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12 Haziran seçimleri öncesinde yayýnladýðýmýz Bülten 90'da þöyle demiþtik: 

Büyük bir sürpriz olmazsa Meclis aritmetiði açýsýndan radikal bir deðiþiklik getirmeyecek gibi görünen 
seçimlere gidilirken siyaset ortamýnýn bu denli gerilimli hale geliyor oluþu kuþkusuz seçim sonrasý için de 
iyimserlik yaratmýyor...

Seçim sonrasý için ne denli temkinli yaklaþýlýrsa yaklaþýlsýn, hiç kimsenin seçim sonrasýnda ortaya çýkan kriz 
durumunu öngörebilmesi mümkün deðildi kuþkusuz. Ýktidar partisi hedeflediði 330 sandalyeye ulaþamasa da elde 
ettiði %50'lik oy oranýný nasýl yorumladýðýný krizin çözümsüzlüðünü sürdürme eðilimi ile göstermiþ bulunuyor. 
Seçilmiþ milletvekillerinin tutukluluk halinin ýsrarla sürdürülmesi, masumiyet karinesinin artýk ülkemizde pek bir 
anlamýnýn kalmamýþ olduðunu açýkça gösteriyor. Zira Baþbakan, tutuklu kiþilerin milletvekili adayý olmalarýný bile art 
niyetli bir davranýþ olarak nitelendiriyor. Artýk ne mahkum olmamýþ kiþilerin kategorik olarak masum oluþu, ne de 
ayný Baþbakan'ýn siyasete dönüþünü tam da siyasetin yargýya demokratik kanallarla müdahale ederek saðlamýþ 
olmasý önemlidir. Onyýllardýr ilk defa demokrasiye sahip çýkmak için radikal bir yol benimsemiþ olan ana muhalefet 
partisini Meclis dýþý býrakma hayali, iktidarýn demokrasiden ne anladýðýný bir kez daha gözler önüne seriyor. Ýktidarýn 
uzlaþmadan anladýðý, kendi fikrinin herkesçe kabul edilmesidir. Buna karþýn demokrasi, tam da böylesi eðilimlere 
karþý yýlmadan mücadele etmek anlamýna gelir.

Benzer þekilde, 12 Haziran seçimlerinin hemen öncesinde yayýnlanan Kanun Hükmünde Kararname ile kurulan 
“Çevre, Orman ve Þehircilik Bakanlýðý” da, iktidarýn hem çevre talanýna hem de meslek odalarýna iliþkin tutumunu 
örnekliyor. Her þeyden önce, bu KHK ile, izlenen plansýz yapýlaþma politikalarýyla çevre tahribatýnýn en önemli 
boyutunu oluþturan “imar” iþleri, doða koruma görevi ile birlikte yapýlandýrýlmaktaydý. Ýkinci olarak, bu KHK ile, 
TMMOB ve baðlý odalarýn asli görevleri, ilgili bakanlýk bünyesinde kurulan Mesleki Hizmetler Genel Müdürlüðü'ne 
devredilmiþti. Dahasý, söz konusu Genel Müdürlüðe, meslek odalarýnýn “mevzuatýný, norm ve standartlarýný 
hazýrlamak, geliþtirmek, uygulanmasýný saðlamak, ilgililerin kayýtlarýnýn tutulmasýný saðlamak”, “mimarlýk ve 
mühendislik meslek kuruluþlarýna iliþkin mevzuat düzenlemelerini yapmak ve denetlemek” gibi yetkiler verilmiþti. 
Bu giriþim, son iki yýldýr süren, Devlet Denetleme Kurulu incelemeleri ve Bayýndýrlýk ve Ýskân Bakanlýðý'nýn TMMOB 
üzerinde denetim kurma giriþimleri ile somutlaþan sürecin son noktasý niteliðindedir. Zira bu düzenlemeler, 
Anayasa'nýn 135. Maddesinde yer alan “kamu kurumu niteliðinde meslek kuruluþu” tanýmýný yok ederek meslek 
odalarýný Bakanlýk vesayeti altýna almayý öngörmektedir.

Ýktidarýn plansýz yönetim anlayýþýnýn bir göstergesi olarak, bu yapýlanma henüz geçerlilik kazanmadan 4 Temmuz 
2011 tarihli yeni KHK'ler ile söz konusu Bakanlýk ikiye bölündü ve bu kez "Çevre ve Þehircilik Bakanlýðý" ile "Orman ve 
Su Ýþleri Bakanlýðý" oluþturuldu. Burada da “mimarlýk ve mühendislik meslek kuruluþlarýna iliþkin mevzuatý 
hazýrlamak” görevi Çevre ve Þehircilik Bakanlýðý'na baðlý Mesleki Hizmetler Genel Müdürlüðü'nün görevleri arasýna 
alýnmýþtýr. Dikkat çekici bir biçimde, yeni düzenlemede, Genel Müdürlüðe daha önce verilen “meslek odalarý ve sivil 
toplum kuruluþlarý ile iþbirliði yapmak ve koordinasyonu saðlamak” görevinden de vazgeçilmiþtir. 

Anayasanýn 135. maddesi meslek odalarýnýn kamu tüzelkiþiliðine sahip olduðunu, 123. maddesi ise kamu 
tüzelkiþiliðinin ancak kanunla düzenleneceðini açýkça ifade etmektedir. Bu açýk ifadelere karþýn söz konusu Bakanlýk 
yapýlanmasýnýn TMMOB ve baðlý Odalarý hedef alan bir saldýrýyý içeren bir biçimde bir KHK ile tasarlanmasý anlamlýdýr. 
Görülüyor ki, iktidarýn meslek odalarýna iliþkin seçim sonrasýna ertelenmiþ bir hesabý vardý ve bu hesap þimdi 
önümüze koyuluyor. Buna karþýlýk, tüm örgütlülüðümüzle ve TMMOB çatýsý altýnda dayanýþma ruhu ile mücadeleyi 
sürdürmek en büyük sorumluluðumuzdur.

TMMOB Mimarlar Odasý Ankara Þubesi
41. Dönem Yönetim Kurulu 
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Dünya Benim Çevremde – Dünya Çevre Günü Etkinlikleri, 
Bellek, Mekan, Siyaset: Ulucanlar Cezaevi  Müzesi, 
Mimarlýk ve Eðitim Kurultayý VI: “Mimarlýk Eyleminin Geliþimi ve Çeþitlenmesi

Sivas Katliamý Bir Kez Daha Lanetlendi
TMMOB'ye Baðlý Mimar, Mühendis, Þehir Plancýsý Odalar Çevre Mühendisleri Odasý ile Dayanýþma 

Ýçindedir
6223 Sayýlý Yetki Kanunu ve 644 Sayýlý Çevre ve Þehircilik Bakanlýðýnýn Kuruluþuna Ýliþkin Kanun 

Hükmünde Kararname ve TMMOB'a Etkileri Üzerine Hukuki Deðerlendirme, 

Genel Seçim Sonuçlarý, KHK'ler, Yeni Kurulan Bakanlýklar ve Görevlerimiz Üzerine, TMMOB 
Örgütlülüðüne, 
Meslek Odalarýnýn “Özerk ve Kamusal” Kimliðini Yok Sayan 644 Sayýlý KHK Ýptal Edilmelidir, 

Dünya Çevre Günü Kutlu Olsun! 
Hopa Halký Yalnýz Deðildir, 
15-16 Haziran 1970 Direniþini, Yaratanlarý Selamlýyoruz, 

Kent Kimliði, Kentliler ve Meslek Odasý, 
Türkiye'yi Bekleyen Büyük Tehlike: Bölgesel Çatýþmalar ve Kitlesel Göç, 
Michel Foucault'nun Yazýlarýnda Mimarlýða Deðinmeler, 

Yaz Okulu: Munzur Gözeleri

Çamlýca Tepesi TV- Radyo Kulesi Fikir Projesi Yarýþmasý Hakkýnda Meslektaþlarýmýza Duyuru
Devam Eden ve Sonuçlanan Yarýþmalar

Bozkurt Güvenç'le Söyleþi, 

Çocuk ve Mimarlýk Çalýþmalarý Merkezi
Bülent Batuman 
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TMMOB

TMMOB Mimarlar Odasý
TMMOB

TMMOB
TMMOB

Seçkin Çopur
Ali Tolga Özden

Mustafa Mazýoðlu

Banu  Barutçu Akpýnar

Gelir- Gider Tablosu

ÝÇÝNDEKÝLER

4-28

47-57

29-36

37-46

58-61

62-63

64-68

69

70-72

91



Ülke genelinde 01.01.2011 tarihi itibariyle yürürlüðe 
giren 4708 sayýlý Yapý Denetim Kanunu uygulamalarýnda 
“Yapý Denetim Ýzin Belgesi” alarak görev yapacak 
yapý denetim kuruluþlarýnda kuruluþ ortaðý mimar 
olarak görev yapacak ve yapý denetim 
firmalarýnda proje ve uygulama denetçisi olarak 
ilk defa görev yapacak üyelerimiz için 
düzenlediðimiz eðitim programý 19 üyenin katýlýmý ile 
18-19 Haziran 2011 tarihinde gerçekleþtirildi.

4708 sayýlý Yapý Denetimi Hakkýnda Kanun ve ilgili 
yönetmeliklerine dair bilgilerin verildiði eðitimin 
sonunda sýnav yapýlmýþ ve katýlýmcýlar arasýnda sýnavda 
baþarýlý olanlar sertifika almaya hak kazanmýþlardýr.
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Yapý Denetimi Eðitimi Yapýldý

TMMOB Mimarlar Odasý Ankara Þubesi 18 Haziran 2011 
tarihinde Göynük, Mudurnu, Sünnet Gölü'ne teknik bir 
gezi organize etti. Mudurnu'da Osmanlý Dönemi 
konutlarýndan baþlayarak sivil mimarlýk örneklerini 
yerinde inceleme fýrsatý bulan katýlýmcý mimarlar, 
Mudurnu'nun tarihi havasýný soluduktan sonra Sünnet 
Gölüne hareket ettiler. Sünnet Gölü'nde doða ile baþ 
baþa yenilen öðlen yemeðinin ardýndan trekkingle 
doðayý keþfeden katýlýmcýlar, buradan Göynük'e geçtiler. 
Ýçinde bulundurduðu 110'u tarihi konut olmak üzere 
çeþitli cami, türbe, çeþme ve hamamlarýn oluþturduðu 
kentsel sit alaný içerisinde Göynük'ü keþfeden 
katýlýmcýlar, ayný gün Ankara'ya dönerek geziyi 
sonlandýrdýlar.  

Teknik Gezi: Göynük - Mudurnu-
Sünnet Gölü 

Sürekli Mesleki Geliþim Merkezi çalýþmalarý 
kapsamýnda 2942 Sayýlý Kamulaþtýrma Kanunu'nun 
15. maddesine dayanýlarak hazýrlanan Kamulaþtýrma 
Davalarýnda Bilirkiþi olarak Görev Yapacaklarýn 
Nitelikleri ve Çalýþma Esaslarýna Ýliþkin Yönetmeliðin 
5.madde g bendinde belirtilen "Ýlgili ihtisas odasýnca 
düzenlenen bilirkiþi meslek içi eðitim kursunu baþarý 
ile tamamlayarak bilirkiþi yetki belgesi almýþ olmasý ve  
denkliði kabul edilen belgeye sahip olmasý gerekir " 
hükmü gereðince üyelerimizin her il için ayrý ayrý 
düzenlenecek  2012 yýlý bilirkiþi listelerine baþvuru 
yapabilmeleri için düzenlenecek meslek içi eðitim 
seminerlerine katýlmalarý zorunlu hale getirilmiþ ve ilk 
defa baþvuru yapacak üyelerimiz için eðitim 
seminerinin  tarihi 21-22 Ekim 2011 olarak 
belirlenmiþtir.

Kamulaþtýrma Davalarýnda Bilirkiþi olarak görev 
yapmak isteyen üyelerimizin 14 Ekim 2011  Cuma 
günü saat 18.00'a kadar Bilirkiþi Eðitim 
Seminerlerine kayýt yaptýrmalarý gerekmektedir.

Kayýt için: 
Banu Barutcu Akpýnar / 4178665 -121
Süre / Kredi : 8 + 8 = 16 saat (iki gün) / 15 kredi 
Katýlýmcý Sayýsý  : 30 kiþi
Ücret: 160 YTL
Yer: Daha sonra bilgilendirilecektir
 

Kamulaþtýrma Bilirkiþilik
Temel Eðitimi  Açýlýyor
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Avrupa Mimarlar Konseyi'nin (ACE) 2011 yýlýndaki ilk Genel Kurul toplantýsý 1-2 Nisan 2011 tarihlerinde Ýrlanda'da 
kentinde gerçekleþtirildi. Genellikle Brüksel'de toplanan ACE Genel Kurul toplantýsý bu kez Ýrlandalý ACE Baþkaný 
Selma Harrington'un davetiyle Dublin kentinde düzenlendi. 

Genel Kurul gündeminin ana maddeleri arasýnda, ACE'nin Avrupa'da mimarlýk eðitim þartýný 5 yýla çýkartmak için 
yürüttüðü lobi faaliyeti ve Avrupa'da yapý tasarýmý ve inþaat hizmetlerinin alýmýnda kullanýlan ihale süreçlerinde 
niteliksel kriterlerin de en az maliyet kriterleri kadar dikkate alýnmasý için yürütülen görüþmeler hakkýnda 
bilgilendirme bulunuyordu. Ayrýca, Avrupa'da mimarlýk mesleðinin güncel durumu hakkýnda ACE Sektör Araþtýrmasý 
2010'un sonuçlarý sunuldu. Genel Kurul sonunda yapýlan özel bir oturumda ise, Avrupa ülkelerinden mimarlar ve 
uzmanlar tarafýndan Tarihi Yapýlarda Enerji Verimliliði temalý sunuþlar gerçekleþtirildi.

