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ACI ÜZERİNE ACI…
Bu sayımızı hazırlarken, “Sobe’den” yazısını
demokrasi, söz ve düşünce özgürlüğü üzerine
kurguluyorduk. Ancak, doğudan gelen haberler yazımızın içeriğini değiştirmemize neden
oldu. Söz hakkı için, şimdilik şu kadarını söyleyelim: İlk sayısından bugüne kadar sağlıklı
kentleşme, sağlıklı yapılaşma, kentli hakları,
kültürel mirasın korunması için çabalarımıza
katkı koyan, Sobe’ye yazı yazan herkesi sevgiyle kucaklıyoruz.
Doğu’dan üst üste acı haberler geldi. Yıllardır
bitmeyen terörün barışa, umuda vurduğu darbenin sarsıntısı bitmeden, doğanın sarsıntısı
ile yıkıldık. Van’da, Van’ın ilçelerinde, köylerinde nice canlar gitti. Yüzlerce, belki binlerce insanımız evsiz, ocaksız kaldı. Yaşadığımız acılar,
önümüzdeki bayramı ağız tadıyla kutlamamıza
engel oldu.
Uzmanlar, mimarlar, mühendisler yıllardır söylüyor. Dillerinde tüy bitti. Depremlerde can
kayıplarının asıl nedeni, yapıların depreme dayanıklı tasarlanıp, depreme dayanıklı yapılmamasıdır. Su baskınlarının afete dönüşmesinin
asıl nedeni sağlıksız kentleşme, sel yollarında
ve dere yataklarında yapılaşmadır.

İnsanların kurban
edilmediği bir
bayram dileğiyle...

Nerede
O Eski
KIZILAY

İlk saptamalar gösterdi ki, Van’da bu kadar yıkımın ve can kaybının nedeni de bu... Standartlara, şartnamelere, yönetmeliklere uymayan,
ya da kağıt üzerinde “uyar gibi” gösterilen ama
aslında uymayan yapılar yıkılıyor. Fay hattının
üzerinde bile olsa, kurallara, tekniğine uygun
inşa edilmiş yapılar ise ayakta kalıyor. Bunda
müteahhitler kadar, ilgili mimarların, mühendislerin, teknik elemanların, onay veren sorumluların ve “yaşadıklarını sorgulamayan”
toplumun sorumluluğu var.
Yapı standartlarımız yetersiz. Yapı denetim
mekanizması yanlış ve eksik çalışıyor. Planlı
kentleşmeden uzağız. Mimarlık ve mühendislik hizmetleri kağıt üzerinde, değersiz görülüyor. Hastalandığımızda doktora çekine çekine
gidiyoruz ama canımızı emanet edeceğimiz
mimarlık hizmeti “üç çizik” olarak küçümseniyor. Yalnız imarla ilgili yasa, yönetmelik ve şartnamelerin değil, zihniyetimizin de baştan aşağı
yenilenmesi gerekiyor.

Güncellenmiş bahtsız Kızılay Binası...
Eski, sevimli adını meydana veren Kızılay Binası’nın, ahını
taşıyan “güncellenmiş” bahtsız binası, bitmeyen Kızılay yardım
kuyruklarına ne çok benziyor.
Kızılay’ı güncelleyenlere sobe…
Bu bir ilandır.
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“Çocuk Dostu Şehir Ankara’ya Doğru”
Mimarlık ve Kent Hakkı Şenliği
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METRO BİTMEYİNCE METRO
İNŞAATINDA
KURDELELER
BİTTİ
Mimarlar Odası 10 yıldır bitirilemeyerek ulaştıramama rekorları
kıran metroya siyah kurdele takarak protesto etti.

