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ANKARA’DA
KENTSEL
DÖNÜŞÜM
“Ankara Nereye Dönüşüyor ?”
1999 depremlerinden sonra gündemimize giren “Kentsel
Dönüşüm” kavramı ilk önceleri özellikle büyük bir nüfusun
yaşadığı İstanbul için, yaklaşan büyük depreme karşı alınması
zorunlu olan bir önlem paketi olarak ortaya atıldı. Çünkü, riskli
yapı stokunun envanteri çıkarılacak, bunlar gerek yıkılıp yeniden
yapılarak gerekse güçlendirilerek güvenli hale getirilecekti. Daha
sonra bu işte iyi bir rant olduğu keşfedildi. Neden 10 yıkılıp 100
yapılmasındı. Anahtar sözcük de bulundu : TOKİ !
İstanbul’da başlayan hava dalga dalga 2000’li yıllar ilerledikçe
tüm yurda yayıldı. “Kentsel Dönüşüm” kapsamında yapılacak
uygulamalar yasal düzenleme gerektiriyordu. Çünkü yıkımlar
yapılacak, insanlar yerlerinden edilecekti. Ayrıca kamulaştırmalar
yapılacak, araziler TOKİ’ye devredilecek, çok büyük bir mali
kaynak bu işe harcanacaktı. 2000’li yılların başlarında “Kentsel
Dönüşüm Yasası” adı altında başlayan çalışmalar Haziran
2005 tarihinde “Yıpranan Tarihi ve Kültürel Taşınmaz Varlıkların
Yenilenerek Korunması ve Yaşatılarak Kullanılması Kanunu” olarak
yasalaştı. Yine Temmuz 2005’de yasalaşan “Belediye Kanunu”nun
73. maddesi ile “kentin gelişimine uygun olarak eskiyen kent
kısımlarını yeniden inşa ve restore etmek; konut alanları, sanayi ve
ticaret alanları, teknoloji parkları ve sosyal donatılar oluşturmak,
deprem riskine karşı tedbirler almak veya kentin tarihi ve kültürel
dokusunu korumak amacıyla kentsel dönüşüm ve gelişim
projelerini uygulamak” konusunda Belediyeler yetkilendirildi.
Ve Ankara’da kollar sıvandı. Aslında kollar bu yasal düzenlemeler
beklenmeden sıvanmıştı. Ülkemizin bir çok kentinde olduğu gibi
Ankara’da da bu projeler uygulanmaya başladı, kentin bir çok
bölgesine yayıldı ve birçoğu yarattığı sorunlarla adeta bir kabus
olarak Ankara’nın ve Ankaralıların üzerine çöktü. Yıpranan kent
dokularının ve kentte son 50 yıl boyunca oluşmalarına göz yumulan
yoksul mahallelerin iyileştirilmesi adı altında yapılan kentsel
dönüşüm uygulamaları, bu alanlardaki yapıların el değiştirerek
yenilenmesi sırasında, buraları daha önce yaşanır kılan kesimleri
yerinden ederek, adeta kentin yeni kenarlarına sürerek cereyan etti
ve etmekte… Bu süreçte oluşan rant ise öncelikle yapım sürecinde
devreye giren inşaat sermayesine, ardından da satın alma yoluyla
mülk sahibi olan kesimlere aktarıldı ve aktarılmakta…