ACE Sektör Araþtýrmasý 2010 için:
www.ace-cae.eu/public/contents/index/category_id/228/language/en
Özel oturumda yapýlan sunuþlara ulaþmak için:
www.ace-cae.org/public/contents/index/category_id/240
 *http://www.mo.org.tr/index.cfm?sayfa=Belge&Sub=detail&RecID=3867

ACE Genel Kurulu Dublin'de Toplandý*

Uluslararasý Mimarlar Birliði(UIA) 2. Bölge Ýstanbul 
Bildirgesi
Ýstanbul, 18 Haziran 2011

Uluslararasý Mimarlar Birliði'nin (UIA) Doðu Avrupa ve 
Orta Doðu ülkelerini kapsayan 2. Bölgesi'nde (

) bulunan mimarlýk örgütlerinin baþkanlarý 
ve temsilcileri 18 Haziran 2011'de Ýstanbul'da 
toplanmýþlar ve aþaðýdaki bildirinin yayýnlanmasýna 
oybirliði ile karar vermiþlerdir.

Toplantýda bulunan UIA 2. Bölge Üye Kesimleri 
tarafýndan, demokratik haklarýn savunulmasý ve 
afetlere karþý önlem alýnmasý, savaþlara ve siyasi 
çatýþmalara karþý barýþýn saðlanmasý amacýyla 
bölgede dayanýþma, diyalog ve iþbirliði içinde 
hareket edilmesinin hayati öneme sahip olduðu 
belirtilerek; bu baðlamda, barýþçýl bir gelecek ve 
sürdürülebilir çevre için UIA ve politikalarýnýn büyük 
bir önemi olduðu kuvvetle vurgulanmýþtýr.

Toplantý katýlýmcýlarý, güçlü bir mutabakat içinde:

-Ýnsan haklarýný ve toplum yararýný savunan mimarlýk 
örgütlerinin demokratik, baðýmsýz ve bilimin 

UIA 2. 
Bölge toplantýsýna katýlan ülkeler; Afganistan, 
Azerbaycan, Baltýk ülkeleri (Estonya, Letonya ve 
Litvanya), Belarus, Bulgaristan, Çek Cumhuriyeti, 
Ermenistan, Filistin, Gürcistan, Hýrvatistan, Ýsrail, 
Kýbrýs, Lübnan, Macaristan, Özbekistan, Polonya, 
Romanya, Rusya, Slovakya, Slovenya, Türkiye, 
Yunanistan

rehberliðinde yaptýklarý çalýþmalarýnýn önünde engel 
oluþturan küresel geliþmeler ve yasal düzenlemeler 
konusunda endiþelerini dile getirmiþ ve bu kapsamda 
mimarlýk örgütlerinin rolünün son derece önemli 
olduðunu belirtmiþlerdir.

-Çevreye, kente, mimarlýða, somut ve somut olmayan 
kültürel miras deðerlerine duyarlýlýk ve saygý 
göstermeyen yapýlý çevre, kentsel dönüþüm ve 
yenileme projelerinin yarattýðý kayýplar ve sorunlarýn 
tehlikeli boyutlara ulaþtýðý deðerlendirmesi yapýlarak, 
bu konudaki kaygýlar dile getirilmiþtir. 

-Özellikle çaðýmýzda sayýlarý ve yarattýðý tahribatlar 
gittikçe artan doðal ve insan eliyle yaratýlan afetler 
hatýrlatýlarak, doðal ve ekolojik deðerlerin 
korunmasýnýn hayati önemi vurgulanmýþtýr.

-Yoksulluk sorununu ve demokrasi karþýtý yaklaþýmlarý 
göz ardý ederek, kentsel mekaný bir “yatýrým ve özel 
rant” aracý olarak gören küresel pazar politikalarýna 
karþý dayanýþma çaðrýsý yapmýþtýr.

-Geliþmiþ ve az geliþmiþ bölgeler arasýnda eþitsizliklerin 
giderilmesi için çalýþmalar yapýlmasý gerektiði ve 
yapýlacak olan bu yöndeki çalýþmalara destek vereceði 
bildirmiþlerdir.

Ýçinde bulunduðumuz küresel kriz koþullarýnda, insan 
haklarý, eþitlikçi toplumsal politikalar ve gelecek 
nesillerin refahý için, UIA'nýn oluþturduðu mimari birlik 
içinde tek bir ses olmanýn önemi vurgulanarak bu 
konuda kararlýlýk iradesi beyan edilmiþtir.

Mimarlar Odasý Basýn Bildirisi
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TMMOB Mimarlar Odasý Ankara Þubesi bu yýl da Dünya 
Çevre Günü etkinliklerini Çocuk ve Mimarlýk çalýþmalarý 
ile birleþtirerek gerçekleþtirdi. Gönüllü üyelerimizin 
paket program uyguladýðý etkinliðin baþlýðý “Dünya 
Benim Çevremde” idi. Etkinlik boyu, yaratýcý drama, 
sunuþ, tartýþma, resim, seramik ve origami 
çalýþmalarýnda bulunan çocuklar etkinlik sürecince 
çevre sorunlarý üzerine düþünme fýrsatý buldular. Çevre 
sorunlarýna çözüm önerileri de geliþtiren katýlýmcý 
çocuklar geniþ katýlýmlý bir atölye çalýþmasýnýn ardýndan, 
oluþturduklarý sonuç ürünleri düzenlenen bir sergi ile 
Konur Sokak'ta kamuoyuna sundular. 

1.Projenin adý : 

Dünya Benim Çevremde
 

2.Projeyi Uygulayanlar : 

 Mimarlar, mimarlýk öðrencileri, sanatçýlar,
 

3.Projenin Baþlangýç Tarihi : 

1 Haziran 2011- 6 Haziran

4.Projenin Uygulama Süresi : 

Buluþma için okullarda 2 saat
Atölye için  3 saat
Sergi için 5 saat

5.Projenin Uygulama Periyodu : 

1 Buluþma, Bir Atölye, Bir Sergi

6.Projenin Uygulanacaðý Yaþ Grubu : 

Buluþmalar için : 11 yaþ,
Atölye için : 6–12 yaþ,
Sergi için : 6+yaþ

7.Projenin Uygulanacaðý Çocuk Sayýsý : 

Buluþma için okulda 1 sýnýf
Atölye için sokakta sýnýrsýz
Sergi için sokakta sýnýrsýz

8.Projenin Uygulanacaðý Okul Sayýsý : 

Buluþma için 100 Okul

9.Projenin Genel Amacý : 

Çocuklarda Kent ve Çevre Bilincinin Oluþmasý, 
yaþadýklarý çevreye karþý duyarlýlýklarýnýn artýrýlarak, 
yaratýcýlýklarýnýn açýða çýkartýlmasý 

10.Projenin Hedefleri : 

Bireylerin yaþadýklarý yerlere dair sorumluluk 
alabileceðinin ve herkesin yaþadýklarý çevreye 
dair sorumluluk alarak yapabileceklerin var 
olduðunun paylaþýlmasý 

11.Kazanýlmasý Beklenen Davranýþlar : 

Sorumluluk, aidiyet, katýlým.

12.Hedef Kavramlar : 

Doðal çevre, gelecek, koruma, yaþam, Dünya

Dünya Benim Çevremde
Dünya Çevre Günü Etkinlikleri
Çocuk ve Mimarlýk Çalýþmalarý Merkezi
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13.Anahtar Kelimeler :

Çocuk, bakmak, görmek, bilgi, aidiyet, özgürlük, 
sorumluluk, biriktirme, eski-yeni, istek, ihtiyaç, katýlým, 
var, yok

14.Kullanýlan yöntemler :

Drama, sunuþ,  tartýþma, senaryo, resim, seramik, 
kâðýt katlama

15.Kullanýlan malzemeler : 

Fotoblok kartlar, Kâðýt kalem, Resim Kâðýdý, Boya, Kil, 
Makas, Karton
                        
16.Programýn uygulanmasý :

1-3 2011 Haziran tarihleri arasýnda belirlenmiþ 
okullarda 4. sýnýf öðrencilerine yönelik 2 saatlik 
buluþmalar gerçekleþtirilmiþtir.

Bu buluþmalarda çocuklarla birlikte tanýþma, 
tartýþma, sunuþ yapma, senaryo yazma ve resim 
yapma teknikleri kullanýlarak uygulamalar 
yapýlmýþtýr. 

5 Haziran 2011 tarihinde, “Dünya Benim 
Çevremde” atölyeleri Konur Sokak'ta açýk alanda 
gerçekleþtirilmiþtir. Buluþma ve atölyelerde 
yapýlan çalýþmalar saat 11.00'den itibaren Konur 
sokakta gün boyu sergilenmiþtir.

Çalýþmanýn Gerçekleþtiði Okullar ve Gönüllü 
Yürütücüler Aþaðýdaki Gibidir:

OKUL :ANITTEPE ÝLKÖÐRETÝM OKULU
MÝMAR :ADNAN ZEYTÝNCÝ
TARÝH :1 HAZÝRAN 2011

OKUL :ARJANTÝN ÝLKÖÐRETÝM OKULU
MÝMAR :ARSEN KÖSTERÝT
TARÝH :2 HAZÝRAN 2011 

OKUL :ATATÜRK ÝLKÖÐRETÝM OKULU
MÝMARLAR :ÝREM KILIÇ - SÝNEM UYAR
TARÝH :1 HAZÝRAN 2011

OKUL :AYDINLIKEVLER ÝLKÖÐRETÝM OKULU
MÝMAR :FATMA BAÞARAN
TARÝH :1 HAZÝRAN 2011

OKUL :BADEMLÝDERE ÝLKÖÐRETÝM OKULU
MÝMARLAR :TEZCAN K. CANDAN-ÖZLEM D. UÐUR
TARÝH :1 HAZÝRAN 2011

OKUL :ÇOCUK SEVENLER ÝLKÖÐRETÝM OKULU
MÝMAR :BURÇÝN TORUN
TARÝH :1 HAZÝRAN 2011
OKUL :DEDEMAN ÝLKÖÐRETÝM OKULU
MÝMARLAR :ALÝ HAKKAN - EMEL KEFELÝ
TARÝH :3 HAZÝRAN 2011
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OKUL :DERBENT ÝLKÖÐRETÝM OKULU
MÝMARLAR :LEMAN ARDOÐAN - BANU BARUTÇU
TARÝH :1 HAZÝRAN 2011

OKUL :DR. REÞÝT GALÝP ÝLKÖÐRETÝM OKULU
MÝMAR :Y. YEÞÝM UYSAL 
TARÝH :2 HAZÝRAN 2011

OKUL :EMNÝYETÇÝLER ÝLKÖÐRETÝM OKULU
MÝMAR :NURÞEN PEHLÝVANOÐLU
TARÝH :2 HAZÝRAN 2011

OKUL :GAZÝ OSMAN PAÞA ÝLKÖÐRETÝM OKULU
MÝMARLAR :ÝREM KILIÇ - SÝNEM UYAR
TARÝH :1 HAZÝRAN 2011

OKUL :GÜLTEN KÖSEMEN ÝLKÖÐRETÝM OKULU
MÝMAR :GÜLFER ARIKOÐLU
TARÝH :2 HAZÝRAN 2011

OKUL :HAMDULLAH SUPHÝ ÝLKÖÐRETÝM OKULU
MÝMAR :ÖZLEM DENGÝZ UÐUR
TARÝH :3 HAZÝRAN 2011

OKUL :KALABA ÝLKÖÐRETÝM OKULU
MÝMAR :GÜLÞEN DÝÞLÝ
TARÝH :2 HAZÝRAN 2011

OKUL :MÝLLÝ EÐÝTÝM VAKFI ÝLKÖÐRETÝM  
  OKULU

MÝMAR :CEMÝLE OKYAY
TARÝH :2 HAZÝRAN 2011

OKUL :MÝMAR SÝNAN ÝLKÖÐRETÝM OKULU
MÝMARLAR :TEZCAN K. CANDAN-SEMA ÇORAKÇI
TARÝH :1 HAZÝRAN 2011

OKUL :MÜNEVVER ÖZTÜRK ÝLKÖÐRETÝM 
 OKULU

MÝMARLAR :MEHMET SAYIM KARAYEÐEN-
        EMEL CÖNGER

TARÝH :1 HAZÝRAN 2011

OKUL :NEJLA-ÝLHAN ÝPEKÇÝ ÝLKÖÐRETÝM 
 OKULU

MÝMAR :NAMIK KEMAL KAYA
TARÝH :1 HAZÝRAN 2011

OKUL :NENEHATUN ÝLKÖÐRETÝM OKULU
MÝMAR :HALUK SEYREK
TARÝH :3 HAZÝRAN 2011

OKUL :ONUNCU YIL ÝLKÖÐRETÝM OKULU
MÝMAR :SEMA ÇORAKÇI

TARÝH :3 HAZÝRAN 2011

OKUL :ÖÐRETMEN HÜSEYÝN HÜSNÜ TEKIÞIK 
  ÝLKÖÐRETÝM OKULU

MÝMAR :YALÇIN AKÇINAR

TARÝH :2 HAZÝRAN 2011

OKUL :ÖÐRETMEN KUBÝLAY ÝLKÖÐRETÝM 
 OKULU

MÝMAR :VEDAT AÐCA

TARÝH :2 HAZÝRAN 2011

OKUL :ÖZEL GÖKKUÞAÐI ÝLKÖÐRETÝM

  OKULU

MÝMARLAR :AFET BARAN - SEMRA SANITÜRK

TARÝH :3 HAZÝRAN 2011

OKUL :SOKULLU MEHMET PAÞA ÝLKÖÐRETÝM 
 OKULU

MÝMAR :CAN MENTEÞ KARABÜK

TARÝH :3 HAZÝRAN 2011

OKUL :SÜLEYMAN UYAR ÝLKÖÐRETÝM OKULU

MÝMAR :GÜLSEREN ORAY

TARÝH :3 HAZÝRAN 2011

OKUL :TÜRKKONUT ÝLKÖÐRETÝM OKULU

MÝMAR :ELÝF BARUTÇU

TARÝH :2 HAZÝRAN 2011

OKUL :ÜLKÜ AKIN ÝLKÖÐRETÝM OKULU
MÝMAR :MERYEM KOÇ KAYA
TARÝH :3 HAZÝRAN 2011
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TMMOB Mimarlar Odasý Ankara Þubesi Çocuk ve 
Mimarlýk Çalýþmalarý Merkezinin ''1000 Mimar 1000 
Okulda'' projesi kapsamýnda, Dünya Çevre Günü 
dolayýsýyla hazýrlanan ''Dünya Benim Çevremde'' etkiliði 
için Aydýnlýkevler Ýlköðretim Okulu 4D sýnýfý öðrencileri 
ile 01 Haziran 2011 günü üç ders saati süresince bir 
çalýþma gerçekleþtirdim.