Mimarlığın toplumla buluşması, çocuk kültürü ile mimarlık kültürünün etkileşimi ve çocukların yapılı çevre farkındalıklarının
açığa çıkartılması hedefleriyle 2002 yılından bu yana yürütülen
Çocuk ve Mimarlık çalışmalarının bir ürünü olarak, Çocuk Dostu
Şehir projesi kapsamında, Dünya Çocuk Hakları Günü’nü de içine alacak şekilde 19 – 20 Kasım 20011 tarihlerde “Çocuk Dostu Şehir Ankara’ya Doğru” Şenliği gerçekleştirilecektir. “Çocuk
Dostu Şehir: Kent ve Mimarlık Hakkı” temasıyla, Cer Modern’de
gerçekleştirilecek şenlikte, on farklı atölyeyle çalışmalar yapılacaktır. Çocuk ve Mimarlık Çalışmaları Merkezi, bu güne kadar
yapılan çalışmalarda elde edilen birikimi ve deneyimi, “Çocuk
Dostu Şehir” projesinde paylaşacaktır.
Tüm kentliler çocuklarıyla davetlidir. Bu organizasyon Ankara
Valiliği “Çocuk Dostu Şehir” çalışmaları ile TMMOB Mimarlar
Odası Ankara Şubesi Çocuk ve Mimarlık merkezi tarafından ortak organize edilmiştir.
Atölyeler
Atölye 1: “Ailemle Birlikte Sokakta Oynuyorum”
Atölye 2: “Kentimi okuyorum ve resmediyorum ”
Atölye 3: Canlı Kent Performansı
Atölye 4: “Kâğıdı Katlıyorum, Kentimi Yapıyorum”
Atölye 5: “Kentte sanat yapıyorum”
Atölye 6: “Araba sesi değil, Ritmin sesi”
Atölye 7: “Çocuk Dostu Şehir Dilek Ağacı”
Atölye 8: “ Çocuklar İçin Tasarım Atölyeleri”Mimarların ve mimarlık öğrencilerinin
Atölye 10: “Fotoğraf Atölyesi”
Atölyeler Cer Modern’de gerçekleştirilecektir. Çocuklar İçin Tasarım Atölyesi Mimarlar Odası Ankara Şubesi 5. katta gerçekleşecektir.

Metro’nun 10 yıldır bitirilemediğini
ulaşımın bir hak olduğunu söyleyen mimarlar hem ulaşımın aksamasını Ankara trafiğinin şimdiki
haline Ankara’lıların layık olmadığını vurguladılar, hem metroyu
protesto ettiler. “KEDİNİN BIYIKLARI BİTTİ METRO BİTMEDİ”
“ULAŞIM HAKKI İNSAN HAKKI” yazılı dövizler taşıyarak siyah kurdeleleri metro inşaatının demirlerine bağladılar. Yoldan
geçen Ankaralılar da alkışlayarak mimarların eylemine destek
verdiklerini gösterdiler.

Kasım Yumurtaları

BU AYA ÖZEL KOÇ YUMURTALARI: Afet demeden ,acı demeden vicdanlarını
yitirerek kardeşlik duygularını öfkeye çevirenlerin hepsine.

Bu bir ilandır.

BİRİNCİLİK ÖDÜLÜ
DEVEKUŞU YUMURTASI:

İKİNCİLİK ÖDÜLÜ
TAVUK YUMURTASI:

ÜÇÜNCÜLÜK ÖDÜLÜ
BILDIRCIN YUMURTASI:

“Ben de İstanbul’da çürük binalar
yaptım. Ben de deniz kumu kullandım.
Herkes yaptı. Yaptığım binaların çoğu
Van depreminde yerle bir olanlardan
daha kötü durumda.”
Şeklinde
itirafta bulunan Ali Ağaoğlu’na.

“Deprem vergileri duble yol
oldu” diye açıklama yapan Maliye
Bakanı’na.