Bu bir ilandır.
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Ulus Tarihi Kent Merkezinde Kentsel Dönüşüm
Cumhuriyet’in başkenti Ankara açısından en önemli alanlardan
Ulus, “Tarihi Kent Merkezi Yenileme Alanı” olarak ilan edildi.
Büyükşehir Belediye Meclis kararında, “İlk sit kararının alındığı
1980 yılından itibaren Ulus Tarihi Kent Merkezi’nde köklü değişim/
dönüşüm sağlanmadığından, mevcut dokudaki yapıların yıkılmaya,
yıpranmaya yüz tuttuğu, alanın mezbelelik bir görünüm kazandığı;
hızlı, hayata geçebilecek güncelleştirilmiş yeni bir Kentsel
Dönüşüm ve Gelişim Proje Alanı oluşturma ihtiyacı doğduğu”
belirtilerek, Belediye Kanununun 73. maddesinin verdiği yetki
ile teklif sınırları içinde kalan tüm planların iptali öngörüldü. Yine
Ankara Büyükşehir Belediyesi, Temmuz 2005 tarihinde yasallaşan
“Yıpranan Tarihi ve Kültürel Varlıkların Yenilenerek Korunması ve
Yaşatılarak Kullanılması” Kanununa dayanarak sit alanı sınırlarını
değiştirdi. Yaptırılan 1/5000 ölçekli “Ankara Tarihi Kent Merkezi
Kentsel Yenileme Alanı Koruma Amaçlı Nazım İmar Planı” ile
1/1000 ölçekli “Ankara Tarihi Kent Merkezi Kentsel Yenileme Alanı
Koruma Amaçlı Uygulama İmar Planı” Ankara Yenileme Alanı
Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Müdürlüğünün 17 Mayıs
2005 tarihli kararı ile uygun görüldü. Söz konusu planlar Ankara
Büyükşehir Belediye Meclisince de 15 Haziran 2007 tarihli karar ile
onaylandı. Her iki karar da Mimarlar Odası Ankara Şubesi ile birlikte
meslek kuruluşları ve sivil toplum örgütlerince yargıya taşındı.
Dava konusu işlemlerin yasa ve yönetmelik hükümleri ile şehircilik
ve planlama ilkelerine, kamu yararı ve hizmet gereklerine uygun
olmadığı yönündeki bilirkişi raporu doğrultusunda Ankara 10.
İdare Mahkemesi 12 Eylül 2008 tarihinde dava konusu işlemlerin
yürütmesinin durdurulmasına karar verdi. 4 Mart 2009 tarihinde
ise dava konusu işlemlerin iptaline karar verildi. Yargı sürecinden
ümit kesilince bu kez merkezi yönetim devreye girdi ve 17 Şubat
2010 tarihli Resmi Gazete’de ilan edilen Bakanlar Kurulu kararı ile
Ulus Tarihi Kent Merkezi kapsamında yer alan alanlar yenileme
alanı olarak kabul edildi. Bakanlar Kurulu’nun bu kararının da iptali
istemiyle yargıya başvurulmuş olup dava Danıştay 6. Dairesi’nde
sürmekte…
Kuzey Ankara Kent Girişinde Kentsel Dönüşüm
Ankara Kentsel Dönüşüm Projeleri içinde en hızlı hayata geçirilen
proje Kuzey Ankara Kent Girişi Kentsel Dönüşüm Projesi’dir.
Keçiören, Altındağ ve Pursaklar ilçe belediyeleri sınırları içinde
yer alan bu alanla ilgili olarak 4 Mart 2004 tarihinde “5104 Sayılı
Kuzey Ankara Girişi Kentsel Dönüşüm Kanunu” adı altında özel bir
yasa çıkarıldı. (Bu yasa kamuoyunda Melih Gökçek Yasası olarak
bilinmektedir.) Bu proje kapsamında Esenboğa Havaalanı yolunda
bulunan gecekondular, “bizi yabancı konuklara karşı mahçup
ediyor” gerekçesi ile yıkılarak yerine “çağdaş, modern” yaklaşık
20.500 adet konut yapımı planlandı. Büyükşehir Belediyesi ve
TOKİ işbirliği ile, çıkan yasanın ardından inşaat ruhsatları bile
alınmadan süratle tamamlanan bu proje için bölgede yaşayan
insanlar hızla tahliye edildi. Yaklaşık 80-90 bin insanın yaşayacağı
bir büyüklükteki bu alanın planlaması, projelendirilmesi ve inşa
edilmesinin hangi yöntemlerle ve kimler eliyle geçekleştirildiği
konusunda kamuoyu ve ilgili meslek kuruluşları bilgilendirilmedi.
Oluşan kentsel rantın kimler arasında pay edildiği ise kamuoyunun
bilgisi dahilinde…
Mamak’da Kentsel Dönüşüm
“Dünyanın en büyük kentsel dönüşüm projesi” olarak tanımlanan
Mamak Kentsel Dönüşüm Projesi ile 15 bin gecekondunun
yıkılarak yerine 60 bin konut, 1 milyon metrekare iş merkezi
yapılması planlandı. Ankara Büyükşehir Belediyesi ile Mamak
Belediyesi’nin birlikte yürüttüğü bu proje yaklaşik 100 bin nüfusun
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Direnişin ve U
Başkenti
Bugün artık
çok açık biçimde görülüyor:
içinde yaşadığımız günler Türkiye’si,
özgürlüklerin kısıtlandığı,
kamusal yaşantının daraltıldığı,
sosyal yaşantının
muhafazakâr bir cendereye
sıkıştırıldığı bir ülke.
Demokrasiye, özgürlüğe ve
söz söyleme hürriyetine
sahip çıkmanın zorlu engellerle
karşı karşıya bulunduğu
bir dönemdeyiz.
12 Eylül 2010
referandumundan bu yana,
giderek otoriterleşen
bir iktidar var karşımızda;
otoriterleştikçe şiddete başvuran
bir iktidar.

Bu bir ilandır.

Önce öğrenciler...
Boğaziçi Üniversitesi’nde, Dolmabahçe’de, Ankara’da
Siyasal Bilgiler’de, ODTÜ’nün giriş kapısında...
Coplandılar, dövüldüler, tekmelendiler. İçlerinden
biri bebeğini düşürdü. Yumurtaları silah sayıldı.
Yargılandılar...
Sonra gazeteciler...
Basılmamış kitapları bomba sayıldı, kitabını yazdıkları
derin devletin mensubu ilan edildiler. Bu ülkede
yandaş olmayan gazeteciliğin terörist faaliyet olarak
anlaşıldığını göstermek üzere tutuklandılar...
Sonra yargı...
Tüm sistemiyle elden geçirilen yargı mekanizması
Hizbullah militanlarını serbest bıraktı, Deniz Feneri
davasının savcıları hakkında soruşturma başlattı;
öğrencileri örgüt saydı, Hrant’ın katlinde örgüt
bulamadı...
Sonra liseliler...
YGS sınavında ortaya çıkan şifre rezaleti örtbas
edildi, geleceğine inancı sarsılan öğrencilerin
protestosu sağır kulaklarca duyulmadı...
Sonra çevreciler...
Derelerin özgürlüğünü savunanlar gaz bombalarıyla
savuşturuldular. İçlerinden biri öldü; yetmedi,
hükümeti yıkmaya teşebbüsle suçlandılar,
tutuklandılar...
Sonra akademisyenler...
Siyasetin bilimiyle uğraşanlar, siyasetin ne tehlikeli bir
uğraş olduğunu kanıtlarcasına tutuklandılar...
Sonra avukatlar...
Bu ülkede savunma hakkının da masumiyet
karinesinin de rafa kalktığını gösterircesine
tutuklandılar...
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Umudun
Ankara