Sýnýfa kendimi tanýttýktan sonra ''Uygulama Ölçme 
Deðerlendirme Anketi''ni daðýttým. Anket sonrasýnda 
öðrencilerin bakmakla görmenin ayný þey olmadýðýný 
fark etmelerini saðlayan bir oyun oynadýk.

Foto blok kartlarý kullanarak önce enerjinin ne olduðunu 
konuþtuk. Akýllarýna ilk gelen kendi enerjileri oluyor;  
hýzlý koþmak, zýplamak, pozitif enerji, negatif enerji, 
arabalarý hareket ettiren petrol, rüzgâr enerjisi, güneþ 
enerjisi… Tabii gece olunca da elektrik enerjisi; her yeri 
aydýnlatýyor, televizyonu, buzdolabýný, bilgisayarý 
çalýþtýrýyor..

Elektrik nasýl elde ediliyor? Hidroelektrik santraller, 
Termik santraller ve Nükleer santrallerden elde ediliyor. 
Santrallerin yapýlýrken, üretim yaparken ve olasý bir 
felaket sonunda çevreyi nasýl etkilediklerini 
konuþuyoruz. Öðrencilerden birisi televizyonda görmüþ 
büyük pervaneler varmýþ onlar döndükçe de elektrik 
elde ediliyormuþ.

Doðaya zarar vermeden elektrik elde etmenin yollarýný, 
yenilenebilir enerji kaynaklarýný konuþtuk. Güneþ 
enerjisi ile hareket eden arabalar çizdiler. Sera etkisi ve 
küresel ýsýnmayý önlemek için toplu taþýma araçlarýný 
kullanmayý, ormanlarý koruyarak yeni aðaçlar dikmeyi 
ve daha az çöp çýkarmayý gerekli buldular.

Çevre sorunu denince ilk akýllarýna gelen çöp ve pet 
þiþeler oluyor. Fabrika dumanlarý, piller, boyalar, araba 
egzozu, radyasyon çevreye zarar veriyor ve canlýlarý 
zehirliyor. Çok elektrik kullanmak, ormanlarýn 
kesilmesi, nükleer santraller, asit yaðmurlarý ve 
çoðunlukla insanlar çevreyi kirletiyor.

Çýkan çöpleri ayrýþtýrarak atmak,  gereksiz yere yanan 
lambalarý söndürmek, diþlerini fýrçalarken suyu boþ yere 
akýtmamak, havayý temizlemesi için aðaç dikmek gibi 

kendilerinin çevreyi korumak için yapabileceklerini 
saptadýlar…

Bir sabah uyandýðýnda, güneþ doðmamýþtýr, dünya 
çölleþmiþtir, acaba ne olmuþtur?

Ýnsanlarýn çevreye verdiði zararlar sonunda böyle 
durum ortaya çýktýðýnda birleþen çocuklar; U.F.O.'lara 
peynir vererek güneþi geri getirtiyorlar. Bu durumdan 
annesinin tatlý sesi ile uyanýp bir rüya olmasýný 
isteyenler, kendisinin süper gücü ile dünyayý kurtaranlar 
olduðu gibi ailesi, arkadaþlarý ile dünyayý temizleyenler 
de var…

Son paragrafta bir öðrencinin yazdýklarýný aynen 
aktarýyorum: ''Dernekler kurmalýyým, insanlara, 
hayvanlara yardým etmeliyim; dünyamýz yok olmasýn. 
Elektriði az kullanýp, geri dönüþüm olan çöpleri 
dönüþüm yapmalýyýz. Denizlere, derelere çöp 
atmamalýyýz.''

Öðrencilerin ilgisi, katýlýmcý tutumlarý, severek 
çalýþmalarý beni mutlu etti. Onlarýn ileride baþarýlý 
bireyler olacaðýna inanýyorum. Ayrýlýrken geldiðiniz için 
teþekkür ederiz diyen bu sevgi dolu yüreklere ben de 
bana yaþattýklarý hoþluklar için teþekkür ediyorum. 

Aydýnlýkevler Ýlköðretim Okulu
Fatma Baþaran
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5 Haziran Dünya Çevre Günü Þubemizin Çocuk ve 
Mimarlýk Çalýþmalarý Merkezi etkinlikleri kapsamýnda 3 
Haziran 2011 tarihinde Dikmen Dedeman Ýlköðretim 
okulunda tüm 4 sýnýf öðrencileri ile 2 ayrý etapta 
buluþtuk.

Bu yýlýn temasý “enerji” olarak belirlenmiþti ve bu ilk 
bakýþta oldukça heyecanlaþtýrmýþtý bizleri. Zira seçilen 
tema oldukça geniþ kapsamlý olup, bize de önemli 
ölçüde sorumluluk yüklemekteydi. Bu heyecan ile okula 
gittiðimizde son derece heyecan verici bir öðrenci grubu 
ile karþýlaþtýk doðal olarak, hepsinin gözlerinde farklý 
disiplinden gelen “öðretmen”ler olarak farklý bir 
heyecaný hissettik ve ilk olarak mimar, mimarlýk 
konusundaki sorularýmýz karþýsýnda aldýðýmýz olumlu 
yanýtlarla birlikte, mesleðimizin ne kadar sorumluluk 
gerektirdiðini bir kez daha birlikte hatýrladýk. Genel 
olarak mimarý ve mimarlýk mesleðinin ne iþe yaradýðý 

hakkýnda hemen tüm çocuklarýn bir fikrinin olmasý bizce 
çok önemliydi.

Enerji kaynaklarý ve bu kaynaklarýn gündelik 
yaþantýmýzda nasýl kullanýlacaðýna dair yapýlan sözlü 
tartýþmalar ve deðerlendirmelerde çocuklarýn bu 
konuda oldukça bilinçli ve duyarlý olduklarýný görmek 
bizi mutlu etti. Yaptýðýmýz anketler ve çocuklarýn yazýlý 
ifadelerinde bu konunun kavrandýðýný ve bu bilinçle 
davrandýklarýný ifade etmeleri çok önemliydi. 

Özellikle iki öðrencinin nükleer enerji kullanýlmasý 
konusunda 1986 yýlýnda yaþanan Çernobil Faciasýný ve 
sonuçlarýný hatýrlatan örneklemesi ve bu konudaki 
bilgilendirmelerimiz ile birlikte sýnýfta yapýlan 
tartýþmalar sonucunda bizler verilen görev açýsýndan 
“enerji” temasý üzerine verilmesi gereken mesajýn 
önemli ölçüde gerçekleþtirildiðini düþünüyoruz.

Dünya Çevre Günü Etkinlikleri Dedeman Ý.Ö.O.  Buluþmasý Üzerine
Ali HAKKAN, Emel KEFELÝ
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01.06.2011 tarihinde saat 10.00'da Mamak Derbent 
Ýlköðretim Okuluna Mimar Leman Ardoðan ve Mimar 
Banu Barutcu Akpýnar proje yürütücüsü olarak gittik.

Okul kent merkezi dýþýndaydý ve yol uzundu. Yol 
boyunca Derbent Ýlköðretim Okulunun öðrencilerini 
konuþtuk. Nasýl çevreye duyarlý olacaklarý,  kentsel 
dönüþümden etkilenip, etkilenmedikleri, okulun 
durumunun nasýl olduðu sorularýnýn cevaplarýný birlikte 
aradýk. 

Okul Mamak'ta kentsel dönüþümünün etkilediði, 
çevresindeki konutlarda göçün baþladýðý, bu nedenle 
öðrenci sayýsýnýn azaldýðý bir bölgede. Standart MEB 
okullarýndan farký bahçesi asfalt ve yeþili olmayan, 
demir korkuluklarla sokaktan ayrýlan bir okul.

Okulun giriþini bulmakta zorlandýk önce; “Okul giriþi 
nerede?” Bir öðrenci velisinden aldýðýmýz yardým ile yolu 
bulduk ve okula girdik. Her okul gibi, bu okulun içi de 
gülen öðrencilerle dolu. Bize yardým için birbirleri ile 
yarýþan birçok öðrenci…

Giriþte okul müdürünün bizi beklediðinin gördük ve 
hemen kendimizi tanýttýk. Okul müdürü aydýn, ilimli 
genç kuþaktan bir eðitimci…

Okul müdürü bizi müdür odasýna davet etti. Okul 
hakkýnda genel bilgiler verdi. Okulun göçten çok 
etkilendiðini, öðrenci sayýsýnýn 3/4 oranýnda azaldýðýný, 
belki seneye eðitim yapamayacaklarýný ifade etti. 
Sýnýflarýn yaklaþýk 12–13 öðrenci arasýnda olduðunu 
belirtti. Bu durumda iki sýnýfý birleþtirerek daha fazla 
öðrenci ile çalýþmamýzý yapmaya karar verdik. Sonuç 
olarak 4. sýnýflardan 2 sýnýfý birleþtirdiler ve bize sýnýfýn 
hazýr olduðunu bildirdiler.

Sýnýf öðretmeni ile birlikte sýnýfa gittik. Sýnýf aydýnlýk ve 
sevgi doluydu. Kapýda asýlý bir belge hemen dikkatimizi 
çekti. Sýnýfýn o ay en temiz sýnýf olarak seçildiðini 
gösteren bir belgeydi.

Öðrencilere kendimizi tanýttýk ve orada olma nedenimizi 
anlattýk. Sýra öðrencilerin kendilerini bize tanýtmalarýna 
geldi. Her öðrenci adý ile birlikte çevre konusunda ilk 
aklýna gelen kelimeyi bizimle paylaþtý. Böylece çevre 
konusunda çocuklarýn konuya ne kadar duyarlý 
olduklarýný hissettik.

Daha sonra elimizde bulunan çevre ile ilgili kâðýtlarda/ 
kartonlarda yazan ve çocuklara gösterilen þekiller 
üzerinden çevre ile ilgili sorunlarý tespit etmeye çalýþtýk. 
Çevre sorunlarý denilince ilk akla gelen “çöp sorunu” ve 
“çevre kirliliði” oldu.

Daha sonra daðýttýðýmýz renkli küçük kâðýtlara çevre ile 
ilgili sorunlarý çizgilerle anlatmalarýný istedik. Bu çalýþma 
sýnýfýn heyecanýný artýrdý ve birbirinden kopya çekenler 
ve yeni çevre sorunu bulanlar ve çözüm önerileri ile 
uygulama devam etti.

Uygulamanýn son bölümünde çocuklardan gözlerini 
kapamalarýný, güzel bir dünya hayal etmelerini istedik. 
Sonra gözlerini açtýklarýnda hayal ettikleri dünyanýn 
felakete uðradýðýný tüm çevrenin yok olduðunu 
söyledik. Bu yeni duruma göre bir senaryo yazmalarýný 
talep ettik. Burada gördük ki, “senaryo” kelimesini 
bilmiyorlar, biz de “hikâye” yazmalarý þeklinde 
uygulamayý düzelttik.

Sonuç olarak çocuklar felakete uðramýþ dünyada, 
kendi dünyalarýný yarattýlar.

Mamak Derbent Ýlköðretim Okulu
Leman ARDOÐAN-Banu Barutçu AKPINAR
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TMMOB Mimarlar Odasý Ankara Þubesi, Çocuk ve 
Mimarlýk Çalýþmalarý Merkezi tarafýndan gerçekleþtirilen 
“Dünya Benim Çevremde”  projesinin yürütüleceði 
ilköðretim okullarýndan birisi de Hamdullah Suphi 
Ýlköðretim Okulu'ydu. 

4-A sýnýfý öðrencileri ile çevre konusunu tartýþmaya 
baþ lamadan, çocuklar  i lk  önce sohbetten 
etkilenmeksizin küçük renkli kâðýtlara, akýllarýna ilk 
gelen çevre sorununu yazdýlar. Herkes ilk aklýna gelen 
sorunu okuduðunda gördük ki, çevreye atýlan çöpler 
sorunlar arasýnda ilk sýrayý alýyordu. Çocuklar egzoz 
dumanlarýný, fabrika atýklarýný, ozon tabakasýna zarar 
veren parfümleri, nehirlere akan kanalizasyonlarý ve 
yerlere tüküren insanlarý da unutmamýþlardý.