Cumhuriyetin 88. yılı etkinliklerini iptal
ederek düğünlerde eğlenenlere.
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YUKARDAKİLER,

AŞAĞIDAKİLER…
1970’li yılların meşhur İngiliz TV dizisinden söz etmiyoruz…
Bu dizi filmde, sonrasında sinema filmi de çekilmişti, bir
malikanede yaşayan zengin, burjuva bir aile ile, aynı
malikanenin alt katında yaşayan hizmetçi ve uşaklarının
günlük yaşamları, sevinçleri, hüzünleri anlatılırdı.
Yukarıdakiler ile Aşağıdakilerin zaman zaman benzeyen,
çoğunlukla da ayrışan hayata dair öncelik ve beklentileri
bu televizyon dizisinde evlerimize konuk olurdu. Oysa ki, o
gün de, bugün de taaa İngiltere’deki malikaneye gitmeye
gerek yoktu.
Hemen yanı başımızda, değişik semtlerde, kentin birçok
yerinde “yukarıdakileri ve aşağıdakileri” görmek mümkün…
Kentlerimizde var olagelen sınıfsal çelişkiler, her geçen
gün artarak, derinleşiyor. Biz de bir televizyon dizisindeki
hayatları izler gibi, kentimize, yaşam alanlarımıza
yabancılaşmamak için, zengin ile yoksul arasındaki bu
“irtifa” farkının değişmez olmadığını biliyor, bu irtifa farkını
en aza indirmek ve sonlandırmak için tarihin en güzel yanıtı
vereceğini biliyoruz.
Bizi bu düşüncelere sürükleyen ne oldu,
biliyor musunuz? Son günlerde yaşadığımız,
gördüğümüz ve tanık olduğumuz iki olay, iki
fotoğraf…
Bir: Ankara’nın Gaziosmanpaşa Semti’nde,
Koza Sokak civarında, bu sokağın arka
yamaçlarında rastladığımız yaşam alanları ve
hayatlar bizi sarstı… Hemen, lüks konutların,

sitelerin yanı başında,yamacında, atık toplayıcılarının
oluşturduğu ara biriktirme depoları, belki burada gecelemek
için yapılmış olan derme çatma barakalar, atık toplama
işi ile hayatta kalmaya çalışan,ekmeği buradan çıkaran
“yoksullar” ve bu alanla “irtibatını” tel örgülerle ayırma
gayretinde olan “varsıllar”… Fotoğraf tam da “yukardakiler
ve aşağıdakileri” anlatıyor değil mi?
Bir televizyon dizisi ya da film değil, yaşamın tam
kendisi, hem de Somali ‘de falan da değil, Ankara’da
Cumhurbaşkanlığı Köşkü’nün hemen yanı başında...
Öte yandan, zihinlerimdeki bir ikinci fotoğraf ise “fakirlerin”,
aşağıdakilerin hayata dair duyarlılığı, atık kağıt işçileri Van
Depremi’nde mağdur olan yurtdaşlarımıza yardım elini
uzatarak, topladıkları atıklardan elde edecekleri bir haftalık
“geliri”, depremzedelere gönderme kararı aldılar. Kendileri
aç kalma pahasına…
Son söz:
Ünlü İngiliz müzik grubu Beatles’ın solisti John Lennon,
ünlü konukların, zengin iş adamlarının,
düşeslerin, lordların vs bulunduğu bir
konserde kalabalığa şöyle seslenir:
“Siz arkadakiler, sadece
alkışlayın,
hey
siz
öndekiler. siz de sadece
mücevherlerinizi sallayın
yeter !”

Bu bir ilandır.

ÖNÜM ARKAM SAĞIM SOLUM

4

SESSİZ ÇIĞLIKLAR

Sobe’nin bu sayısında Van Erciş’in çığlıklarını getirdik size…
Gözlerinizin önünde
dursun, depremin sadece binaları yıkmadığını unutmayın diye…
Erciş’in ana caddesi
olan Vanyolu Caddesi, sağlı sollu bütün
cadde yıkık durumda, buradaki durum
vahim yapılardan biri
yıkılmış ise diğeri hasarlı. Hasarlı dediysek duvarları uçmuş,
kolonları
patlamış,
pencereler kopmuş,
yana yatmış, ağır hasar almış, değil içine
girip oturmak yakınında beklemek tehlikeli.
Ambulansların
giriş
çıkışları organize edilmediği ve yol trafiğe kapatılmadığı için enkazdan çıkanları taşıyan ambulanslar trafikte bekliyor. Depremin üçüncü
gününde henüz hiç çalışma yapılmamış enkazlar mevcut.