için

Sonra sendikalar…
Emek örgütleri ağır bir baskı altında yandaşlaştırıldı, ele
geçirilemeyen sendikalar yasa dışı faaliyet yürütmekle
suçlandı. Merkezleri basıldı, yöneticileri tutuklandı…
Sonra muhalefet partilerinin yönetimindeki
belediyeler…
Yerel yönetim örgütleri yasa dışı yapılanma ilan edildi,
Belediye başkanları ve her kademeden seçilmiş yerel
yöneticiler çete üyeleri olarak tutuklandı, yüzlerce yılla
yargılanmaktalar…
Ve bütün bunlar olurken, tüm kurumlar merkezi bir
yeniden yapılanmaya uydurulmaya başlandı. Türkiye
Bilimler Akademisi’nden, çevrenin ve kültürel mirasın
korunmasından sorumlu kurullara kadar tüm özerk
yapılar hükümetin denetimine alınırken, her otoriter
yönetimin baş ağrısı olmuş, hep toplumdan yana
durmuş meslek örgütlerinin hedefe konulmaması
düşünülemezdi...
Anayasal kuruluşlar olan meslek odalarının “özerk ve
kamusal” kimlikleri, Anayasa hükümlerine açıkça aykırı
olan Kanun Hükmünde Kararnamelerle yok edilmeye
çalışılıyor, darbe dönemlerinde bile görülmeyen bir
tutumla meslek odaları iktidarın kontrolü altına alınmak
isteniyor.
Kentler ve doğal çevre talan ediliyor;
buna karşılık ülkenin en büyük kentlerinden en küçük
dağ köylerine kadar her yerde
yaşadığı çevreye sahip çıkanlar mücadele ediyor.
TEKEL işçilerinden Derelerin Kardeşliğine, bu
mücadeleler hep Ankara’ya yönlendi;
ülkenin kalbi, özgür ve adil bir yaşam için yükselen
seslerin coşkusuyla daha da hızlı çarpıyor…
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Bugün,
toplumsal meşruiyetin,
konuşulmasa da en önemli gündem maddesi haline
geldiği bir dönemdeyiz.
Bu ülkenin mimarları olarak bizler, dört duvar arasına
geri çekilmeyi, tarihsel sorumluluğumuza sırt çevirmeyi,
kentlerin talanına seyirci kalmayı, örgütlülüğümüzden
vazgeçmeyi
REDDEDİYORUZ!
Bilimden sanata, resimden şiire,
insana dair olan ne varsa tehdit ilan edildiği bir
ortamda, insanca yaşama
SAHİP ÇIKIYORUZ!
Mimarlar Odası, toplumsal meşruiyetini hiçbir zaman
yasa ve yönetmeliklerden almadı.
Aksine meşruiyetini, bu toplumun daha özgür,
daha çağdaş bir yaşamı, daha sağlıklı çevrelerde
üretebilmesi için mücadele verdiği, 57 yıllık onurlu
duruşuyla kazandı.
Bizler,
21. yüzyılın mimarları,
aydınlık bir ülke ve çağdaş bir yaşam için
hem bu 57 yıllık birikimi inşa eden meslektaşlarımıza,
hem çocuklarımıza söz verdik.
SÖZÜMÜZÜ TUTMAYA KARARLIYIZ!
Bu söz, aynı zamanda Ankara’yı bir kez daha direnişin
ve umudun başkenti yapma çağrısıdır…
TMMOB Mimarlar Odası Ankara Şubesi 42. Dönem
Genel Kurulu
bu sözü savunanların, bu kente ve bu kentte varolan
özgür yaşama sahip çıkanların buluşacağı bir umut
alanıdır.
TMMOB Mimarlar Odası Ankara Şubesi,
tüm kentlileri, bu alanda buluşmaya, bu sözü gerçek
kılmak için el birliği yapmaya çağırıyor;
BU ÇAĞRI UMUDUN ÇAĞRISIDIR!
TMMOB Mimarlar Odası
Ankara Şubesi Yönetim Kurulu
Tarih: 24 Şubat 2012
Yer: TMMOB İnşaat Mühendisleri Odası
Teoman Öztürk Konferans Salonu
Necatibey Cad. No:57 - Kızılay/ANKARA
Bu bir ilandır.
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Ankara’nın Kuzeyi İsyanda
Pandora’nın Kutusu açıldı
Kuzey Ankara Kentsel Dönüşüm Projesi mağdurları, 1.etabın
kura çekilmesinden bu yana sokaklarda, haklarının yenildiğini
sözlerin tutulmadığını, dere yatağında evler verildiğini ifade
ederek haklarını arıyorlar… Hükümet 1. etabın kura çekilişiyle,
Kuzey Ankara Projesi’nin açılışını yaptı. İnsanların ev sahibi
olma hayalleri umutları, hükümetin rantsal politikalarının, verdiği
sözleri uygulamamasının, aldatılmasının, kura sürecine katılan
haksızlıkların altında kaldı… Pandora’nın Kutusu Açıldı(*) kutunun
içinden umut yerine rantsal dönüşümün günahları çıktı…

Barınma hakkı mücadelesine yakında kentsel dönüşüm
mağdurları dernekleri eklenecek gibi görünüyor… Tek tipleşen
kentler, sağlıksız, mekân tasarımları, umut tacirliği, adaletsizlik,
üst üste istiflenmiş yaşamlar… Ankara’nın Kuzeyi isyanda,
Güneyinde Dikmen direnişte… Ankara’da esen Kuzey ve Güney
rüzgarları, bir TV dizisi değil elbette, ama kentsel dönüşüm
mücadelesinde önemli bir mücadele dizisi olma özelliği taşıyor.
(*)Pandora’nın Kutusu: Yunan mitolojisinde insanlığın tüm günahlarını
ve umudu içeren büyük sandık.

Ankara’nın Güneyi Direnişte
“Yıkacaksınız elbet…”
“…
Aksini düşünmek, kudretinizi sorgulamak haddimiz
değil.
Binlerce polis ve zabıta ile geleceksiniz.
Yüzlerce panzer, kepçe ile.
Dayanamaz ki, kerpiçten o ince duvarları yuvalarımızın,
Çeliğinizin gücüne.
Dayanamaz ki, bedenlerimizden barikatlarımız,
Gaz bombalarınıza, copunuza.
Dayanamaz ki insanlık,
Rant ve yağma hırsınıza.
Yıkacaksınız elbet.
…”

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek’in, “…üç saatte
girer yıkarız oraları”, sözü üzerine ve Belediye ile Dikmen Barınma
Hakkı Bürosu arasında yapılan görüşmelerin tıkandığı bir süreçte
halk böyle isyan ediyor ve haykırıyordu.

başladı. Nitekim 2006 yılına geldiğimizde Ankara Büyükşehir
Belediyesi, daha önceki kararları ve yöre halkına sağlanan kimi
hakları yok sayarak, “Dikmen Vadisi 3, 4 ve 5. Etap Kentsel Dönüşüm
Projesi Esasları”nı yeniden belirledi.

