý kaynaklarda ve detay çizimlerinde, binanýn bütün
mobilyalarýnýn, Vural-Bektaþ Mimarlýk Bürosu
tarafýndan, binanýn 120x120 cm modülasyonuna uygun
olarak ve TMO'nin kendi atölye imkânlarý düþünülerek
tasarlandýðý belirtilmektedir. Mobilyalarýn TMO
atölyelerinde üretilmiþ olmasýnýn oldukça ucuzluk
saðladýðý da vurgulanmaktadýr. Ancak binayla birlikte
tasarlanan bu mobilyalarýn zamanla deðiþtirildiði ve
bugün pek fazla örneðinin kalmadýðý düþünülmektedir.
Binada sanatkar iþlerine de önem verilmiþ, maliyetin
yüzde birinin bu iþlere ayrýldýðý ve binanýn çeþitli
yerlerinin süslendiði belirtilmiþtir (Özsan, 1968).
Bina inþaatýnýn tamamlandýðý yýllarda, kurumun eðitim
faaliyetleri için de bir bina talebi olmuþtur. Bektaþ-Vural
Mimarlýk bürosunun tasarladýðý ek bina, mevcut binanýn
batýsýna inþa edilmiþtir. 1989 yýlýnda da, TMO'nun 50. yýlý
için anýt heykel yarýþmasý düzenlenmiþ, yarýþma
sonucunda birinci gelen, heykeltýraþ Burhan Alkar'ýn
“Hasat Sonu” isimli bronz heykeli, bina bahçesinin
kuzeydoðu köþesine yerleþtirilmiþtir.
Binanýn yapýmýndan 25 yýl sonra, kullanýcýlarýn
mimarlara teþekkür mektubu yazdýðý belirtilmektedir

(Mimdap, 2007). 2008 yýlýnda, binanýn yapýmýndan 41
yýl sonra, kullanýcýlarý ile yapýlan görüþmede,
kullanýcýlar genel olarak binadan memnun olduklarýný
ifade etmiþlerdir. Kullanýcý memnuniyetinin genel
nedeni; yapým sisteminden dolayý binanýn 2008 yýlýna
kadar fazla bir tadilata ihtiyaç duymamasý, proje
detaylarýnýn iyi tasarlanýp uygulanmasý nedeniyle,
herhangi bir problemin ortaya çýkmamasý (örneðin,
2008 yýlýnda teraslarýn bile yapýldýðý yýllardaki orijinal
haliyle duruyor olmasý), Ýç mekân bölmelerinin portatif
tasarlanmasý nedeniyle, binanýn zamanla deðiþen
ihtiyaçlara da cevap verebilir olmasýdýr (Özyýldýran,
2008).
Binanýn tasarlandýðý döneme bakýldýðý zaman,
Türkiye'de 1960'larýn yarýþma projelerinde çok parçalý
yaklaþým görülmektedir. Bu tasarým modelinde,
uluslararasý stilin çevreden soyut büyük prizmasý
yerine, programý, araziye yayýlmýþ küçük bloklarla
çözmek, uzun koridorlar yerine iç veya dýþ avlular
kullanmak yaygýn bir uygulama biçimi olmuþtur (Batur,
2005). “Form fonksiyonu izler” prensibi, fonksiyon
þemasýna küpler yerleþtirilerek uygulanmýþtýr (Kortan,
1974). 1960'larda mimari problemlere matematik ve
toplum bilimlerinden yaklaþmak, ülke koþullarýný
düþünerek uygulama yapmak da önem kazanmýþtýr
(Alsaç, 1976).
Özetle, TMO Genel Müdürlük binasýnda, 1960'larda
Türkiye'de yaygýn olan mimari tasarým yaklaþýmlarý
izlenmektedir. Ayrýca, prefabrik cephe uygulamasý gibi
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Türkiye'de bazý yapým tekniklerine de öncülük edilmiþtir.
Mobilyalarýn bina modülasyonuna göre tasarlanmýþ
olmasý, kentsel kararlardan, binada kullanýlan kaðýt
sepetine kadar her þeyin mimarlarý tarafýndan
tasarlanmýþ olmasý da bu binanýn ayrýcalýklý bir
özelliðidir. Ülke ekonomisinin ve TMO'nun kendi atölye
imkânlarýnýn düþünülmüþ olmasý da bu projenin sosyal
sorumluluk açýsýndan takdir edilecek yönüdür. Bunlarýn
yanýnda, bina masraflarýnýn yüzde biri oranýnda bir payýn
sanat eserlerine ayrýlmýþ olmasý da hatýrlatýlmasý
gereken önemli bir özelliktir. Bina, baþkentin
merkezinde 1967'den beri ayakta duruyor olmasýyla da,
kent silueti içerisinde belleðimizde yer etmiþtir.
*Bu yazý, 2008 yýlýnda ODTÜ Mimarlýk Bölümünde verilen “AH544
Mimarlýk Tarihi Araþtýrma Stüdyosu: Ankara 1950-1980” lisansüstü
dersi kapsamýnda, Güler Özyýldýran tarafýndan “TMO Genel Müdürlük
Binasý” hakkýnda yapýlan çalýþmaya dayanýlarak hazýrlanmýþtýr. Yazar bu
çalýþmayý, 2010 yýlý DoCoMoMo_Tr Türkiye Mimarlýðýnda Modernizmin
Yerel Açýlýmlarý, VI. Poster Sunuþlarýnda, poster ve yapý tanýtým raporu
olarak da hazýrlamýþtýr.
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Ankara/ Altýndað Tarihi Kent Merkezi Mimarlýk Rehberi
TMMOB Mimarlar Odasý Ankara Þubesi