Bu bir ilandır.

Felaketin göbeğinde Erciş’te İş makinelerinin hepsi çalıştırılmamış vaziyette. Çadırlar yok, tuvalet yok. Çadır kuyrukları oluşuyor! Hiç azalmayan zaman geçtikçe uzayan çadır
kuyrukları. Yardımlar için hiçbir organizasyon yok. Yardımlar orantısız dağıtılıyor bu da yağmaya neden oluyor. Enkaz
başında ölü mü sağ mı diye yakınlarını bekleyen insanlar
ise enkaz başından hiçbir yere ayrılmıyor, gece gündüz
enkazın başında sevdiklerini bekleyenler yardımlardan bile
habersizler. Sivil savunma ekibi malzemeleri taşıyacak olan
aracın dört saat havaalanına gelmesini beklediklerini söylüyor. Kardeşini ve yeğenini bekleyen birisi enkazın başında uyuyor. Bir baba kızını arıyor. Eniştesini kaybeden birisi
enkaz başında çalışmadan duran işmakinelerini göstererek
“Çalışmayan iş makinesini biz napalım. Bunlar neden çalıştırılmıyor” diye sitem ediyor. Bir diğeri “kazma ile kürek ile
biz de kazarız alet edavatları yok mu bunların, bunun için
mi buraya geldiler, taş kırma makineleri neden yok” diyerek
isyan ediyor. “Kızımı kurtarın” diye çığlıklar atıyor bir baba
ama sesi çıkmıyor, kısılmış sesi ile bağırıyor, bağırdıkça kısılan sesi ile, tüm nefesi ile, işte bu” manzaralarla” karşıladı
bizi Erciş…
Tüm nefesi ile çığlıklar atan Erciş vardı depremden sonra.
Sabrın öfkeye öfkenin ağlamaya karıştığı Erciş. Çocukların
gözlerinde her zaman depremin sarsıntısı olarak kalacak
Erciş ve tüm sorumluları yargılanmadan sarsılmaya devam
edecek Ercişlilerin yürekleri…

ÖNÜM ARKAM SAĞIM SOLUM

HANGİ DEPREM,
HANGİ AYNA?

Kırılmış bir aynada insan kendini, yüzünü parçalanmış görür. Ve bir bütün değildir aynadaki
suretimiz. Aynaya bakan değil elbet sorumlu
olan, aynayı kırandır apaçık…
Ayna hesaplaşmadır kendimizle, ayna yansımasıdır yüreklerimizin… Birileri toplumun vicdan aynasını kırmış belli ki… Onun içindir, Van
depreminden sonra, kırık aynada parçalanmış
benliği görmek, öfkeleri kırıklar arasından sızarak çıkartmak, insanlığını vicdanını kırık aynalarda parçalayarak kardeşliğe, komşuluğa,
paylaşmaya, insanlığa zehir gibi akıtmak…
Biz öfkelerimizi yüreğimizdeki insan sevgisiyle aşmayı öğrettik çocuklarımıza, öğreteceğiz
daha da… Kırık aynalara bakmayı tercih etmedik… Bir çocuk düştüğünde kaldırırken, ağlarken bir ana ölen yavrusuna, açken bir komşumuz, biri hasta ise, yaralıya bir trafik kazasında
hiç düşünmedik kim olduğunu… Düşünmeyeceğiz bundan sonra da… Bizim evimizde aynalar kırık, yürekler suskun değil... Olmayacak
ta…
Van’da olan 7.2 büyüklüğündeki deprem, toplumda parçalanmış kimliklerin kırık aynalardaki yansımalarının, nasıl büyük bir depreme
gebe olduğunu gösteren bir öncü depremdir.
Şimdi dayanışma yığınağı yapmak… Kırılmış
aynaları çöpe atmak... Bir vicdan muhasebesi
yapmak, yüreğimizi kardeşliğe, sevgiye açmak,
acılarımızı sarmak zamanı...