Uzun bir süredir, Dikmen ya da Vadi diyince, Biz Ankaralıların
gözünde canlanan, Belediye Başkanı Melih Gökçek’in ruhsuz
basın açıklamaları ve demeçleri, yoksul insanlar, iş makineleri, gaz
bombaları, direniş, limon ve bolca endişe, bolca haksızlık, birileri
için AVM ve lüks konut…Bu karmaşanın ve görünümlerin arka
planında,Neler oluyor bu bölgede?

Bir anlamda kırılma noktası olarak da görülebilecek bu politika
değişimi, Dikmen Vadisi’nde yaşayan insanların görüşleri
sorulmaksızın, bilgi dahi verilmeksizin alınan bu tek yanlı Belediye
Meclisi Kararı ile “Dikmen Vadisi 4 ve 5. Etap Kentsel Dönüşüm
Projesi” için düğmeye basılmış oldu. Böylece, Ankara Büyükşehir
Belediyesi; vadiyi yeni bir yapılaşmaya açmak için, insanların yıllardır
oturduğu evlerini terk etmesini istedi. Bu kapsamda ister belgeli ister
belgesiz konut sahibi olsun, insanlara belediye tarafından tek yanlı
olarak hazırlanmış sözleşmeleri imzaladıktan sonra 7 gün içinde
vadiyi terk etmeleri bildirildi.

Geçmiş yıllarda Ankara’nın gecekondu bölgesi olan bu semt,
artık kentin içinde, arsa ve rant değeri artmış bir bölge olduğu için
de kentsel dönüşümün ve yeni yapılaşmaların ilgi odağı olmuş
görünüyor.

1990’lı yıllarda, Türkiye’de ilk kentsel dönüşüm projesi, Dikmen
Vadisi’nde başlatılmıştı. Proje değişik evreleri ve fonksiyonları içeren,
toplam 5 etap olarak öngörülmüştü. Projenin 1. ve 2. Etabı, vadinin
çehresini değiştirmeye yetti. 2000’li yıllarda ülkemizde yaşanan
siyasal, sosyal ve iktisadi gelişmeler; eğitimden sağlığa, sosyal
güvenlikten ulaşıma değin birçok kamusal alanda yaşanan liberal
dönüşümler, insani değer ve kazanımlar yerine mutlak kar amacını
öne alan yaklaşımlar; zamanla bu projede de kendini göstermeye

Dikmen Vadisi’nde yaşayan insanlar bu önerilerin bir sosyal
dönüşüme karşılık gelmediğini görerek, rant temelli bu projeye
ve önerilere karşı çıkmaktadırlar. Barınma Bürosu çatısı altında
örgütlenen yurttaşlar, Ankara’da ve Türkiye’de, hatta uluslar arası
kamuoyunda büyük destek görüyorlar. Sadece Ankara Büyükşehir
Belediyesi’nin desteğinden ve yapıcı çabalarından mahrum olan
insanların, “yaşam ve konut hakkı”
talepleri ve mücadeleleri
bakalım nereye evrilecek?
Ankara’nın Güneyi İsyanda Anlayacağınız…
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BİRLİK PARKI
YOK OLMASIN
!!!
Birlik parkı, Çankaya bölgesinde yer alan yaklaşık 40.000 m2 lik bir
yeşil alana sahip ve konumu itibarı ile Karakusunlar, Yüzüncüyıl ,
Çukurambar, Söğütözü, Çiğdem mahallelerinde yaşayan kentlilerin
bir nebze de olsa nefes aldığı, genci yaşlısı tüm bölge halkının yoğun
olarak kullandığı, bölgedeki çocukların en önemli oyun ve eğlence alanı
, yine kentlilerin evcil hayvanlarını dolaştırdıkları sosyal bir paylaşım
alanı olarak bölge halkına büyük değer katan Ankara’nın en önemli
parklarından biri olarak gösterilebilir. Yaklaşık 10.000 konutun yer
aldığı ve çok yoğun olarak yapılaşmanın devam ettiği bölgede yer alan
Birlik Parkının yapımına 1995 yılında başlanmış olup, parkta koşu yolu,
çocuk oyun alanı, basketbol sahası, kondisyon aletleri, yürüyüş yolu,
park donatıları ve çok sayıda ağaç bulunmaktadır. Bu anlamıyla Birlik
Parkı bölgedeki yoğun konut dokusu içindeki tek Temiz Hava Koridoru
özelliğini taşımaktadır.
Park alanının tamamı için dönemin İmar İdare Heyeti’nin 27.04.1982
tarih ve 221 nolu kararıyla 74950 nolu parselasyon planı yapılmıştır.
Bu süreçte park alanı bedelsiz terkler sonucunda muhtelif imar ada
parsellerine paylaştırılmış, bir kısmı da Düzenleme Ortaklık Payı olarak
ayrılmış ve kalan metrekare de bağışlanmıştır.

11

27.04.1982 tarih ve 221 sayılı Parselasyon Planın’da yer alan plan
notlarında “yeşil alanlar, genel otoparklar, yollar, eğlence ve diğer
hizmet alanları kamu eline geçmeden ve teknik altyapı tesisleri
gerçekleşmeden iskan izni verilemez” hükmü yer almaktadır. Bu plan
notu uyarınca yapılaşma sürecinde( yapılara ruhsat ve iskan alınması
sürecinde) bu alandaki hisselerin kamuya terklerin işlenmesi gerekirken,
işlenmemiş olduğundan bu süreçte bazı mal sahipleri tarafından
kamulaştırmasız el atma davaları açılmış olup. Bugün gelinen süreç
itibarı ile Büyükşehir Belediyesi 29.11.2011 tarih ve 3438 sayılı Meclis
Kararı ile mülkiyet sorunlarının belediyeye yüksek külfet getireceği
gerekçesiyle mal sahiplerinin talebi doğrultusunda, tahsis edilen 16000
m2 dışındaki bakiye hisselerin bedelsiz terki ve davalarından feragat
etme karşılığında, ticari rekreasyon kullanımının kaldırılarak güney
bölümdeki iki ticari rekreasyon adasının yeşil alana döndürülmesi, 25
metrelik yola cepheli kuzeydeki yaklaşık 16000 m2 rekreasyon adasının
konut+ticaret kullanımına çevrilerek E: 2,5 H: serbest imar durumu
verilerek 1/5000 ölçekli nazım imar planı onaylamıştır.
Bu karar ile birlikte artık BİRLİK PARKI yok olma tehlikesiyle karşı
karşıya kalmış durumdadır.
İmar planı değiştirilerek konut ve ticaret alanı yapılan Yüzüncüyıl
Birlik Parkı’nın olduğu gibi kalması maliyetinin 90 milyon TL olduğunu
açıklayan Büyükşehir Belediye Başkanı Gökçek’in mülkiyet sorunlarının
neticesinde hesaplanan bedellerin yüksekliği gerekçesiyle yalnızca o
bölge için değil büyüklüğü ve özellikleri ile Ankara için büyük önem
taşıyan Birlik Parkı’nın yapılaşmaya açmasını, kamu yararı ilkesini hiçe
sayarak bu büyüklükteki bir park alanını katledilmesine seyirci kalması
anlamak mümkün değildir.
Büyükşehir Belediyesi’ni bireysel çıkarlar öneren bu planlamayı iptal
etmeye, bu tür yeşil alanları çoğaltmaya ve yaşanabilir güvenli kentsel
alanlar yaratmaya davet ediyoruz.