Fotoblok kartlar üzerinden çevre üzerine sohbete 
geçtiðimizde, çocuklar konularla çok ilgili, bilgi ve 
katýlýmcýydýlar. Enerji nedir konuþtuk, tüm sýnýfýn 
katýlýmýyla elektrik enerjisi hangi yollardan üretilir 
sýraladýk. Öðrencilerin hepsi Çernobil kazasýný ve 
Karadeniz Bölgesine olumsuz etkilerini biliyorlardý. 
Güncel olarak Japonya'daki deprem ve sonrasýnda 
yaþanan nükleer felaketten de haberdardýlar. Türkiye'de 
yapýlan ve yapýlmasý planlanan HES'ler ve doðaya 
zararlarý konusunda da söyleyecek sözleri vardý. Fabrika 
atýklarýný, asit yaðmurlarýný ve zararlarýný konuþtuk. 

Enerjiyi tasarruflu kullanabilmek, çevremizi ve 
dünyamýzý koruyabilmek, kurtarabilmek için neler 
yapabileceðimizi paylaþtýk. Çocuklarýn hepsi geri 
dönüþüm konusunda bilgiliydi. Hangi maddeleri, 
malzemeleri tekrar iþleyerek kullanabileceðimizi 
tartýþtýk. Hepsi olmasa da, bir kýsým öðrenciler evlerinde 
çöpleri ayrýþtýrdýklarýný belirttiler. Hatta Keçiören'de 
yaþayan bir kýz öðrenci, ayrýþtýrdýklarý çöpleri pazar 
günleri babasý ile birlikte geri dönüþüm kumbaralarýna 
götürdüklerini aktardý. Ýþlenip tekrar kullanýlabilecek 
çöpleri bir kez daha sýralayýp, tüm öðrencilerle bu 
konuda daha dikkatli olma kararý aldýk.

Öðrencilerin “Uygulama Ölçme Deðerlendirme 
Anketleri”ni doldurmalarýný takiben, sýra biraz 
dinlenmeye, gözler kapalý doðada yolculuða gelmiþti. 
Yemyeþil çayýrlarda koþup oynamayý, þýrýl þýrýl akan 
ýrmaklarda ayaklarýmýzý serinletmeyi, ormanlarý, 
kuþlarý, masmavi gökyüzünü hayal ettik. Çocuklarýn 
tasvirlere katkýlarý çok yaratýcýydý. Gözlerimizi 
açtýðýmýzda güzel hayallerimiz rüya olarak kalmýþtý; 
oysaki o sabah güneþ doðmamýþ, dereler kurumuþ, 
dünya çölleþmiþti. Öðrenciler, “Acaba ne olmuþtu?“ 
sorusunun cevabýný, çoðu ortak olan sebepler 
çerçevesinde, ama her biri kendine özgü cümlelerle 
yazýya döktüler.

Hamdullah Suphi Ýlköðretim Okulu
Özlem DENGÝZ UÐUR
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Gittiðimiz okul, Çocukluk Eðitim Merkezi-Anaokulu, 
Özel Eðitim ve Ýlköðretim bölümlerinden oluþmaktadýr.  
Gökkuþaðý Eçem Okulu engelsiz öðrencilerle, Serebral 
Palsi (SP) engelli öðrencilerin, akranlarýyla ilköðretim 

MEV Gökkuþaðý EÇEM Anaokulu ve Ýlköðretim Okulu
Afet BARAN, Semra SANITÜRK

sýnýflarýna devam ederek, kaynaþtýrma yoluyla eðitim 
aldýðý MEB'e baðlý bir ilköðretim okuludur. 

Okul 6000 metre kare kapalý alan ve yeþil alaný ile 
öðrencilerin her türlü eðitim öðretim ihtiyacýna 
rahatlýkla cevap verebilecek bölümlere sahip. MEV 
Gökkuþaðý Ý.Ö.Okulu, Ekip Dalýnda, Baþkent 
Toplam Kalite Yönetimi Türkiye ikincisi olmuþ. 

Ýlk derste öðrencilerle tanýþmanýn ardýndan ve 
daðýttýðýmýz “Uygulama Ölçme Deðerlendirme 
Anketlerinin” doldurulmasýný istedik. Daha sonra foto 
blok kartlarý göstererek çevre sorunlarýný anlattýk ve 
çevre konusu hakkýnda öðrencilerle karþýlýklý soru – 
cevap þeklinde tartýþtýk. Tüm öðrenciler verdikleri 
bilinçli cevaplarla bizi doðrusu þaþýrttýlar. Sonrasýnda 
küçük renkli kartonlarý kendi istedikleri renklerde olmak 
üzere daðýttýk; ve çevre ile ilgili ilk akýllarýna geleni 
yazdýlar... Yazdýklarýný sýnýfça okuduktan sonra 
daðýttýðýmýz kâðýtlara çevre yolculuðu ile ilgili kýsa 
senaryolarýný yazdýlar. Biz de sýnýfta okuduk, deðiþik 
fikirler edindik hep beraber. Öðrenciler çok mutlu 
oldular. Artýk ayrýlma vaktimiz gelmiþti; öðrencilere 
verdikleri katký için teþekkür edip sýnýftan ayrýldýk.

Mimarlar Odasý Ankara Þubesi Çocuk ve Mimarlýk 
çalýþmalarý kapsamýnda 03.06.2011 tarihinde Ankara 
Onuncu Yýl Ýlköðretim Okulu 4. Sýnýf öðrencileri ile çevre 

Onuncu Yýl Ýlköðretim Okulu
Sema ÇORAKÇI

bilincini oluþturmak ve yaþadýklarý çevre ile ilgili 
sorunlarý tartýþmak için bir araya geldim.

Bu çalýþmada, çocuklara çevre sorunu denilince, ilk 
akýlarýna ne geldiðini yazmalarýný istedim. Öðrencilerin 
hemen hepsi fabrikalarýn, egzoz gazlarýnýn ve 
deodorantlarýn havayý kirlettiklerini yazmýþlardý. 
Aðaçlarýn kesilmesi, suyun bilinçsizce tüketilmesi, 
enerji tasarrufunun yapýlmamasýnýn gelecek için tehlike 
yaratacaðýný çocuklar yaptýðýmýz çalýþmalarda dile 
getirdiler ve çevrenin kirletilmesi sonucu doðada 
meydana gelecek olumsuzluklarý kompozisyon, þiir ve 
resimlerle ifade ettiler.

Ýki ders saatinde çocuklar ile yaptýðým bu çalýþmalarla 
onlarýn biraz daha bilinçlendiklerine inanýyorum.
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Sokullu Mehmet Paþa Ýlköðretim Okulu 4A sýnýfý 
kapýsýndayým... Öðretmenimiz konudan haberdar, 
geleceðimizi biliyor, sað olsun bizi býrakmýyor, sýnýfta 
kalmak istiyor, sýnýfa giriyoruz... Beni o tanýþtýrýyor 
çocuklara, ''Evet diyor, size vakit ayýrmýþ gelmiþ, dikkatli 
dinliyoruz ses çýkarmýyoruz…'' Sýnýfa bir misafir 
öðretmen gelmiþ havasýndayýz o an…

Sonra hemen ben kendimi tanýyorum çocuklara. Neden 
orada olduðumu, öðretmen olmadýðýmý, tam tersine 
onlardan bir þeyler öðrenmeye geldiðimi, beraber 1-2 
saat geçirmenin benim için, Mimarlar Odasý için ne 
kadar kýymetli olduðunu, samimi fikirlerini paylaþmanýn 
önemini… Çocuklarýn bakýþlarý deðiþiyor, ilgi-merak 
yerleþiyor gözlerine. Biraz mimar-mimarlýk üzerine 
sohbet ediyoruz. Kartlarýmýzý daðýtýyorum. Ýsimlerini ve 

kendi ler ini  i fade eden ya da kendi ler iyle 
özdeþleþtirdikleri bir þeyi oraya yazmalarýný istiyorum. 
Öyle heyecanlý ve mutlular ki, ve öyle içten… Papatya, 
gül yazan da var, Messi, Ronaldo yazan da, kartal, kitap, 
annem yazan da ve hatta 'büyümek istiyorum annemi 
daha çok anlayabilmek için' yazan bile var. Bu sýcaklýðý 
yakalamak mutluluk verici ve bir o kadar da 
düþündürücü aslýnda. Size yüreklerini küçücük bir 
karton ve güleryüz verince açýveren çocuklar…

Ayný apacýk yürekli çocuklar A4 kaðýtlardaki anket 
sorularýný cevaplarken kapatýyorlar kendilerini. Sýnav 
kaðýdý cevaplar gibi, yanlýþ yapmaktan korkar gibi 
davranýyorlar. Biraz konuþuyoruz üzerinde; eksiklikler 
ne diye okuyunca yazmak istemiyorlar. Sanki evlerinin, 
okullarýnýn eksiðini gediðini paylaþmak ayýp geliyor 

Sokullu Mehmet Paþa Ýlköðretim Okulu
Can Menteþ KARABÜK
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onlara. Çoðunun evinin, okulunun bir sýkýntýsý yok! Bizim 
evdeki kapýlarýn anahtarlarý çalýþmýyor, bir de musluk 
akýtýyor diyince “bizim de þu”, “bizim de bu”lar var ama 
kayýt yok! Hele okullarýnýn hiç eksiði yok. Belki de bunu 
bu metotla paylaþmanýn mantýðýný kavrayamamaktan, 
belki sadece çocukça bir üþengeçlik, belki de bir çeþit 
“bizden duymuþ olmayýn” endiþesi…

Bu çalýþmanýn ana konusu kent ve çevre bilincinin 
oluþmasýydý. Elimizdeki bilgi ve fotoðraflar içeren 
kartonlarýmýzý paylaþýyoruz sýrayla. Ders konularýymýþ 
ve hepsine vakýflar teorik olarak,  öðretmenimizin de 
katkýlarýyla tüm sýnýf her bildiðini anlatýyor. 
Öðretmenimiz öðrettiðini, sýnýfýmýz öðrendiðini 
ispatlýyor. Birbirleriyle yarýþýrcasýna parmak 
kaldýrýyorlar, hem benim hem öðretmenlerinin gözüne 
girmek için. Sanki müfettiþim, oysa niyet bu deðil elbet. 
Ama biliyorlar mý? Evet biliyorlar o kartlarýn tümünü. 
Teneffüs dönüþü içilen -yenilen abur-cuburlarýn 
çöplerini göz göze gelmeye özen göstererek çöp 
kutusuna atýþlarý da uyguladýklarýnýn ispatý.

Ben o kartonlardan en çok yeþil tepenin, santral 
projesinden sonra kuruduðu fotoðrafý paylaþmaktan 
mutluluk duydum. O kartonu konuþurken teorik bilgiler 
kalktý rafa, içleri dökülüverdi: “ne güzel bir yer, keþke 
burada da böyle bir yer olsa”lar baþlayýnca kuruldu esas 
bað ve o karton sonrasý artýk öðretmen-öðrenci, 

müfettiþ-denetlenen havasýndan çýktýk. Öðretmenimiz 
de bu sohbetten sonra sanki bir sýnýf ablasý, ya da 
onlardan biri oldu.

Gözlerimizi kapatýp hayal kurduk… %100 katýlýmla 
harika bir dünya oluþturdular. Hepsinin gözleri kapalý, 
yürekleri açýk... Ýtiraf etmeliyim ki duygulanýyor insan. 
Çocuklara hissen dokunabilmek çok güzel. Kaðýtlara 
dökülenden çok daha güzel cümleler kurdular sýnýfta. 
Yazmamýþlar o baþka… Konuþmayý da, resim yapmayý 
da tercih ediyorlar yazmaya. Sýnýfta yarattýðýmýz düþ 
dünyasýnda harika ikilemeler kullandýlar. Onlarýn bu 
ikilemeleriyle bitireceðim yazýmý: Güneþ  pýrýl pýrýl,  
yaðmur ama temiz su yaðýyor, dereler þýrýl þýrýl, çocuk 
sesleri cývýl cývýl, þelaleler gürül gürül, aðaçlar yemyeþil, 
gökkuþaðý rengarenk, futbol sahasý var çok kalabalýk, 
dostluk var, savaþ yok, ovalar var, piknik yapanlar, 
yaþanan yerde arabalar bile yok, meyveler-sebzeler 
bahçelerden, sabahlarý kuþlar ötüþüyor…

Çocuk ve mimarlýk projelerinin aralýklarla da olsa içinde 
bulunmaktan mutluluk duyduðumu, uygulamalarýn 
þeklen deðiþebileceðini, ancak kesinlikle býrakýlmamasý 
gerektiðini, bunun artýk bir göreve dönüþtüðünü 
düþündüðümü belirtmek istiyorum. Bugünü farklý 
okullarda, farklý þekillerde,  benzer düþünce ve 
duygularla paylaþan herkese sevgilerimi sunarým....

Süleyman Uyar Ýlköðretim Okulunda Uygulamasý
H.Gülseren ORAY

“Dünya Çevre Günü“ olan, 5 Haziran'ý içine alan Çevre 
Haftasý içinde, 3 Haziran 2011 tarihinde, (11 yaþ grubu) 
4. sýnýf ortamýnda “Dünya Benim Çevremde” Projesini 
Süleyman Uyar Ýlköðretim Okulu'nda uyguladým.