5

“O AN...”

Depremin daha ilk günü... Mimarlar Odası
Ankara Şubesinde bir kamyon dolusu yardım
birikmiş. Mimarlardan, kent halkından
gelen battaniye, giysi, yiyecek ve çeşitli
ihtiyaç maddeleri tasnif ediliyor ve ayrı ayrı
paketleniyor. Akşam yola çıkacak ve ertesi
gün depremzedelere dağıtılacak.. Sonra bir
kamyon daha... Bir kamyon daha...

Van’a Oyuncaklarını
Gönderdiler...
Mamak Şafaktepe Mahallesindeki Şafaktepe İlköğretim Okulu yardım kampanyası başlattı. Öğretmenler
veliler ve öğrenciler depremzedeler için yardım topladı. Van için toplanan yardımlar arasında giyim, battaniye, gıda, temizlik malzemesi, çozuk bezi ayakkabı
ve çocuk maması yer aldı. Öğretmenlerin ve velilerin
başı çektiği kampanyada Şafaktepe İlköğretim Okulu
1. ve 2. sınıf ilköğretim öğrencileri Van’daki arkadaşları için oyuncağı da unutmadı. Van’a giden yardım
kutularından taşların çıktığı günlerde minikler oyuncaklarını göndererek büyüklere bir kere daha ders
verdi. Oyuncakların yanı sıra boya kalemleri, boyama
kitaplarını ve hikaye kitaplarını da depremi yaşayan
çocuklar ile paylaşmayı unutmadılar. Toplanan yardımlar Van’a gönderildi. Çocukların bu duyarlılığının
büyüklere ders olmasını umuyor ve sobeliyoruz…
Bu bir ilandır.
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Adı: CİNAYET
Medya yaşananların karşısında “Yeni Acı” diye başlıklar attı,
virgüller attı, noktalar koydu, soru işaretleri bıraktı. Yaşananların adına yalnızca “acı” demek bir cinayeti unutturmaktır.
Tüm yaşananları yalnızca “acı” diye tanımlamak vicdanın üstüne çökertilmiş boşluk yaratmaktır, cinayeti örtbas etmektir.
Asıl “acı” olan bunu görmezlikten gelmektir. Acı sestir, sessizliktir, gözyaşıdır, haykırıştır, suspustur, çaresizliktir, ama
cinayet değildir. Acı hissedilendir. Acılarına ses olsun diye
hem deprem felâketini hem yardım felaketi ile sarsılan depremzedelerle konuştuk.
Mülkiye Okyay İstanbul’dan gelmiş Van’a. UMKE ekibi ile
birlikte enkaz başında çalışıyor saatlerdir. Aralıksız çalışıyorlar. Mülkiye Okyay hemşire daha önce de 99 Marmara depremine koşmuş. Pakistan sel felâketinde ve Somali
de görev almış. Henüz bilmiyor ismi hafızalara kazınan
Azra bebeği kurtardıklarını. Bir aydınlanıyor yüzü, bir kararıyor konuşurken.
Mülkiye Okyay: “İlk gece 60 kişilik ekip geldi. Biz bu sabah
57 kişi, 3 TIR malzeme ile birlikte geldik. 20 günlük bir bebek çıktı az önce enkazın altından; bizim için çok büyük bir
sevinçti. Ama 15 ceset aynı yerde, internet kafede çıktı. Çok
üzücüydü; öylece sandalyelerde, bilgisayar başında ölen çocuklar vardı.”
Erdal Bilici 1971 doğumlu kırtasiyecilik yapıyordu Erciş’te, dükkânı yıkılmadan önce. Şanslıydı, deprem olduğu sırada dışarıda bulunanlardandı.
Erdal Bilici : “Yerin altından sanki bomba sesleri geldi. Sesle
birlikte binalar sallandı, yerimden kalktım ama yürüyemedim.
Yolda yürürken düşüyordum. Kendime gelince evime koştum; eşim ve kardeşim iyiydi. Diğer kardeşime koştum. Kardeşim, eşi ve yedi yaşındaki çocuğu göçük altında kalmış.
Yengem yaralı, kardeşim ve çocuğu kurtuldular. İlk çalışanlar
bizlerdik. Gece saat onda bu enkazda çalışmaya başladılar.
Geldiler yardıma ama saatler geçtikten sonra geldiler. Çadırlar da geldi, yine de çadırımız yok. Yardımlar o kadar bilinçsiz
dağıtılıyor ki, ihtiyacı olanlara ulaşmıyor, evi yıkılanlardan çadırları olmayanlar var. “
Kaymakamlığın önünde uzun bir kuyruk. Çadır sırası ve
yardım sırası. Eğer sıra gelebilirse elbette… Kuyrukta
bekleşenlerle konuşuyoruz…
İbrahim Arslan: “Çadırımız yok, çadır sırasındayız. Gelen
malzemeleri niye belediye dağıtıyor? Böyle şey olur mu? Oy
veren mahallenin yoluna bak, suyuna bak, çadırına bak. Öncelik tanıyorlar kendilerine oy verenlere!”