Bu bir ilandır.
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Başbakanlık Taşınıyor mu?
Yeni Bir Başbakanlık Binası mı Yapılıyor?

Ne? Nerede?
Ne zaman?
Neden?
Nasıl?
Kim ?
Bir süredir ilk kez gazete sayfalarında gündeme gelen, yetkililer
tarafından da yalanlanmayan bir tartışma sürüyor Ankara’da...
Kamuoyunda “Eski Başbakanlık” Binası olarak bilinen Başbakanlık
Hizmet Binası’nın terk edilerek, başka bir alanda yeni bir
Başbakanlık Binası ya da kampusu oluşturulacağı yönünde
çalışmaların başladığı söyleniyor. Tartışma bu …
Ancak, tüm söylenenlerin ya da yazılanların doğruluğu konusunda
bir belgeye, plana rastlamak mümkün değil !
Ankara Büyükşehir Belediyesi’nin Ankara Nazım İmar Planı’nda
böyle bir alanı yani “Başbakanlık Kampusu” gibi bir bölgeyi
planlamadığı biliniyor.
Eğer, Başbakan, Şehircilik ve Çevre Bakanı ve Ankara Büyükşehir
Belediye Başkanı ayaküstü, laf arasında böyle bir şeye karar
vermişlerse, zaten biz yurttaşlara da laf düşmez!
Buna rağmen, biz işgüzarlık yaparak, SOBE okurları ile gelişmeleri
paylaşmak ve konuyu bir ölçüde olsa açıklığa kavuşturmak istedik.
Eski Başbakanlık Binası, Kızılay’da Bakanlıklar Bölgesi olarak da
anılan yerde bulunuyor. Yapının mimarı Sedat Hakkı Eldem’ dir.
1934- 1937 yılları arasında tamamlanan yapı, Gümrük ve Tekel
Binası olarak düşünülmüş ve projesi yarışma ile elde edilmiş
dönemin mimarlık akımının izlerini taşıyan ve beğeni toplayan bir
binadır.
Cumhuriyet Dönemi boyunca, ilk Başbakanlık Binası, Birinci
Meclis’in hemen yanında bulunan, Maliye Bakanlığı olarak da
hizmet vermiş yapıdır. İkinci yapı, bugün halihazırda Başbakanlık
Ana Binası olarak bilinen,1937 sonrasında Gümrük ve Tekel Binası
olarak ön görülen, daha sonra Başbakanlık Binası olarak hizmet
veren Kızılay’daki yapıdır. Üçüncü yapı ise, Yücetepe Mahallesi’nde,
Devlet Planlama Teşkilatı yanındaki yüksek katlı yapıdır. Bu bina
1980’li yılların başında PTT Genel Müdürlüğü olarak düşünülmüş,
ancak, daha sonra Başbakanlık Ek Binası olarak hizmete girmiş
yapıdır.
Rivayetler muhtelif…
Bu bir ilandır.

Yeni Başbakanlık Binası’nın, Sögütözü’nde, Orman Genel
Müdürlüğü arazisi içinde, Atatürk Orman Çiftliği içinde yapılacağı,
son derece güvenli ve modern teknolojilerle donatılacağı belirtiliyor.
Bir başka söylenti ise başbakanlığın Ulus’ta yer alan Ziraat
Bankası Genel Müdürlüğü’ne bir dizi tadilat sonrasında taşınacağı
yönünde…Yeni yapıya/yapılara “Selçuklu Mimarisi” nin egemen
olacağı söyleniyor.
Eski Başbakanlık Binası’nın ise müze olacağı dile getiriliyor.
Yorum yapmakta zorluk çektiğimiz, bir dizi yanlışlığı içinde barındıran
böyle bir “taşınma” ya da “tasfiye” projesinin, Ankara’nın Kızılay
Bölgesi’ni, Cumhuriyet Dönemi Planlama anlayışını terk ederek,
bu dönemin mimarlık anlayışına ve yapılarına da sırtını dönmeyi
içeren bir “AKP Projesi” olduğu çok net olarak görülebilmektedir.
Olayın Selçuklu Mimarisi boyutu, AOÇ arazisinin yine yapılaşmaya
açılması vb. konuları ise bu noktada tartışmıyoruz. Bu konular
haberimizin sınırlarını aşar.
75 yıl boyunca Türkiye’nin siyasi tarihine tanıklık eden Başbakanlık
Merkez Binası’nın gözden çıkarıldığını duyunca, 200 yıldır
Londra’nın Downing Caddesi No: 10 adresinde yer alan İngiltere
Başbakanlık Binası’nı gözümüzün önüne getiriyoruz. Onlarda mı
bir sorun var, biz de mi? Tarihe yaşatarak sahip çıkmak bu kadar
mı zor?
Söğütözü’ndeki Başbakanlık Kampüsü’nün “ Beyaz Saray” gibi
olacağı da rivayetler arasında. Biliyorsunuz, “İleri Demokrasiye”, yarı
başkanlık sistemine hazırlıklar devam ediyor. Haftanın dört günü,
“Ankara’nın beyaz sarayında” da, hafta sonları Dolmabahçe’de
Başbakanlık Ofisi’nde…
Bu pilav daha çok su alır mı sizce?
Plan mı dediniz? Şehir planı yani…
Hayır, hayır! Ne gerek var, bize pilav yeter …