Hazýrlanmýþ ”kartlardaki enerji kaynaklarý, kullanýmý, 
ger i  dönüþümü” göster imler i  i le yarat ý lan 
tartýþmalarýmýzdaki bilinç düzeyi ortak görüþlerde adeta 
kenetleniyordu. Çoðunluðu enerji üretim kaynaðý 
olarak, nükleer enerji santrallerinin çevreye verdiði 
zararýn farkýndalar. En güncel yaþanan tehlikenin 
Japonya'daki 9 þiddetindeki depremle ortaya çýktýðýný 
okumuþlar, televizyonlardan gözlemiþler. Bize en yakýn 
tehlikenin, onlar doðmadan önce Rusya'da Çernobil 
Nükleer Santral sýzýntýsýndan sonra yaþadýðýný bilen 
birkaç kiþinin dýþýnda, yeni öðrenildiðinin de proje 
hedefinin bir kývýlcýmý olmasýný dilerim.
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Proje uygulamasýnda çevre sorunlarý deyince akla gelen 
ilk sorunun yazýlmasý için daðýtýlan kartlarda (kýzlara 
pembe kartlar yetmese de), ortak olarak “küresel 
ýsýnma” ifadesi yazýlmasý þöyle deðerlendirilebilinir: Bu 
ifade çok tanýmlanmýþ ve dillendirilmiþ anahtar bir ifade 
gibi kullanýldýðý ortada. Eðer anlamlandýrýlmasý da açýk 
ifadelerle anlatýlabiliniyorsa çevre duyarlýlýðýnýn farkýna 
varýlma alt yaþýnýn 11 olduðunu söyleyebiliriz. Bu da 
eðitim sisteminin ve eðitim araçlarýnýn güncel ve doðru 
hedefler için kullanýldýðýný gösterecektir.

Projenin ikinci ders saatinde gözler kapalý çevre 
yolculuðuna çýkýldýðýnda senaryolaþtýrdýðým “doðal 
çevre“ masal gibi gelmiþti, masallarýn inandýrýcýlýðýnýn 
azaldýðý bir yaþa gelmiþlerdi sanki kimi dallarýnda meyve 
olan aðaç görmediðini, kimi gürültüden kuþ seslerini bile 
duymadýðýný, her yerden gelen (hatta evlerinden bile) 
kötü kokulardan rahatsýz olduklarýndan yaþadýklarý 
çevrenin bu özellikleri ile öne çýktýðýný, var olan 
güzellikleri yaþayamadýklarýný söylediler. Ben de o anda 
onlara çevre sorunlarýnýn geri dönüþümü olmayan 

felaketlere yol açacaðý senaryosunu sýnýfla paylaþmak 
istemedim.

Ancak onlara ülkesi ve dünya için çevre ile ilgili 
hayallerinin senaryosunu yazmalarýný isteyerek, 
zihinlerinde, hayallerindeki senaryoya uymayan ülke, 
dünya ve çevresindeki sorunlarý sorgulayan ve belki de 
bu sorunlarla savaþma yollarýný keþfeden bir baþka 
kývýlcýmlar olmasýný dilerim. 

Biz mimarlar, Çocuk ve Mimarlýk Çalýþmalarý 
Merkezi'nin güncel ve doðru hedefteki projelerini 
uygulama yolunda olduðumuzun göstergesi olacak 
sonuçlarý “DÜNYA BENÝM ÇEVREMDE PROJESÝ”nin 
uygulamasýnda birebir görme olanaðýný bulduðumuzu 
düþünüyoruz. Baþka proje konularýnda her zaman 
sevinçle çalýþabileceðini düþünürken, mimar olarak, bir 
baþka proje konusu önerisi olabilecek; “ilköðretim 
çaðýndaki öðrencilerin güzel yazý yazma tekniðinin” 
geliþtirilmesinin, öðrencinin kendini ifade etmenin 
aynasý olacaðýna” iliþkin projenin hayata geçirilmesini 
düþünmek, bana bu projenin getirdiði en önemli ipucu 
olmuþtur.

Çevre bilinci ile ilgili çalýþmamýz için Ankara'nýn 
merkezine yakýn ve son yýllarda kabuk deðiþtirmekte 
olan Balgat semtinde, bir tarafýnda helikopter pisti 
teraslý bir parti genel merkezi, diðer tarafýnda orman 
arazisi olan, Konya yolu ve alt geçitler arasýnda sýkýþmýþ, 

haklý olarak güvenlik maksadý ile ve kot farklarýndan 
dolayý yüksek beton duvarlarla çevrilmiþ, birçok okulda 
olduðu gibi bir avuç bile yeþil alan ya da bir bitki kasasý 
ya da çiçekliðin bulunmadýðý asfalt kaplý bahçeye, yine 
zorunluluktan dolayý içeriye park eden otomobillerden 
oluþan bariyeri aþarak ve tüm bunlardan yansýyan yaz 
sýcaðýnýn altýnda girdik. 

Ýþleyeceðimiz konuyla tam bir tezat içindeki ortamý 
aþarak okul binasýndan içeriye girince bizi cývýl cývýl 
öðrencilerin neþeli sesleri ile birlikte koridorlarda yer 
alan ve ortamýn enerjisini artýrmakta etkili olmuþ 
rengarenk duvar panolarý karþýladý. Bu okulda yeni 
görevlendirilmiþ olan okul müdürü ile tanýþma 
sohbetimizde amacýmýzý anlattýðýmýzda son derece ilgili 
davrandý ve konunun önemini bizlerle paylaþtý. Faaliyeti 
gerçekleþtirdiðimiz sýnýfýn öðretmeni de çocuklarýn 
katýlýmýný canlý tutmakta bize çok yardýmcý oldu. 

Çevre kirliliði ve enerji konularýný tesadüfen yeni iþlemiþ 
olduklarýndan öðrenciler sorularýmýzý cevaplamak için 
adeta birbirleri ile yarýþtýlar ve planlanan tüm programý 
ilgi ve zevk ile takip ettiler. Doðrusu sýnýfta kendini 

Nenehatun Ýlköðretim Okulu 
Haluk SEYREK



gösteren bilgi, ilgi ve bilinç kayda deðerdi. Ancak beton 
ve asfalttan oluþan okul çevresi bazý çocuklarýn 
anketteki "bahçeli ev" seçeneðini "Bahçelievler semti" 
anlamalarýný bize hiç yadýrgatmadý. Okul bahçesinain 
canlandýrýlmasý ve yeþillendirilmesi konusunda okul 
idaresinin de Mimarlar Odasý ve benzer örgütlerle 
birlikte çalýþmak konusunda istekli olduðu ifade edildi. 
Biz de benzer bir çalýþmanýn odamýzca bazý okullarda 
yapýlmakta olduðunu söyledik. 

Özetle ilköðretim 4. sýnýfýna girdiðimiz, çoðunlukla alt 
gelir gurubundaki ailelerin çocuklarýnýn, idealist ve 
seçkin öðretmen kadrosu ile eðitim aldýðý beton bloklar 
ve duvarlar arasýnda sýkýþmýþ bu baþkent ilköðretim 
okulunda çevre ve doða sadece çocuklarýn bilincinde, 
kalplerinde ve hayallerinde vardý. Okul yetkilileri 
özellikle okul yakýn çevresindeki yaya trafiði ile ilgili 
düzenlemeler ve yeþil alan konusunda çok büyük 
eksiklikler olduðunu önemle ifade ettiler.

Okulun merdivenlerini aðýr aðýr çýkarken, teneffüse çýkmýþ çocuklarýn çýðlýklarý karþýladý bizi… Onca sessizlik arasýnda 
bu çýðlýklar belki de iyi gelmiþti bize. “Dünya Benim Çevremde” atölyesi için bugün iki okula gideceðiz. Çocuk ve 
Mimarlýk çalýþmasýna ilk defa katýlan meslektaþlarýmýzla, birlikte yürüteceðimiz okul çalýþmasý onlarýn deyimiyle bir 
nevi uygulamalý staj. 

Önce okul müdürü ve sýnýf öðretmeni ile hem okulun fiziksel durumu hem de yapýlan çalýþmalarla ilgili bilgi alýyoruz; 
biz de Mimarlar Odasý Ankara Þubesinin Çocuk ve Mimarlýk çalýþmalarýný anlatýyoruz. 

Sýnýfa gitme vakti geldi ve biz bütün dokümanlarýmýzla birlikte, sýnýftayýz. Öðrenciler heyecanla bizi bekliyorlar. Hatta 
bize soracak sorularý bile hazýrlamýþlardý. Daha önceden hazýrladýðýmýz programý uygulamak üzere önce çocuklarla 
tanýþtýk, drama ve ritim çalýþmalarýyla programýmýzý uyguladýk. Çevre sorunlarý deyince ilk akla gelen þeyin çöp 
sorunu olduðu ifade ediliyor. Sonra hazýrladýðýmýz kartlarla baþladýðýmýz çevre yolculuðunda aslýnda çocuklarýn 
daðarcýðýnýn geniþ olmasýna raðmen önce çöp sorununda odaklanýldýðýný fark ediyoruz. Dereler, ormanlar, santraller 
gösterildikçe, kartlarda hepsi birer þahin oluyorlar, nükleer santrallere karþý. En çok Japonya örneði veriliyor. 
Çernobil'i bilmezler derken farkýnda olduklarýný görünce dehþete düþüyoruz. Çernobil olduðunda onlar daha henüz 
doðmamýþlardý bile… 

Sonra kapattýlar gözlerini ve doða yolculuðuna çýktýk hep birlikte, daðlar dereler tepeler aþtýk, ormanlar içerisinden 
geçtik, güneþin sýcaklýðýný hissettik, elma aðacýndan elma koparttýk, serinlemek için ayaklarýmýzý çýkartýp soðuk 
derelere býraktýk kendimizi, sonra uyuduk, sabah oldu uyandýk. Bir de ne görelim? Güneþ doðmamýþ her yer karanlýk, 
aðaçlar, dereler kurumuþ, her taraf çölleþmiþ… “Acaba ne oldu dersiniz?” dedik. Ve minik eller, minik yürekler “ne 
oldu” senaryosu yazmaya baþladýlar. Senaryolar yazýlýyor, eller çalýþýyordu… Ýki ders saati meðer ne kýsaymýþ. 

O gün Çankaya'nýn düþük gelirli bölgelerinden Zafertepe'de Mimar Sinan Ýlköðretim Okulunda ve Bademlidere'de 
Bademlidere Ýlköðretim Okulundaydýk. Sadece çevre programý deðildi elbette paylaþtýðýmýz çocuklarla… Her þeye 
susamýþ yüreklerle bir arada olunca sorunlar bitmiyor. Programýmýzý tamamladýk, okuldan ayrýldýk. Ve bize ne kadar 
ihtiyaçlarý olduðunu ve bizim onlara ne kadar ihtiyacýmýz olduðunu bir kez daha fark ettik. TMMOB Mimarlar Odasý 
Ankara Þubesi çalýþma öncesi anketini dolduran saçlarý iki yandan örgülü kýz çocuðunun çevrenizdeki üç sorunu yazýn 
sorusuna “eve gýda alamamak da bir sorun mudur” sorusu kulaklarýmýzdan gitmiyordu. Çalýþma bitmiþti ama hala 
kulaklarýmýz yanýyordu.

Daha çok çocukla, daha çok okulda buluþmak elimizde…

Daha Çok Çocukla Daha Çok Okulda Buluþmak Elimizde…
Tezcan Karakuþ Candan
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2007 yýlýnda çýkarýlan “5627 Sayýlý Enerji Verimliliði Kanunu” kapsamýnda Bayýndýrlýk ve Ýskân 
Bakanlýðý, Yapý Ýþleri Genel Müdürlüðü tarafýndan 5 Aralýk 2008 tarihinde 27075 sayýlý Resmi 
Gazete'de yayýnlanarak Aralýk 2009'da yürürlüðe giren “Binalarda Enerji Performansý (BEP) 
Yönetmeliði”nin 25. maddesinde belirtilen “Enerji Kimlik Belgesi (EKB)” düzenlenmesi için, 
yönetmelikte belirtilen koþullara uygun mimarlara “EKB Uzmanlýðý” sertifikasýnýn verilmesi amacýyla 
“Enerji Kimlik Belgesi (EKB) Uzmanlýðý Eðitimi” Þubemiz tarafýndan 16-17-18 Eylül 2011 
tarihinde gerçekleþtirilecektir.

Aþaðýda eðitimin içeriði ve kayýt için gereken belgeler yer almaktadýr.

Eðitime kayýt ve bilgi için :

Banu Barutcu  0312.4178665 /121

Son kayýt tarihi :09 Eylül 2011'dir.