“Ürkek bir serçe gibi eğme başını
Kaldır başını ve dimdik dur
Bu senin değil, ülkemin ayıbı
Hırpalanmış yerlerinden öperim çocuk”
Nazım Hikmet
Muzaffer Çalışkan: “Çadır bekliyoruz burada. Yeşilova’ya
gidin bakın. Hâlâ yardım gitmedi. AKP’ye oy vermedikleri için.
Seçim zamanı makarna torbalarını nasıl kapılara bırakıyorlardı? Seçim zamanındaki gibi çalışsalar… İsteseler çadırı da
kapı kapı bırakırlar. Hangimiz de çadır varsa Fatih Çiftçi’ye
dokunur, o nedenle çadırımız yok.”
Ali Hantaş: 60 yaşında, hayvancılıkla uğraşıyor: “Erciş Muradiye de oturuyorum. Evim yıkılmadı, hasarlı. Evime giremiyorum. Çadırımız var da, çadırlarda üşüyoruz. Çadırlar sobasız,
soba lâzım. Burası kış memleketi, yardım gitmeyen, çadır gitmeyen yerler var. Bu depremdir. İnsanlık sorunudur herkesin
sorunu…”
İsmet Uluğ yardımın ulaşmadığı köylerden birinden gelmiş “biz ne yapacağız?” diye soruyor. O, sorular takılı
gözleriyle bakıyor artık…
İsmet Uluğ: “Yılanlı köyünden geldim, evimiz yıkılmasa da
korkuyoruz. Sarsıntılar kesilmiyor, evlerimize giremiyoruz.
Eşimin boynunda tümör var, hasta. Deprem bölgesi olduğu
için şu an hastaneye de gidemiyoruz. Hayatımız bitti ne yapacağımızı bilemiyoruz.”
Görkem ve Semih’e ellerinde tencere ile Erciş’in yıkık
caddesinde rastlıyoruz… 7. sınıf öğrencileri. Biri henüz
12, diğeri 13 yaşında. Ama sanki birdenbire büyümüşler,
ailelerine yemek götürüyorlar…
Görkem: “Yemek sırasından çıktık şimdi, çadıra tenceremizi
götürüyoruz, onlar da yemek koyuyorlar. Annemlerle çadırda
kalıyoruz. Evimiz yok artık…”
Semih: “Atatürk
İlköğretim Okulu’nda
okuyoruz, üzülüyoruz okulumuz da hasarlı.
Okula gidemiyoruz, çadır da
kalıyoruz. Su
ve yemek için
sıraya giriyoruz.”
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Peki Ya ANKARA?
Deprem, ülkemizi bir
kez daha vurdu; bir
kez daha yüzlerce
yurttaşımız hayatını
kaybetti, binlercesi
evsiz kaldı, insanlar
ağırlaşan kış koşullarında yaşam mücadelesi veriyor. Hep
söylenen şeydir; “…
ülkemiz bir deprem
ülkesi,
depremle birlikte yaşamayı
öğrenmeliyiz.” Hep
duyduğumuz halde
bir türlü benimseyemediğimiz bir durum
bu; hâlâ öğrenemedik depremle birlikte
yaşamayı, deprem
olsa da depremi can
kaybı olmadan, hafif
hasarlarla atlatabilmeyi… Bunun bir sebebi içinde yaşadığımız yapıların depreme dayanıklılığının düşük olması ise,
bir diğer sebebi de yaşadığımız çevrenin depremselliğine ilişkin bilgisizliğimiz. Örneğin Ankara’nın depremselliği
hakkında ne biliyoruz?