ÖNÜM ARKAM SAĞIM SOLUM
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VAN, DEPREM, ÖLÜM,
YOKSULLUK, ÇADIR,

KONTEYNER, ŞEHİRCİLİK,
KENTSEL DÖNÜŞÜM,
ÇEVRE, BAKAN,
İNCE ÇALIŞMALAR, TRABZON,
KUPA VS. vs. vs…
Bu kelimeler bizler için ne ifade ediyor?
Sözlükte anlamını bulmaya çalıştığımız kelimeler değil, aradığımız
anahtar sözcükler de değil bu kelimeler…
Hepsi ayrı ayrı çok şey ifade ediyor. Her kelime içinde bir acıyı,
yaşama dair duygularımızı, isyanlarımızı, çığlıklarımızı anlatıyor
aslında. Her kelime zamanın ve mekanın yabancılaşma ile birlikte
acımasızlığını da anlatıyor bir ölçüde…
Van’da yaşanan acılar, deprem, yüzlerce can kaybı, yıkılan evler,
okullar, yapılar, hayatlar, yıkılan yaşamlar.
Sahi Van depremi ne zaman olmuştu? Erciş ne zaman öğretmenlere,
çocuklara, yaşamın baharında olan insanlara mezar olmuştu? Ne
zaman? Unuttuk mu?
Biz değil, ama memleketin yöneticileri unuttular, unutturmaya
çalışıyorlar.
23 Ekim 2011 tarihini unutmayalım.
Depremle sarsıldığımız, sonrasında bazı ırkçı kafaların söylemi ile
sarsıntımızın derin bir acıya dönüştüğü o günler…
Ardından, kurduğumuz kardeşlik köprüsü ile acıları sarmaya
çalıştığımız, dayanışmayı ve bu toprakların sahip olduğu paylaşmayı
dosta, düşmana gösterdiğimiz o günler…Hem fiziksel acıları, hem
de yüreklerdeki acıları sarıp sarmaladığımız günler.
Aradan dört ay, evet rakamla 4 ay geçti.
Mevsim sonbahardı, şimdi kış! Zemheri(Ocak ayı) soğukları, kar,
buz, ayaz sardı Van ve köylerini… çadırları da…gece -25-30 derece
havalar oralarda!
Çevre ve Şehircilik Bakanı, Başbakan, Ocak ayı sonuna kadar
Van, Erciş ve deprem bölgesi genelinde çadır kentlerde kimsenin
kalmayacağını söylemişti. Koyteynerlere geçileceği söylenmişti.

Ancak, bu yazının/haberin kaleme alındığı günlerde binlerce
insanımız ( 55 bin kişinin, yani bir stadyum dolusu insan diyebiliriz)
Kızılay’ın yazlık çadırlarında yaşam mücadelesi veriyor. Her gün
sobalardan kaynaklı çadır yangınları haberi geliyor, o sessiz ve
yalnız kentten. Çocuklarımızı depremden sonra, çadır yangınlarında
yitirdik. Ne kadar acı…
Deprem sürecini takip eden yöneticiler, bir süredir gazete
sayfalarında ve televizyon ekranlarında görünmüyor. Ne söyledi ise
tersi olan, kentsel dönüşüm adı altında, deprem olayından ve
depreme dair kentlerimizdeki sorunlardan rant çıkarma peşindeler
herhalde…
Ya da Trabzon’a bir teneke kupa bulmaya çalışıyorlar! İnce ayarlı
çalışmalardan fırsat bulup, Van’ın yerleşim sorunu ile ilgilenemez
olmuş görünüyorlar.

Biz bu tür yöneticileri, kendi hayalleri ile baş başa bırakarak,
Mimarlar Odası Ankara Şubesi’nin bir çalışmasından, yaşama
değen bir projeden bahsedelim:

Açılır kapanır barınak
TMMOB Mimarlar Odası Ankara Şubesi Van depreminden
sonra, afet sonrası geçici barınak çalışmalarına başladı. Van’da
depremzedelerin sorunları bitmek bilmiyor, konteynerler,
çadırlar sorunu çözmüyor. Kış şartları çadırlardaki yaşam
şartlarını ağırlaştırıyor. Konteynerler yetersiz kalıyor.
Afet sonrası barınma sorununa çözüm üretmek üzere, Mimarlar
Odası Ankara Şubesi Araştırma Merkezi kolları sıvadı. Üyelerinin
desteğiyle, açılır kapanır, kolay taşınabilir, çabuk üretilebilir,
kolay depolanabilir, maliyeti ucuz, modüler geçici barınak üretti.
İlk prototipi üretilen ve detayları çözülen geçici barınak yakında
kamuoyu ile paylaşılacak. Değişik malzemelerden üretilebilen
açılır kapanır sistemle çalışan barınak 3x3 m ebadında modüler
olarak çoğalabiliyor, 4 kişi ile taşınabiliyor, açılabiliyor ve
kapatılabiliyor.
TMMOB Mimarlar Odası Ankara Şubesi prototipin değişik
malzemelerle üretilebilmesi ve geliştirilebilmesi için malzeme
firmalarını, yaşama dair katkı sunmak, küçük çözümlerle büyük
adımlar atmaya davet ederken, deprem sonrası, sel sonrası,
yâda mevsimlik tarım işçilerinin geçici barınma sorunlarına
çözüm olabilecek, araştırma ve geliştirme çalışmalarına katkıda
bulunmak isteyen herkesi fikirlerini paylaşmaya davet ediyor.
İletişim: TMMOB Mimarlar Odası Ankara Şubesi 0.312.417 86 65