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

Enerji Kimlik Belgesi (EKB) Uzmanlýðý Eðitimi Açýlýyor.
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Teoman Öztürk

ÝÇERÝK

1. Enerji Tüketimleri ve Enerji Verimliliði

2. Ýlgili Mevzuatlar

o 5627 Sayýlý Enerji Verimliliði Kanunu

o Merkezi Isýtma ve Sýhhi Sýcak Su Sistemlerinde Isýnma ve Sýhhi Sýcak Su 
Giderlerinin Paylaþtýrýlmasýna Ýliþkin Yönetmelik

o Binalarda Enerji Performansý Yönetmeliði

- Bina Enerji Performansý Hesaplama Yöntemleri

o Bina Geometrisi

o Isýl Zonlar

o Isý Geçiþleri

o Ýç Kazançlar

o Aydýnlatma Enerjisi Gereksinimlerinin ve Tüketimlerinin Hesaplanmasý

o Mekanik Sistemler Ýçin Enerji Ýhtiyacý ve Tüketimlerinin Hesaplanmasý

o Sýcak Su Sistemi

o Yenilenebilir Enerji ve Kojenerasyon Sistemi

o Referans Bina ve Enerji Sýnýfý

- BEP-TR Yazýlýmý

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

- SINAV

KAYIT ÝÇÝN GEREKENLER

- EKB Uzmaný Kayýt Formu (EK 4, deðiþiklik RG-12/2/2011-27844)

- Nüfus Cüzdaný Fotokopisi (önlü-arkalý)

- Diploma veya Mezuniyet Belgesi Fotokopisi (Mimarlar Odasý Onaylý)

- 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: RG-27.04.2011-27917] 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

- 18 saatlik eðitimin en az 16 saatine katýlmýþ olmak

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



Yürütücüler: Afet BARAN, Tezcan KARAKUÞ CANDAN, 
Erdal DUMAN, Hasan ERASLAN, Rukiye ERBAÞ, Ali 
HAKKAN, Umut HAMZAOÐLU, Mustafa KOÇ, Ýlknur 
MÜJDECÝ, Gül ONAT, Uður ONAT, Muteber 
OSMANPAÞAOÐLU, Ece Ceren ÖNDER, Soner 
TÜRKYILMAZ, Sinem YILDIRIM.

Kentin Sesi
Çocuk ve Mimarlýk Yaz Okulu

Her yýl yaz aylarýnda çocuklarda kent ve çevre 
konusunda duyarlýlýk yaratmak üzere farklý temalar 
çerçevesinde organize edilen Çocuk ve Mimarlýk Yaz 
Okulu bu yýl “Kentin Sesi” baþlýðý altýnda Halkevlerinin 
desteði ile gerçekleþtirildi. 4-8 Temmuz 2011 tarihleri 
arasýnda düzenlenen Yaz Okulu çocuk katýlýmcýlarýn ses 
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aracýlýðý ile kenti ve çevrelerini nasýl algýladýklarý 
üzerinden þekillendi. Katýlýmcýlar her gün duyduklarý, 
ama çoðunlukla pek çok yetiþkinin göz ardý ettiði 
seslerin ne ifade ettiðini bir kez daha düþündüler.  

Tanýþma etkinlikleri ile baþlayan Yaz Okulunun ilk 
gününde, katýlýmcýlar þehir sesleri üzerine baþlayan 
tartýþma ve oyunlarla gün boyu eðlencenin tadýný 
çýkardýlar. Etkinliðin ikinci gününde sesleri yerinde tespit 
etmek üzere yapýlan gezilerle birlikte katýlýmcý çocuklar, 
yaz okulu yürütücüleri ile birlikte Ankara Tren Garý, 
Yeniþehir Pazarý ve Ahlatlýbel'i ziyaret ederek þehrin 
seslerini yerinde tespit ettiler. 

7–14 yaþ grubu “alt ve üst gelir gruplarýndan” 75 
çocuðun kentin sesi üzerinden bütünleþmesini saðlayan 
yaz okulunda, drama, oyunlar, kent gezisi, kentteki 
sesleri dinleme ve kentin müziðini yapma gibi 
çalýþmalarla devam etti. Yaz Okulu süresince çocuklar 
atýk malzemelerden, bateri, davul, mýzýka, marakas, zil, 
def v.b. müzik aletleri yaptýlar. Bulduklarý her türlü 
malzemeyi kullanan çocuklar; taþ, cam kýrýklarý, yoðurt 
kaplarý, kamýþ, plastik tesisat borusu, gazoz kapaðý, 
tencere kapaklarý, tabak, zincir gibi malzemeleri 
kullandýklarý enstrümanlarýyla “doðada bulduðumuz her 
þeyden müzik yapabiliriz” dediler.

Mimarlarýn, mimarlýk öðrencilerinin, heykeltýraþlarýn ve 
müzisyenlerin yürütücü olarak katýldýðý yaz okulunun 
son gününde konser vermek için hummalý çalýþmalar 
yürüten çocuk katýlýmcýlar, atýk malzemelerden 
yaptýklarý enstrümanlarla 8 Temmuz akþamý saat 
18.00'da Mamak Eski Açýk Hava Sinemasý'nda ailelerine 

ve halka açýk konser verdiler. Yürüme sesinden, tren 
sesine, insan sesinden, saat sesine, zil sesine, gemi 
sesine kadar kentteki seslerden ritim oluþturdular.

Mamak'ta Dostlar Mahallesi'nde, “yoksul bir mahallede, 
ancak zengin bir mekânda” Eski Açýk Hava 
Sinemasý'nda çocuk dayanýþmasý ile gerçekleþtirilen 
konsere çok sayýda basýn mensubu, katýlýmcýlarýn 
aileleri, semt sakinleri ve üyelerimiz katýldý.

Böylelikle, TMMOB Mimarlar Odasý Ankara Þubesi 
Çocuk ve Mimarlýk Çalýþmalarý Merkezi tarafýndan her yýl 
organize edilen yaz okulu, 2011 yýlýnda 4 – 8 Temmuz 
tarihlerinde "Kentin Sesi" konseri ile tamamladý. 



TMMOB Mimarlar Odasý Ankara Þubesi 20–30 Haziran 
2011 tarihleri arasýnda iki ayrý sergiye ev sahipliði yaptý. 

Bunlardan ilki, Ýspanya'nýn en önemli mimarlarýndan biri 
olan Carlos Ferrater'in çalýþmalarýndan oluþan 
“Peyzaj ve Geometri” Sergisi idi. Avrupa mimarlýk 
dünyasýnýn en önemli isimlerinden biri olarak kabul 
gören, Catalunya Politecnica Üniversitesi Mimarlýk 
Bölümü baþkanlýðý görevini de yürüten Ferrater çok 
sayýda ödülün sahibi. FAD, Premio Bonaplata, Premio 
Ciudad de Barcelona, Premio Decada gibi önemli ödüller 
bunlardan bazýlarý. 2001 yýlýnda Ýspanya Ulusal Mimarlýk 
Ödülü'ne deðer görülen Ferrater, Mies van der Rohe 
Ödülü'ne de aday gösterildi ve Avrupa Peyzaj Bienaline 
seçildi (2004). 

Barselona Olimpik Köyü, Juan Carlos Oteli (Barselona), 
Katalonya Kongre Merkezi, Castellon Oditoryumu'nda 
Bilim Enstitüsü ve botanik bahçesi, El Prat Royal Golf 
Kulübü, Zaragoza'da intermodal istasyon, Aquileia 
Tower (Venedik), Granada'da Bilim Parký, Paris'de 
Jacobins Kültür Merkezi, Villa-Real Kütüphanesi, 
Bilbao'da ÝMQ Hastanesi, Sabadell'de müzik þehri, 
Murcia Havaalaný, mimarlýk dünyasýnda beyaz betonu 
en iyi kullanan isimlerden biri olarak kabul edilen 
Ferrater'in öne çýkan eserleri arasýnda. 

Ayný gün açýlýþý yapýlan diðer sergi ise ”Mehmet Konuralp 
Mimarlýðý “ Sergisi oldu. Bilindiði gibi, Mimarlar 
Odasý'nýn, Mimar Sinan anýsýna düzenlediði Ulusal 
Mimarlýk Sergisi ve Ödülleri kapsamýnda verilen en 
büyük ödül, tüm meslek hayatý boyunca verdiði eserleri 
ve mimarlýða geçen hizmetleri nedeniyle bir mimara 
veya ortak çalýþan mimarlara verilen “Sinan Ödülü”dür. 
Mimarlar Odasý 2008 yýlýnda, Sinan Ödülü alan deðerli 
mimar/larýn üretimlerini derlemek ve mimarlýk 
kamuoyuna sunmak amacýyla Sinan Ödüllü Mimarlar 
Programý'ný düzenlemeye baþladý. Bu kapsamda 2010 
yýlý Sinan Ödülü'nü alan Mehmet Konuralp için 
düzenlenen “Mehmet Konuralp Mimarlýðý” Sergisi 
20 Haziran 2011 tarihinde Çaðdaþ Sanatlar Merkezi'nde 
izleyicileri ile buluþtu.

Ayrýca, sergi açýlýþlarýndan önce 20 Haziran 2011'de 
saat 16.30'da Mehmet Konuralp ile bir söyleþi de 
gerçekleþtirildi. 

CARLOS FERRATER “PEYZAJ VE GEOMETRÝ” ve 
“MEHMET KONURALP MÝMARLIÐI” Sergileri Ankara'da açýldý.
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Ve Ulucanlar Cezaevi sesiz sedasýz ziyarete açýldý. Her 
þeyden önce, her þeyden önemlisini söylemekle 
baþlamalý; bu, Türkiye tarihinde önemli bir adým. Zira 
Türkiye'de, demokrasi mücadelesinin karþý karþýya 
kaldýðý baskýnýn sembolleþtiði ve mücadeleyi 
sürdürenlerin söz konusu baskýyý kendi bedenleriyle 
deneyimledikleri daha çok eza mekaný var, 
anýtlaþtýrýlmayý bekleyen. Ve her þeye raðmen, 
Ulucanlar Cezaevi'nin bu yönde bir çabanýn somutlaþtýðý 
bir örnek olmasý önemli. Ancak bu durum, ortaya çýkan 
ürünün taþýdýðý toplumsal ve siyasal anlama layýk olduðu 
anlamýna gelmiyor maalesef. Tam da Ulucanlar'ýn 
öneminden ötürü sözü sakýnmadan söylemek gerek: 
Altýndað Belediyesi'nin yaptýðý uygulama sonucu 
bugünkü haliyle Ulucanlar, içinde yaþananlarýn izlerinin 
silindiði, yapýnýn siyasi anlamýnýn da rüküþ sergi 
yöntemleriyle dejenere edildiði bir durumda. Peki bu 
noktaya gelininceye kadar neler yaþandý?

2006 yýlýnýn Temmuz ayý sonlarýnda boþaltýlan cezaevi, o 
andan itibaren iki kurumun gündemine girmiþti: kent 
merkezindeki bu “deðerli arsayý” kentsel dönüþüme 
konu etmek isteyen Büyükþehir Belediyesi ve bu tip 
giriþimlerinde Belediyenin en çok þikâyet ettiði 
muhalefet kuruluþu olan TMMOB Mimarlar Odasý Ankara 
Þubesi. 2007 Yazýna kadarki bir yýllýk süreçte, Mimarlar 
Odasý Ankara Þubesi'nin öncülük ettiði üç çalýþma aksý, 
Ulucanlar'ýn yýkýmýný engelleyen ve bir tanýk-mekân 
olarak yaþamasýný saðlayacak süreci baþlattý. Bunlardan 
ilki Ulucanlar Cezaevi'ni acilen toplumsallaþtýrmayý 
hedefliyordu. Ankara Barosu ile birlikte düzenlenen bir 
dizi etkinlikle halkýn ziyaretine açýlan cezaevini iki 
haftadan az bir sürede 15 bin kiþi gezdi. Ýkinci çalýþma, 
Büyükþehir Belediyesi'nin çekinmeden açýk ettiði rant 
arzusu karþýsýnda yapýnýn korunma altýna alýnmasýný 
amaçladý. Ankara Kültür ve Tabiat Varlýklarýný Koruma 
Kurulu'na yapýlan baþvuru ile cezaevi yapýlarýnýn büyük 
bölümü ve alanýn tamamý kültür varlýðý olarak tescil 
edildi. Bu durum, bir yandan alana iliþkin yýkým 
heveslerinin önünü keserken, bir yandan da bu alanda 
ileride yapýlacak tüm uygulamalarýn Kurul onayýndan 
geçmesini zorunlu kýlmýþ oldu. 

Üçüncü çalýþma ise, yapýnýn katýlýmcý bir süreçle ve 
nitelikli bir proje uyarýnca dönüþümünün saðlanmasý için 

gerekli mimari projenin elde edilmesine yönelikti. 
Bunun için düzenlenen “Kent Düþleri Ulusal Fikir Projesi 
Yarýþmasý”, lisans ve yüksek lisans düzeyinde 500'e 
yakýn mimarlýk öðrencisinin projeleriyle katýldýðý ve 
projelerin de kamuoyuyla paylaþýldýðý bir süreç oldu. 
2007 sonu itibarýyla Ulucanlar Cezaevi'nin yýkým olasýlýðý 
engellenmiþ, konu kamuoyu gündeminde yer bulmuþ ve 
cezaevinin bir kültür yapýsýna dönüþümü için projeler 
üretilmiþ bulunmaktaydý. Artýk sürecin uygulama 
aþamasýna gelinmiþti ve bunun için de uygulamayý 
üstlenecek (Adalet Bakanlýðý'nýn ve dolayýsýyla 
hükümetin onaylayacaðý) bir kuruma ihtiyaç vardý. Ýþte 
bugün Ulucanlar Cezaevi'ni yýkýlmaktan kurtarmak ve 
müzeye dönüþtürmekle övünen (ve kendini bu sürecin 
tek aktörü olarak lanse eden) Altýndað Belediyesi ancak 
bu noktada, 2008 yýlýnda sürece dahil oldu. Mimarlar 
Odasý Ankara Þubesi, Ankara Barosu, Adalet Bakanlýðý 
ve Altýndað Belediyesi arasýnda imzalanan dörtlü 
protokol ile baþlayan uygulama süreci, Kent Düþleri 
yarýþmasýnda yüksek lisans düzeyinde birincilik alan 
projelerden birinin uygulanmak üzere seçilmesi, bu 
proje üzerinden bir uygulama projesi hazýrlanmasý ve bu 
projenin Koruma Kurulu'nca onaylanmasýyla somutluk 
kazandý. Artýk elde korunmaya alýnmýþ bir yapý, 
uygulama sorumluluðunu üstlenmiþ bir idare, yasal 
baðlayýcýlýðý olan bir proje, onu üretmiþ bulunan müellif 
mimarlar ve imzalanan protokol çerçevesinde süreci 
kamu adýna izleyecek bir meslek örgütü vardý. Maalesef 
buraya kadar nitelikli ve katýlýmcý bir biçimde iþleyen 
süreç, bu noktadan sonra yavaþ yavaþ hem niteliðinden 
hem de katýlýmcýlýðýndan kaybetmeye baþladý.