Ankara il merkezi ve civarında büyük depremler üretecek
fay hatları olmadığı biliniyor. Ankara ilinin küçük bir kısmı (%8) 1. derece, %21’lik kısmı 2. derece, %32’si 3. ve
%38’i 4. derece deprem bölgesidir. Kent merkezi ele alındığında genel olarak 3. ve 4. derece deprem bölgesi olduğu görülmektedir. Ankara bölgesini tehdit eden en önemli
fay hattı ise yaklaşık 100km uzaktan geçen Kuzey Anadolu Fay Hattıdır. Bu bilgiler, yaşanabilecek depremlerin
şiddeti açısından bir miktar rahatlatıcı olsa da, maalesef
depremin yıkıcılığı sadece bununla belirlenmiyor. Ankara kenti açısından en önemli dezavantajlardan bir tanesi
zemin koşullarının zayıf olmasıdır. Bunun anlamı, görece
daha düşük şiddetli bir depremin, kentimizdeki yapıları olduğundan daha şiddetli biçimde etkileyeceğidir. Ankara
kenti ve çevresinde böylesi riskler barındıran zemin koşulları Ankara Ovası ve Çubuk Ovası gibi zemin suyunun
yüksek olduğu yerler ve Yenişehir, Demetevler, Sincan,
Etimesgut, Yenimahalle, Çubuk gibi yerleşmelerdir. Normal koşullarda, olumsuz zeminler için dahi sağlam yapılar
yapmak mümkündür. Ancak, kentimizdeki yapı stoğunun
%60’ının kaçak ve deprem yönetmeliklerine uygun olmayan yapılardan oluştuğu düşünüldüğünde karşı karşıya
bulunduğumuz tehlike daha açık olarak ortaya çıkıyor.
Zayıf zeminlerde az katlı, sağlam zeminlerde yüksek katlı
yapılar yapılması uygunken, kentimizin her yerinde yük-

sek binaların yapıldığını görüyoruz. Dahası,
özellikle Demetevler
bölgesinde
plansız
gelişmeler sonucu temelleri 7 kata uygun
olarak
tasarlandığı
halde sonradan 10
kata kadar yükseltilen
yapılar olduğu biliniyor.