ISBN : 978-605-01-0126-3
Birinci baský : Aðustos 2011, Ankara, 1000 adet
Yayýna hazýrlayan : TMMOB Mimarlar Odasý Ankara Þubesi
Yazarlar : Suavi Aydýn, Elvan Altan Ergut, Kutalmýþ Görkay, Bilge
Ýmamoðlu, Musa Kadýoðlu, Emre Madran.
Proje Ekibi : Nimet Özgönül, Özge Þahin, Esin Bölükbaþ, Emrah
Köþkeroðlu, Hatice Güriþ
Tasarým ve Uygulama : Naim Doðan
Baský ve cilt : MATTEK Matbaacýlýk, Ankara

Kamusal yaþamý þekillendiren, onunla þekillenen kentler,
farklý kültürlerin ve sosyal, kültürel, ekonomik
yaþamlarýn mekâna dönüþtüðü, birbirine eklemlendiði,
böylece uygarlýk tarihinin oluþturulduðu alanlardýr. Bu
nedenle kentleri öðrenmek, onu oluþturan uygarlýðý
öðrenmenin en doðrudan, en kolay, en çekici yollarýnýn
baþýnda gelir. Aslýnda insanlýk tarihi, insanlarýn
yaþadýklarý yere ya da baþka yerleþmelere olan ilgisinin
örnekleri ile doludur. Ýsadan Sonra ikinci binde sayýlarý ve
ilgileri yoðunlaþarak artan gezginler, dünyanýn tüm
insanlar tarafýndan öðrenilmesinde ve bu bilgilerin
yaþamda kullanýlmasýnda önemli rol oynamýþlardýr. 16.
yüzyýldan itibaren Osmanlý topraklarýna ilgi gösteren ve
19. yüzyýl sonunda sayýlarý 4000'e varan gezginler ya da
gezgin guruplarý olmasaydý, topoðrafya, mimari, günlük
yaþam, iklim vb. konulardaki bilgimizin çok daha az
olacaðý abartýlý bir söylem deðildir. Bu baðlamda
yayýnlanan gezi yapýtlarý, bu gezi yapýtlarý içinde
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çoðunlukla gravür 1850'lerden sonra fotoðraf
formatýnda yer alan görseller ve deðiþik nitelikte ve
ölçekteki haritalar, dönemlerinde yoðun olarak
kullanýldýklarý gibi, bugünkü nesillerin de yaþadýklarý
yerin hikâyesini öðrenmelerini saðlamýþtýr.
....
Ankara Altýndað Tarihi Kent Merkezi Mimarlýk Rehberi
Türkiye Cumhuriyetinin Baþkenti Ankara'nýn önemli bir
bölümünün, kimi yayýnlarda “Eski Ankara” olarak anýlan
bölümün mimarlýk kültürünün, tarihi ve kültürel
birlikteliðini bir bütün olarak belgelemek ve kamuoyuna