Bu bir ilandır.
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Tansel
Öngel

ile oyunculuğunun yanı
sıra daha birçok şeyi konuştuk. Ankara ile
başlayan sohbetimiz, sinema, şiir, müzik
ve kitaplara kadar uzandı. Öngel Ankara’da
geçirdiği zamanları özlemle anlattı,
Ankara’daki değişim üzerine sorduklarımıza
samimiyetle cevap verdi. Ve eski Ankara’yı

Tansel Öngel. Trabzon Devlet Tiyatrosu Sanatçısı ve dizi oyuncusu.

nasıl özlediğimizi hatırlattı.
Ankara…
Ankara’dan gittiğim de bir Doğu Avrupa Şehriydi Ankara. Ben
Cumhuriyet’in ilk yıllarında kurulmuş binalara hayrandım.
Etnoğrafya Müzesi, Ankara Lisesi, Opera binası, Sümerbank, Ziraat
Bankası Binası... Mesela Küçük Tiyatro, Orhan Veli’nin kaldığı bir
oteldir. Ankara’da iken biz Devlet Demiyolları’nın lokantasına,
meyhanesine giderdik. Türk Sanat Musikisi sanatçıları akşam üstü
radyodan çıkar, gelirlerdi. Biri kanununu çıkarır çalmaya başlardı,
öbürü udunu çıkarırdı. Sanat müziği kalıpları olan bir müzikti
bana göre. O Ankara’daki gar lokantası ile hayatıma sanat müziği
girdi. Oradaki ücretsiz konserleri hiç kaçırmazdık. Kültür yapısı
da değişmiş. Bizim zamanımızda SSK İş Hanı alternatif müziklerin
çıktığı bir yerdi. Gölge denen mekanı özlüyorum. Türkiye’de hala bir
eşi yok. Gölge’de rock grupları çalardı. Çankaya’da Manhattan diye
bir bar vardı, Manhattan’da dinlediğim grupları İstanbul’da canlı
olarak hiçbir yerde dinlemedim. Ankara’nın Beşevler’inde okumuş
olmanın ve Bahçelievler’in o güvenli ortamında büyümüş olmanın
ayrıcalık olduğunu düşünüyorum ama Ankara artık bir Doğu Avrupa
şehri olmaktan uzaklaştı. O şehir gitmiş yerine gerçekten farklı bir
şey gelmiş. Betonun estetiği olmuyor işte. Alt geçitler, üstgeçitler,
şunlar, bunlar gerçekten yolumuzu bulamıyoruz. 4,5 milyonluk bir
şehirde illa ki bir değişim olacaktı, ama bu kadar kötü planlanmış, bu
kadar geleceğe kötü hazırlanmış, bu kadar kötü mimari ile sadece
rant için Ankara’nın yollarına, kaldırımlarına kadar satan zihniyet
belki şimdi yüzsüzce konuşuyor olabilir ama tarihin önünde bir
gün, çok değil bundan belki 30 yıl 40 yıl sonra birileri “ya sen ne
yaptın be adam” diyecektir.
Şiir yazdığını biliyoruz Tansel Öngel’in, bir çok kişi gibi yirmili
yaşlarda şiir yazdığını anlatıyor, daha sonraları şiiri bıraktığını,
“Oyunculuk ve şairlik bir arada olur elbette ama ben o kadar
yetenekli değilim” diyor, sevdiği şairler ise…
Ahmet Telli, Nazım Hikmet sayabilirim sevdiğim şairler arasında
ama daha fazlasını da sayabilirim. Turgut Uyar kitapları başucu
kitaplarımdandır, çok fazla şairi seviyorum, sayamayacağım kadar.
Tansel Öngel merak ettiği ve öğrenmek istediklerinin peşini
bırakmayanlardan. Sesini duymak istediği enstrümanların
peşinden giderken oyunculuğun dışında bir müzisyen de
yaratmış. Müziğe olan merakı bağlama çalmakla başlayıp
Bu bir ilandır.

klarnete kadar gitmekte, ve klarnet ile de durmayacak gibi
görünüyor… Oyunculuk ve Müzisyenlik arasında ise bir tercih
meselesi olamayacağını anlatıyor.
Aslında daha beş yaşındayken evdeki kırık bağlama ile başlayan
bir serüvendi benim için. Sonra Halkevleri Genel Merkezi’nde
Timur Selçuk’un kullandığı söylenen efsane bir piyano vardı,
yalnız akordu bozuktu. O piyanonun tuşlarına basarak do, mi
derken kullanmaya başladım. Sonra lisede bir grubumuz oldu, org
çalıyordum; yan flüt çalmak istedim, biraz ud çaldım, akordeonun
sesini merak ettim, cümbüş, cura derken, amatör bir müzisyendim,
iki ay öncesine kadar. Şimdi klarnet dersleri alıyorum. Tiyatro
müzikten bağımsız değil. Müzikallerde oynadım, oynamayı da
isterim. Tiyatro pastaysa müzikal onun kremasıdır. Müzikaller
başka bir disiplindir, hayranlık uyandırıcı performanslar gerektirir.
Müzik hayatımdan hiç çıkmaz diye düşünüyorum ama profesyonel
bir müzik için en büyük hayalim klarnet ile Bach konseri.
Beğendiği, sevdiği ve sevmediği her şeyi soruyoruz. İçtenlikle
anlatıyor, işini, sevdiklerini sevmediklerini… Pek çok şeyi
sevdiği için pek çok şey de olabiliyor bir tiyatro sahnesinde ya
da kamera karşısında.
Kitaplar ve yazarlar…
Bir kitabı bitirince uzunca bir süre etkisinden çıkamamak o kitabın
dili ile konuşmak Oğuz Atay’ın tutunamayanları ile başladı bende.
Puşkin, Dostoyevski, Gorki, Sartre, Nietzsche, hangi kitaplarını
okursam okuyayım ayağımı yere basmamı sağlayan kitaplardan.
Yeni dönem yazarlarından Hakan Günday, Murat Menteş, Alper
Canogüz, okumaya devam ettiğim, herkese tavsiye ettiğim
yazarlardan… Son okuduğum Ahmet Ümit’in “Bab-ı Esrarı” ise
çok güzel kitaptı.
Sinema…
Korku sinemasını izleyemiyorum, bilmiyorum, belki korkuyorumdur.
Psikolojik gerilim türünü izlemek ise keyifli. Başucu filmlerimin
arasında The Fall gelir. Tarihi filmleri çok seviyorum, başka
ritimlerde olan zamanları görmekten çok hoşlanıyorum, o çağın
ritmini duymak gibi. Yılmaz Güney’in duvar filmi, Umut filmi bunlar
yüzyıl sonra da yaşayacak filmler. Charlie Chaplin’in Modern
Zamanları ise hala vazgeçemediğim filmlerden.
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Oyuncular…
Hep sorarlar kendinize örnek aldığınız bir oyuncu var mı?
Hangi oyuncu ile röportaj yapılıyorsa, her biri Robert de Niro
, Al Pacino, Meryl Streep ya da marjinal oyuncular sayıyor.
Bilemem ama Türkiye ‘de göz önünde olan ve olmayan o
kadar çok oyuncu var ki benim örnek aldığım. Ankara Devlet
Tiyatrosu’nda Durukan Ordu var, yakın arkadaşımdır ve çok
örnek alırım kendime. İnsanlar için çok popüler olabilir, Kıvanç
Tatlıtuğ ve Kenan İmirzalıoğlu’nu çok örnek alırım, çünkü müthiş
disiplinli olduklarını düşünüyorum. Kamera oyunculuğunu çok
iyi yaptıklarını düşünüyorum. Ali Ata’yı, Ertan Saban’ı çok örnek
alırım o kadar çok ki beğendiğim oyuncular da hiç öyle yaşlı
adamlar da değil bunlar, kimisi benden küçük veya benim
yaşımda. İçi güçlü olan, zenginliği olan, bu duyguyu yaşayan
ve yansıtan çok fazla oyuncu var. Olgun Şimşek’i izlemeye
doyamıyorum mesela, benim için öğretmen gibi, daha da
yetişiyor genç adamlar ve genç kadınlar…
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Küçük DEV adamlar