Uygulama süreci baþladýktan bir süre sonra projede 
öngörülmediði halde yýkýlan yapýlar olduðu duyumu 
üzerine Mimarlar Odasý Ankara Þubesi proje müellifi 
mimarlarla temasa geçerek, Altýndað Belediyesi 
nezdinde giriþimlerde bulundu. Bu giriþimlerden sonuç 
alýnamazken, yapý, yine projede öngörülmeyen ve 
özüne zarar veren yenilemelere konu edilmeye 
baþlandý. Bu arada, proje dýþý uygulamalara itiraz eden 
proje müellifi mimarlar da yavaþ yavaþ sürecin dýþýna 
itildi. Duvarlardaki yazýlarýn sývandýðý, tuvaletlerin 
yenilendiði bilgisi, Ulucanlar'da yaþanmýþ olanlarýn 
izlerinin yok edilmekte olduðu kuþkusunu uyandýrmýþtý. 
2010'un ilk aylarý boyunca, protokolün tarafý olan 

*
Bellek, Mekân, Siyaset: Ulucanlar Cezaevi Müzesi
Bülent Batuman

 *Bu yazýnýn kýsaltýlmýþ versiyonu 26.06.2011 tarihli Radikal 2'de yayýnlanmýþtýr



kurumlarýn, proje müelliflerinin ve sürece sahip çýkan 
diðer sivil toplum örgütlerinin (burada yoðun 
çabalarýyla 78'liler Federasyonu'nu belirtmek gerekli) 
katýldýðý bir dizi toplantý yapýldý. Oda yöneticilerinin 
Altýndað Belediye Baþkaný ile yaptýðý yüz yüze 
görüþmelerde bu sýkýntýlarýn hepsi dile getirildi ve 
yerinde tespit yapmak üzere cezaevine giriþ talep edildi. 
Bu talep, cezaevinin geçtiðimiz günlerde gerçekleþen 
açýlýþýna kadar karþýlanmadý. Kýsaca söylenirse, 
uygulama süreci, önce eleþtiri ve uyarýlarý 
beðenilmeyen Mimarlar Odasý'ný, sonra mesleki 
sorumluluklarý gereði müdahalelerde bulunan mimarlarý 
ve son olarak mimari projeyi dýþlayan bir mimari sürece 
dönüþtü.

Öte yandan, 12 Eylül referandumunun ülke gündemine 
giriþiyle birlikte AKP, “demokratik açýlýmlar yapmaya”, 
ülkenin sol birikimini ve deðerlerini referandum 
kampanyasýna araçsallaþtýrmaya baþladý. Bu noktada 
Ulucanlar, referandum sürecinde tam aranýlan 
araçlardan biri haline geldi. Ulucanlar'ýn tarihi seçmeci 
bir tavýrla yeniden yazýlýyordu; evet solcular devlet 
tarafýndan maðdur edilmiþti ama bu maðduriyet, 
ülkücülerin, Ýslamcýlarýn maðduriyeti gibi, maðdurlar 
listesinde bir kalemdi sadece. Örneðin 1999'da 
Ulucanlar'da yaþananlar bu seçmeci tarihin 
hazmedebileceði sýnýrlarýn ötesinde olduðundan, yok 
sayýlýyordu. Bütün bunlarý kanýtlarcasýna 2010 
Aðustos'unda cezaevi, içinde düzenlenen iftar 
yemekleriyle utangaç açýlýþ giriþimlerine sahne oldu. 
Kamuoyundan gelen tepkiler üzerine resmi açýlýþ 
ertelendi. Ulucanlar Cezaevi'nin dönüþümü konusunun 
siyasi bir içeriði olduðu hep açýktý. Ancak 2010 
ortalarýndan itibaren cezaevi, daha dar anlamýyla 
siyasetin bir aracý yapýlmak istendi. Bunun en somut 
kanýtlarýndan biri, kuþkusuz, cezaevinin açýlýþýnýn bu 
denli geciktirilmesi ve 12 Haziran 2011 seçimlerinin 
hemen ertesinde sessiz sedasýz açýlýþýdýr.

Yapýlan tüm uyarýlar ve giriþimler yanýtsýz kalýnca, 
Mimarlar Odasý Ankara Þubesi yeni bir eylem planýyla 
Ulucanlar Cezaevi'ni bir kez daha gündeme 
taþýyabilmek için harekete geçti. Bir yandan bir dizi 
söyleþi ile hem Ulucanlar süreci hem de cezaevi müzesi 
kavramý tartýþmaya açýldý. Bir yandan da, hem Ulucanlar 
Cezaevi'nin toplumsal tarihini, hem de son 5 yýlda 
yaþanan yýpranma ve dejenerasyon sürecini 
kamuoyuyla paylaþacak bir belgesel; “Büyük Yüzleþme: 
Ulucanlar” hazýrlandý. 

Bugüne gelindiðinde cezaevinin durumunu kýsaca 
özetleyecek olursak, konuya iliþkin daha önce 
yazdýklarýmdan bir alýntýyla baþlamalýyým: 

... acýnýn anýlmasý/anýmsanmasý amacýyla üretilen 
müzelerle ilgili bir noktaya iþaret etmek 
gerekiyor... Bu yapýlarýn hemen tamamý çekilen 
acýnýn bir seyirliðe, sýradan bir teþhir nesnesine 
dönüþmesini engellemeyi, yaþanan tarihsel 
trajedilerin öznesi olmuþ insanlarla kurulacak 
duygudaþlýðý artýrmayý hedefler. Bunun için izlenen 
baþlýca strateji ise mekânýn mümkün olduðunca 
orijinal biçimde (hatta bazen orijinal halinin 

1simülasyonuyla) deneylenmesini saðlamaktýr.

Bu alýntý, Ulucanlar Cezaevi'nin þu anki halini, tam 
zýddýný tanýmlayarak ifade etmiþ oluyor aslýnda. 
Söylenenin tam aksine, bugün cezaevi, içinde 
yaþananlarýn izlerinin yok edildiði, sterilleþmiþ, 
barýndýrdýðý “kirin” (dehþetin) de seyirliðe 
dönüþtürülmüþ olduðu bir durumdadýr. Dahasý, 
yukarýdaki alýntýda öngörülmeyen bir biçimde, yaþanan 
acýlar sýradan bir teþhir nesnesinden öte, popülist bir 
siyaset söyleminin sýradan unsurlarýna çevrilmiþtir. 
Bugün cezaevini gezen birisi kolaylýkla Nazým Hikmet'le 
Necip Fazýl'ý yan yana ranzalarda beraber kalmýþ 
zannedebilir, Ulucanlar'da idam edilenler listesinin 
baþýnda yer alan Ýskilipli Atýf Hoca'nýn aslýnda þehir 
meydanýnda asýldýðýný bilmediði için onun ismini Deniz 
Gezmiþ ve arkadaþlarý ile birlikte okuyup geçebilir. 
Azýcýk daha bilgili olanlar ise, idamlarýn gerçekleþtiði 
küçük avluyu boþuna arayýp duracaktýr. Zira avluyu 
oluþturan duvarlar artýk yok, yemekhane yapýsýnýn 
yýkýlmasýyla oluþan ve cezaevi kurgusuyla uyumsuz 
büyüklükteki meydanýn uzantýsý bugün o avlu. Deniz'in 
asýlmadan önce oturtulduðu ve idam edileceði 
daraðacýný seyrettiði müdüriyet odasý ise bugün bir 
mutfak.

Ulucanlar'ýn ne kaybettiðini anlamak zor deðil aslýnda. 
Cezaevini, bu dönüþüm gerçekleþmeden önce 
mahkûm, ziyaretçi veya baþka bir kimlikle ziyaret etmiþ 
herhangi bir kiþiyle birlikte gezerseniz –ki þu anda 
cezaevi 10 kiþilik gruplar halinde geziliyor– muhakkak 
hayal kýrýklýðý ifade eden ifadeler duyacaksýnýz. Bu 
hayal kýrýklýðýnýn tarifi kolay deðil, gezenlere 
sorduðunuzda da ancak yok olduðunu gözledikleri 
somut detaylarý aktarabilecekler size. Oysa kelimelere 
kolay dökülmeyen aldatýlmýþlýk hissi, iliþkilenmek 
istediðiniz tarihle sizi buluþmaktan alýkoyan þey, 
basitçe gerçekliðin yok ediliþidir. Baþka bir ifadeyle 
söylersek, bir tanýk-mekâný var etmenin o kadar da 
basit olmayýþý. Tüm duvarlarý homojenleþtirip 
temizlemiþ yavruaðzý sývanýn yapaylýðýyla, balmumu 
heykellerin sahiciliði ayný madalyonun iki yüzü aslýnda. 
“Kim bilir hangi sevdiðini kendisinden ayýran duvarlarýn 
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içini ilk kez gören, gördükçe buðulanan gözlerin çokluðu 
içini burkuyor insanýn. Kentin hemen her bölgesinden, 
hemen her gelir grubundan insanýn gelip görmesinin bir 
anlamý olmalý Ulucanlar'ý” diye yazmýþtým 4 yýl önce 
Radikal 2'de. Bugün bu etkiyi gözleme þansýmýz yok 
artýk. 1

 B. Batuman, “Düþlerle ve Arsýz Adýmlarla”, Radikal 2, 5 Aðustos 2007

Son söz: her þeye raðmen, kentsel toplumsal bir 
mücadeleydi Ulucanlar'ýn yok olmasýný önleyen ve 
niteliðinden ne denli kaybetmiþ olursa olsun bir müzeye 
dönüþümünü saðlayan. Ankara için de, Türkiye için de 
az buz þey deðil bu. 

“ULUCANLAR CEZAEVÝ  MÜZESÝ  
TOPLUMSAL BÝR DÜÞTÜ” temasý ile 
kurguladýðýmýz söyleþilerin beþincisinde, 1 
Haziran 2011'de "Kent Düþleri 1“ Ankara 
U lucan la r  Merkez  Kapa l ý  Cezaev i  
Deðerlendirme Projesi Ulusal Öðrenci Fikir 
Yarýþmasý'nda yüksek lisans kategorisinde 
birincilik ödülü alan Ulucanlar Cezaevi proje 
müellifleri Gürem Özbayar ve Zeynep 
Kutlu “Müellifler Tarafýndan Ulucanlar 
Projesi'nin Deðerlendirilmesi” baþlýðý ile 
bir sunuþ gerçekleþtirdi. "Kent Düþleri 1“ 
Ankara Ulucanlar Merkez Kapalý Cezaevi 
Deðerlendirme Projesi Ulusal Öðrenci Fikir 
Yarýþmasý'na katýlýmlarý ile baþlayan ve 
A l t ý n d a ð  B e l e d i y e s i  t a r a f ý n d a n  
gerçekleþtirilen uygulamalara kadar yaþanan 
süreci özetleyen müellifler, gelinen noktada 
gerçekleþen birçok uygulamanýn projesine 
uygun olmadýðýný da dile getirdi.

8 Haziran 2011'de gerçekleþtirilen altýncý 
söyleþide ise Hacettepe Üniversitesi Güzel 
Sanatlar Fakültesi Seramik Bölümü Öðretim 
Görevlisi Füsun Kavalcý konuþmacý olarak 
yer aldý. “Ýz Býrakýp Gittiler…” baþlýðý ile 
gerçekleþt i r i len söyleþ ide Kavalc ý ,  
“Ulucanlar'da Þenlik Var” etkinlikleri 
kapsamýnda Ulucanlar Cezaevi'nde yaptýðý 
çalýþmalarýn görsellerini izleyiciler ile 
paylaþtý. 

Söyleþi: Ulucanlar Cezaevi Müzesi Toplumsal Bir Düþtü 5-6
Müellifler Tarafýndan Ulucanlar Projesi'nin Deðerlendirilmesi



Yaþadýðýmýz küresel çok yönlü kriz, ülkemiz kent ve 
kültür yaþamýyla birlikte meslek alanýmýzý da derinden 
sarsmaktadýr. Mimarlýðýn eðitimi ve pratiðindeki 
bozulmalar, mimarlýk kültürünü de etkilemiþ ve 
toplumla olan baðýný zayýflatmýþtýr.   Binlerce yýllýk 
mimari mirasa sahip olan ve önemli bir mimarlýk 
kültürünü barýndýran Anadolu'da bugün giderek önemini 
kaybeden bir mimarlýk ortamýyla karþý karþýyayýz.

Mimarlýk eðitiminde yaþanan parçalanmalar farklý 
disiplinlerin oluþmasýna neden olurken, mimarlýk 

hizmetlerinin de yalnýzca iþ alaný yaratma kaygýsýyla 
bölünmesi, yaþam alanlarýnda önemli bir nitelik kaybýna 
yol açmaktadýr. Kültürümüzde, kentlerimizde büyük bir 
erozyon yaratan bu durum, geleceðimizi tehdit 
etmektedir. Binlerce yý ldýr yeni çevrelerin 
oluþturulmasýnda mimarlýðý yönlendirmiþ olan 
kullanýþlýlýk, saðlamlýk ve estetik gibi temel ilkeler, yerini 
etik ve mesleki deðerlerden yoksun ekonomik çýkarlara 
býrakmýþtýr.  Bu dönüþüm ekoloji alanýndaki sorunlarý da 
hýzla gündeme taþýmakta ve kaygýlarý artýrmaktadýr.