sunmak amacýyla hazýrlanmýþtýr. Ankara Altýndað Tarihi
Ke n t M e r k e z i M i m a r l ý k R e h b e r i ' n i n , k e n t
planlanmasýnda sahip olduðu deðerlerin dikkate
alýnmasýna da katký saðlayacaðý düþünülmektedir.
Yaþadýðýmýz kenti ne kadar tanýdýðýmýzýn, kentin tarihi
ve kültürel mirasýný ne kadar koruyabildiðimizin ve bu
deðerleri kent yaþamýyla nasýl iliþkilendirdiðimizin
sorgulanmasý gerekmektedir. TMMOB Mimarlar Odasý
Ankara Þubesi bu doðrultuda, kentin kültürel
katmanlarýnýn farkýna varmayý, bu farkýndalýðý kent
yaþamýna aktarmayý amaçlamaktadýr.
Ankara Altýndað Tarihi Kent Merkezi Mimarlýk
Rehberi'nde, çok katmanlý Ankara kentinin sahip
olduðu deðerlerin belgelenmesinde dönem ayýrt
edilmemiþ, Roma Dönemi, 12. yüzyýl ile 20. yüzyýlýn ilk
yýllarý arasýný içeren ve Türk-Ýslam Dönemi olarak
tanýmlanan dönem ve Cumhuriyet Dönemi yapýlarý
birlikte ele alýnmýþtýr. Ankara kentinin her çaðýnýn ve
uygarlýðýnýn kendine özgü kent ve mimarlýk anlayýþýnýn
ortaya çýkartýlmasý, yaþatýlmasý ve topluma sunulmasý
hedeflenmektedir.
Ankara Altýndað Tarihi Kent Merkezi Mimarlýk Rehberi
isimli çalýþmamýz Ankara kentinin Altýndað bölgesi ile
sýnýrlý bir alaný kapsamaktadýr. Projemizin ilk ürünü olan
bu yayýn için kentimizin sahip olduðu tarihi ve kültürel
deðerler açýsýndan zengin ve öne çýkan bir bölge olmasý
sebebi ile Altýndað bölgesi seçilmiþtir. Kent Rehberi
projesi, kentin diðer bölgelerini de içerecek þekilde
geliþmeye devam etmektedir. Þubemize baðlý
temsilciliklerimizde de benzer çalýþmalar baþlatýlmýþ,
proje ile Türkiye çapýnda somut ürünler elde edilmesi
hedeflenmiþtir.

Juan Bertran – Küba

16. Uluslar arasý Nasreddin Hoca Karikatür Yarýþmasý Katalogundan alýnmýþtýr.

KARÝKATÜR

69

MESLEKÝ DENETÝM
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ANKARA ÞUBESÝ VE TEMSÝLCÝLÝKLERÝ
MESLEKÝ DENETÝM PROJE-TUS-ÞANTÝYE
Tus
ªantiye
Proje
ªUBELER
ANKARA ªUBE