İbrahim, Ahmet, Onur, Ali, Burak...
İsimlerinin önemi yok. Kimi
kâğıt mendil satıyor, kimi simit,
kimi de yara bandı. Aslında ne
sattıklarının da önemi yok. Onlar
kendilerini koruyan yasalardan,
sözde
haklarını
korumayı
amaçlayan ulusal ve uluslararası
sözleşmelerden habersiz sokakta
çalışan/çalışmak zorunda olan
çocuklar. Onlar henüz 11–14 yaş
aralığında bulunmalarına karşın,
yerine getirmek zorunda oldukları
“boylarını aşan” sorumlulukları
nedeniyle yaşamaktan yorulmuş,
zamansız olgunlaşmış çocuklar.
Onlar yaşamlarının bir dönemi
göz ardı edilmiş çocuklar.

TMMOB Mimarlar Odası Ankara Şubesi “çocuk ve mimarlık”
çalışmaları kapsamında, kenti hem de kentin en aktif alanlarını,
en yoğun saatlerde kullanan, sokakta çalışan/çalışmak zorunda
olan çocukların kenti nasıl algıladıklarını ve kenti onların gözleriyle
görmek için 4 Şubat 2012’de Ankara Cer Modern’de bir atölye
çalışması düzenledi. Bu atölye çalışmasında sokakta çalışan
çocuklar ve çalışmayanlar yan yana idi. Sokakta çalışan çocuklar,
fiziksel, duygusal, sosyal, sportif, beslenme ve sağlıkla ilgili pek
çok gereksinimlerinin bir program çerçevesinde karşılanmaya
çalışıldığı bir kuruluştan rehber eğitimcileri ile bu çalışmaya
katıldılar.
Atölye çalışması, yaşam koşullarının güçlüğünün onların
çocukluklarını alıp götürdüğünü, yerine hayal kurma yeteneği bile
yok olmuş, daha gerçekçi, çocuk görünümlü yetişkinler haline
dönüştürdüğünü ortaya çıkardı. Onları kentte etkileyen herhangi
bir yapının olabileceğinin farkında dahi değillerdi, nasıl bir kent
istedikleri sorgulandığında kenti değil; sakinliği, huzurundan,
doğallığından, sessizliğine dikkat çekerek, köy yaşantısını
imrenerek anlattılar. Bina ise onlar için yuvaydı, bu nedenle en
güzel binaya, aileleri için belki uzak bir hayal olan TOKİ konutlarını
örnek verdiler. Nasıl bir kent istedikleri sorusuna verdikleri yanıt ise;
sessiz, sakin, yeşil bir yer... Bu sonuç şaşırtsa da haklılardı sonuna
kadar. Sokakta çalışmanın yaşatabileceği (madde kullanımı,
fiziksel ve duygusal her tür şiddet vb.) pek çok olumsuzluğa karşı
güçlükle mücadele kaygısı ile kendini korumak zorunda olan,
günü bir dizi tedirginlik, korku ve ekmek kavgası ile tamamlayan
bu çocuklar yaşıtlarından, hatta yaşça çok büyük kişilerden daha
fazla kullandıkları kentin farkında değillerdi.
Sokakta çalışan çocuklar için onlara sadece çocuk olduklarını
anımsatacak ve o bilinçle yaklaşacak merkezlerin sayısının
artması gerekiyor. Böylece ertelenen çocukluklarının yaşatılmasını
sağlayacak yeni hizmet modellerinin yaratılması ise toplumdaki
pek çok kişinin onlar için ortak dileği olacaktır.

TMMOB Mimarlar Odası Ankara Şubesi
Çocuk Mimarlık Çalışmaları Merkezi
Yarışmalar 2012

İyi niyetli çalışmalar, programlar ve hayata geçen atölye çalışması
benzeri çabalar ve kurumsal uygulamalar yanında bu küçük
adamlara, sokakta çalışmayan akranlarıyla yan yana olabilme
ortamlarının sağlanması ve en azından eşit eğitim koşullarının
yaratılması gerekiyor. Bu açıdan bakıldığında, “küçük dev adamlar”
için küçük dev adımlara gereksinim var…

www.mimarlarodasiankara.org

Bu bir ilandır.