1999 Marmara Depremi’nin
ardından,
deprem konusundaki
yasa ve yönetmeliklerimizde çeşitli değişiklikler yapıldı. Bunların
başında Yapı Denetimi sistemi gelmektedir. Bu sistem bir
yandan bundan sonra
yapılacak yapıların depreme dayanıklılık açısından denetiminin yapılmasını, bir yandan da eski yapıların durumunun
incelenmesini içermekteydi. Ancak, sistemin en önemli sıkıntısı, özel sektör eline bırakılarak, kendi içinde denetimsiz kılınmasıdır. Örneğin bir yapının içinde oturacak kişi
yapının denetiminin ciddiyetle yapılmasını takip edecektir;
ama bu işi takip eden müteahhit olduğunda durum riskli
hale gelir. Bugün, inşaatı yapan müteahhit, yapı denetim
firmasını kendisi bulmakta ve anlaşmaktadır. Yani ciğer
kediye emanet edilmektedir. Yapı denetim sisteminin bu
ve benzer sorunları, meslek odaları tarafından yıllardır dile
getirilmekte, hükümetler bu konuda kulaklarını tıkamaktadır; ta ki yeni bir deprem canımızı acıtıncaya kadar. İşte
o zaman, hükümetler, hiçbir sorumlulukları yokmuş gibi,
sistemi düzeltmekten söz etmeye başlamaktadır. Örneğin
bugün ülkemizde en çok yapıyı üretmekte olan TOKİ, yapı
denetimi sisteminin dışındadır; TOKİ yapıları denetlenmemektedir. Daha da fenası, bugün yapı denetimi konusunda mikrofonların karşısında neler yapacağı anlatılan Çevre
ve Şehircilik Bakanlığı’nı kuran Kanun Hükmünde Kararname, nüfusu 5000’den küçük belediyeleri (ki bunlar tüm
belediyelerimizin %70’ini oluşturmaktadır) ve tüm köyleri
yapı denetimi sisteminin dışına çıkarmıştır. Van-Erciş depreminde zarar gören bölgelerin büyük kısmı da bu kapsama girmektedir. Yani bu deprem olmasaydı, bu bölgede
yeni inşa edilecek yapıların önemli kısmı denetimsiz yapılacak ve daha da fazla can kaybının önünü açacaktı.
Artık hükümetlerin, meslek insanlarının bilimsel önerilerini
daha fazla ciddiye alması gerekmiyor mu?

Bu bir ilandır.
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Pazaryerleri
Haramzade Pazar Bozar, Helalzade Pazar Yapar.

Mahallelerde bulunan pazaryerleri pazarın kurulmadığı haftanın altı gününde,
belirsiz bir işlevle karşı karşıya kalmakta.
Kimi zaman otopark, kimi zaman acemi
sürücülerin talim alanı, kimi zaman işlevsiz öylesine atıl bir alan olarak duran
pazaryerlerinin bu durumunun sorumlusu
elbetteki Belediyeler… Tasarlanmamış
alan, yol ilişkisi, tuvalet ilişkisi iyi çözülmemiş, üst örtüsü, çalakalem yapılmış/
yapılmamış… Kullanımı ise sadece haftada birgün kurulacak meyve-sebze pazarına odaklı Pazar Alanları, zemin malzemesi, altyapısı ile ilgiye muhtaç. Bu arada, bu alanlara yeni işlevler yüklenmesi
de yeni ve öncelikli bir tartışma başlığı
olarak ortada duruyor. Sobe olarak her
sayıda kamusal alanları izlemeye alacağız. Bu sayıda Mamak Belediyesi sınırları
içerisinde bulunan Türközü pazaryerine
dikkatleri çekiyoruz. Pazaryerinin tam
ortasından kanalizasyon geçiyor ve halk
sürekli olarak koku yayılan, hastalık saçan bu ortamda meyve sebze satılmasını
doğru bulmuyor. Kent merkezine 5 dakikalık mesafede bulunan bu pazaryerinde,
pazarcıların kullanması için yapılan tuvaletler ise içler acısı...

KISSADAN HİSSE:

Ankara’nın önemli
kamusal alanlarından olan
pazaryerleri SOS veriyor.

Mamak Belediyesi büyük projelere imza
attığını söyleye dursun, Türközü’ndeki
Pazar her haliyle dökülüyor.
Başkent Ankara’ya yakışmayan
manzara, sorumlusu belli...

bir

Okurlarımızın Dikkatine!
Van depremi nedeni ile bu sayıda yer alacak bazı haber ve yazıları bir sonraki sayıya bıraktık. Yazı ve haber
gönderen gönüllü yazarlarımızdan özür dileriz.

Bu bir ilandır.
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