2

Adet

m

Adet

KULLANIM AMACI

Adet

768 2363044.59

28

KASTAMONU TEMSÝLCÝLÝÐÝ

29 22928.40

31

4

BOLU TEMSÝLCÝLÝÐÝ

90 102492.07

4

27

217

ÇAYCUMA TEMSÝLCÝLÝÐÝ

7 5666.91

8

2

KIRÞEHÝR TEMSÝLCÝLÝÐÝ

27 36308.02

9

5

ÇORUM TEMSÝLCÝLÝÐÝ

85 98095.00

59

16

NEVÞEHÝR TEMSÝLCÝLÝÐÝ

45 34567.00

DÜZCE TEMSÝLCÝLÝÐÝ

85 133898.52

SÝVAS TEMSÝLCÝLÝÐÝ

58 58367.00

ERZÝNCAN TEMSÝLCÝLÝÐÝ

10

6

7
30

ADET

ALAN m2

AÐIL

2

905.00

AHIR

3

12552.96

AHIR,MÜSTAKÝL KONUT

1

199.68

AKARYAKIT ÝSTASYONU
ALIÞVERÝÞ MERKEZÝ,KONUT

6
1

2760.67
240124.50

APARTMAN

14

31554.87

ATÖLYE

3

6448.01

BAÐEVÝ

2

824.20

BAHÇE DUVARI

1

300.00

BEKÇÝEVÝ

2

148.15

BÜRO

4

13936.18

DEPO

7

13410.12

DEPO,YEMEKHANE

1

359.91

DERSANE

1

1966.38

9

0

DÜÐÜN SALONU,IS MERK.

1

3681.33

YOZGAT TEMSÝLCÝLÝÐÝ

76 71316.04

36

4

DÜKKAN

6

5018.11

112

278229.09

KDZ. EREÐLÝ TEMSÝLCÝLÝÐÝ

17 24275.56

15

3

ENTEGRE TESÝSLERÝ

1

23493.97

ZONGULDAK TEMSÝLCÝLÝÐÝ

16 51271.40

3

1

FABRÝKA

1

14024.23

KARABÜK TEMSÝLCÝLÝÐÝ

29 31060.66

14

3

FIRIN

1

4289.20

HASTANE

1

16802.17

BARTIN TEMSÝLCÝLÝÐÝ

42 41355.81

12

11

HAVUZ

1

80.56

IMALATHANE

5

16178.63

ÝDARÝ YAPILAR

1

82829.00

AKARYAKIT ÝSTASYONU

1

2705.61

ÝSTÝNAT DUVARI

3

3059.91

ÝÞ VE TÝCARET MERKEZ

1

28731.35

14

77336.96

TOPLAM

7 984.00

28

23

TEMMUZ'DA ANKARA ÞUBE MESLEKÝ DENETÝMÝNDEN
GEÇEN PROJELERÝN
KULLANIM AMACINA GÖRE DAÐILIMLARI

1381

3075630.98

285

340

TEMMUZ'DA MESLEKÝ DENETÝMDEN GEÇEN PROJELERÝN
ANKARA BELEDÝYELERÝNE GÖRE DAÐILIMI (tadilat/ilave dahil)

DÜKKAN,KONUT

ÝÞYERÝ
ÝÞYERÝ,KONUT

6

19410.15

KAPLICA

1

10933.05

KONUT
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320

796529.12

KONUT,KÖMÜRLÜK

1

144.24

KONUT,SÜT ÝÞLETME TESÝSÝ

1

320.00

KONUT,TÝCARET

3

7090.00

KRES

1

1833.11

KURAN KURSU

1

2600.00

MÜSTAKÝL KONUT

9

839.03

OFÝS

2

2651.98

OTEL

2

8189.35

OTEL,TÝCARET

1

1493.00

OTOPARK

1

1800.00

PANSÝYON,EÐÝTÝM MERKEZÝ

1

2568.62

SANAYÝÝ TESÝSÝ

2

8153.32

GELÝR GÝDER
01.07.2011- 31.07.2011 Tarihleri Arasý Gelir - Gider Durum
01.07.2011
Durumudur

71