26

Mimarlýk ve Eðitim Kurultayý – VI 
1“Mimarlýk Eyleminin Geliþimi ve Çeþitlenmesi”

16–18 Kasým 2011 - Ýzmir

Çetin Türkçü, Kurultay Baþkaný 
Eyüp Muhcu, TMMOB Mimarlar Odasý Genel Baþkaný

ÞUBEMÝZDEN
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Yaþamý biçimlendiren temel bir uðraþ olan, sanat ve 
meslek olarak insanýn mekânsal gereksinimlerini 
karþýlamayý ve yaþamýný anlamlandýrmayý amaçladýðý 
için “kültürün bir ifadesi” olarak tanýmlanan mimarlýk; 
yalnýzca tasarýmsal ve yapýsal süreç ve olgularla 
yetinmeyerek insan ve çevreyle ilgili her konuyu 
mekânsal baðlamda bir bütün olarak deðerlendirmelidir. 
Bu bilincin paylaþýlmasý amacýyla baþlatýlan ve on yýlý 
aþkýn süredir gerçekleþtirilen Mimarlýk ve Eðitim 
Kurultaylarýnda kuþkusuz önemli bir birikim oluþmuþtur. 
Kurultaylarda elde edilen birikimlerin tüm kamuoyuyla 
paylaþýlmasý güncel gereksinimlerimizden birini 
oluþtururken, bir diðeri de bu birikimlerin meslek alaný 
ve hukuka yansýtýlmasý olmaktadýr. “Mimarlýk Eyleminin 
Geliþimi ve Çeþitlenmesi” çerçevesinde yapýlacak 
tartýþmalarýn gerek öz deðerlendirmeleri, gerekse de 
açýk eleþtirileri içermesi gerekmektedir. 

Meslek örgütümüzle eðitim kurumlarýmýzýn ortak 
çalýþma ortamýnda buluþmasýný saðlama misyonuyla 
gerçekleþtirilen Mimarlýk ve Eðitim Kurultaylarýnýn 
altýncýsý 16 – 18 Kasým 2011 tarihleri arasýnda Dokuz 
Eylül Üniversitesi, Mimarlýk Fakültesi'nin ev sahipliðinde 
düzenlenecektir. Mimarlýk ve Eðitim Kurultaylarý, 2001 
yýlýndan baþlayarak iki yýl arayla gerçekleþtirilmiþ ve 
kazanýmlarýný mimarlýk gündemine taþýmýþtýr. 
Kurultaylarda mimarlýk eðitiminin ve mimarlýðýn 
sorunlarý birlikte ele alýnmýþ, çözümler ve çýkýþ yollarý 
aranarak mimarlýk ve eðitimi masaya yatýrýlmýþtýr. 
Kurultaylarýn çalýþma gruplarýnda ele alýnan her 
konunun tutanaklara geçirilmesi ve mimarlýk 
kamuoyunun incelemesine sunularak eleþtirilere açýk 
olmasý saðlanmýþtýr. Giderek artan kazanýmlarýn elde 
edildiði Kurultaylarda Mimarlar Odasý ve eðitim 
kurumlarý arasýnda daha yoðun bir iþ birliði ve iletiþim 
olanaðý saðlanmýþ, yapýlan çalýþmalarda pek çok konuda 
öneri geliþtirilerek uzlaþýya varýlmýþtýr. Kurultaylarýn 
birikim ve deneyimlerinin olgunlaþtýrýlmasý ile Mimarlýk 
alanýnda bazý kurumsal yapýlaþmalarýn oluþmasý 

saðlanmýþtýr. Bu kurultaylarýn çýktýlarý çerçevesinde, 
özellikle kalite standartlarýnýn yükseltilmesi 
hedeflenerek MIAK (Mimarlýk Akreditasyon Kurulu) ve 
SMGM (Sürekli Mesleki Geliþim Merkezi) hayata 
geçirilmiþtir.  “Mesleðe Kabul Kurulu”nun devreye 
girmesi için süren çalýþmalar da tamamlanmak 
üzeredir.

Türkiye Mimarlýk Politikasý metni kurultaylar sürecinin 
bir kazanýmý olarak ortaya çýkmýþ ve kamuoyuna 
sunulmuþtur. Mimarlýðýn toplumsal sorumluluðu 
baðlamýnda, yapýlý çevrenin kalitesinin artýrýlmasýna 
yönelik konularý deðerlendirmek, toplumla birlikte 
mimarlýðý tartýþabilmek, “Mimarlýk ve Toplum” iliþkisinin 
yeniden yorumlanmasýný saðlamak her zaman önemli 
bir gündem maddesi olmuþtur. 

Kurultayýn temasý çerçevesinde oluþturulan çalýþma 
gruplarý kendi gündemlerini belirleyerek toplantýlarýný 
gerçekleþtirecek ve sonuç bildirilerini Kurultay 
oturumlarýnda sunacaklardýr. Atölye toplantýlarýnda 
yapýlan deðerlendirmeler, belgeler ile tüm Kurultay 
süreci www.mo.org.tr/mek adresinden takip 
edilebilecektir. Bu anlamda atölye gruplarý sürekli 
olarak katkýlara açýktýr. Kurultay çalýþmalarýnda 
katýlýmcýlýðýn artýrýlmasý, bilgi ve belgelerin mimarlýk 
ortamýna düzenli olarak aktarýlmasý hedeflenmektedir. 
Önceki Kurultaylarda olduðu gibi her mimarlýk 
okulundan delege olarak belirlenecek üç öðretim üyesi 
ve üç öðrenci ile Kurultay sekreterliði iletiþim içerisinde 
olacak, süreç hakkýnda bilgilendirilmeleri ve Kurultay'a 
katýlmalarý saðlanacaktýr. 

Mimarlýk ve Eðitim Kurultayý'na, hazýrlýk süreçlerinden 
baþlayarak katký koymanýzý bekliyoruz. Mimarlýk ve 
mimarlýk eðitiminin her yönüyle irdelendiði, 
mesleðimizin sorunlarýnýn ele alýnacaðý bu kapsamlý 
çalýþma ortamý sizlerin katkýlarýyla zenginleþecektir.  

1
 http://mo.org.tr/index.cfm?sayfa=Belge&Sub=detail&RecID=3734



Teoman Öztürk Anýldý
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TMMOB'nin 1973-1980 dönemi baþkanlýðýný yapmýþ, 
mühendis-mimar hareketinin toplumcu bir çizgiye sahip 
olmasýnda ön saflarda yer almýþ, TMMOB ile bütünleþmiþ 
mimar Teoman Öztürk ölümünün 17. yýlýnda anma 
etkinliði ile anýldý. 

ÞUBEMÝZDEN

11 Temmuz 2011'de saat:13.00'da anýt mezarý baþýnda 
yapýlan törenin ardýndan anma etkinlikleri, ÝMO Teoman 
Öztürk Konferans Salonunda gerçekleþtirilen Forum'la 
devam etti. “Genel Seçim Sonuçlarý, Kanun Hükmünde 
Kararname ve Görevlerimiz” baþlýðý ile gerçekleþtirilen 
Forum'da son dönem siyasal geliþmeler ve bu 
geliþmelerin mimar, mühendisler ve Odalar üzerindeki 
etkisi tartýþýldý. Teoman Öztürk'ü Anma etkinlikleri Ahu 
Saðlam'ýn müzik dinletisi ile son buldu. 
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Sivas Madýmak Oteli'nde 18 yýl önce yakýlarak öldürülenler Ankara'da Kolej Meydaný'nda düzenlenen mitingde 
anýldýlar. 

2 Temmuz 1993'de yaþanan Sivas katliamý Ankara'da geniþ bir katýlýmla, birlik ve mücadele mesajlarý ile bir kez 
daha lanetlendi. 2 Temmuz Cumartesi günü Toros Sokak'ta bir araya gelen Ankaralýlar, buradan sloganlar ve 
türkülerle Kolej Meydaný'na yürüdüler. Yürüyüþte en önde katledilen 35 kiþinin fotoðraflarýnýn taþýyan yakýnlarý yer 
aldý. Yürüyüþ boyunca atýlan sloganlarla katliam lanetlenirken, hükümetin Madýmak Oteli'nin Utanç Müzesi haline 
getirilmesini engellemesi protesto edildi. Eyleme KESK, DÝSK, TMMOB, Ankara Tabip Odasý gibi emek-meslek 
örgütleri ile siyasi parti ve demokratik kitle örgütleri de katýldý. 

 1http://www.tmmob.org.tr/genel/bizden_detay.php?kod=7424&tipi=2

1Sivas Katliamý Bir Kez Daha Lanetlendi

KENT VE ÜLKE GÜNDEMÝ
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Bu yýl Sivas katliamýnýn 18. yýlý.  

Bundan 18 yýl önce, 2 Temmuz 1993 günü Madýmak 
Otelinde aydýnlýk yüzlü insanlarýmýz yakýlarak 
katledilirken emekten ve demokrasiden yana fikirler de 
yakýlarak yok edilmek istendi. 

Sivas katliamý, emekçi sýnýflarýn baskýsýz ve sömürüsüz 
bir dünya kurma mücadelesini sindirmek ve yok etmek 
amacýyla, gerici-faþist zihniyetin planlý ve programlý bir 
þekilde devreye soktuðu kanlý provokasyonlardan 
biridir. 

Týpký, Çorum ve Maraþ katliamlarýnda olduðu gibi Sivas 
katliamýnda da bu ülkede eþitlikten ve özgürlükten yana 
bütün düþlerin karartýlmasý hedeflemiþtir. Madýmak 
Otelinde, ülkemizin aydýnlýk yüzlü insanlarý, kardeþliðin, 
bir arada yaþamýnýn, barýþýn, demokrasinin, eþitliðin, 
özgürlüðün ve umudun sembolleri ateþe verilmiþtir.

Toplumsal belleðimizde derin bir yara býrakan Sivas 
katliamý, geçen zaman içerisinde egemenler tarafýndan 
unutturulmak istenmiþ ancak tüm çabalara raðmen 
unutturulamamýþtýr. 

Sivas katliamýnýn izinden gidenler, unutturamadýklarý 

katliamý bu defa aklamaya çalýþmaktadýrlar. Geçtiðimiz 
günlerde, gericiler eliyle gerçekleþen katliamýn yandaþ 
basýn tarafýndan nasýl aklanmaya çalýþýldýðýna tanýk 
olduk. 

Sivas katliamý aklanamaz. Bu katliamý planlayan, 
destekleyen ve besleyen zihniyetle yüzleþilmediði 
sürece, katliamýn sorumlularý açýða çýkarýlmadýðý 
sürece, sorumlularý saklayan ve koruyanlar hesap 
vermediði sürece bu yara kanamaya devam edecektir. 

Sivas katliamýný unutturmak ve aklamak isteyenlere 
inat; O gün yanan o aydýnlýk yüzlerin ýþýðýný 
söndürmeye, emekçi sýnýflarýn yeni bir dünya kurma 
yolundaki umutlarýný yok etmeye çalýþanlara inat 
TMMOB her 2 Temmuz'da olduðu gibi bu yýl da dost 
örgütlerle birlikte omuz omuza duracak. 

TMMOB bu 2 Temmuz'da da iþçilerle, kamu 
emekçileriyle, öðrencilerle ve aydýnlarla sesini, ellerini 
ve öfkesini birleþtirerek insanca bir yaþam için "Baþka 
Bir Türkiye ve Baþka Bir Dünya Mümkün" diyecek.

Sivas katliamýný unutmadýk, unutmayacaðýz, 
unutturmayacaðýz...

Mehmet Soðancý, TMMOB Yönetim Kurulu Baþkaný 

Sivas'ý Unutmadýk, Unutmayacaðýz, Unutturmayacaðýz!
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07.05.2011 tarihinde Eti Gümüþ AÞ'nin Kütahya'daki 
Gümüþ Ýþleme Tesisi'nin atýk havuzunda yaþanan kýsmi 
yýkýlmadan kaynaklý siyanür sýzýntýsý üzerine Çevre 
Mühendisleri Odasý (ÇMO) mesleki kamusal-toplumsal 
sorumluluklarý gereði bilimsel-teknik çerçevede 
kamuoyuna bilgilendirme amaçlý açýklamalar yapmýþ, 
bu açýklamalarý hazmedemeyen Yýldýzlar Holdinge baðlý 
ETÝ Gümüþ AÞ, ÇMO'nun basýn açýklamalarýnýn dava 
sonuna kadar durdurulmasý ve 30 bin TL'lik tazminat 
istemiyle bir dava açmýþtýr. 

Açýlan dava daha fazla rant ve azami kâr güdüsüyle, 
baþta Çevre Mühendisleri Odasý olmak üzere, kamu 
yararýný ve halk saðlýðýný zedeleyen faaliyetler ile ilgili 
olarak meslek kuruluþlarý ve demokratik kitle 
örgütlerince yapýlan basýn açýklamalarýný engellemeye 
yöneliktir. 

Bu dava ne mesleki kamusal-toplumsal sorumluluklarýný 
yerine getiren Çevre Mühendisleri Odasý ve diðer Odalarý 
ne de üst birliðimiz olan Türk Mühendis ve Mimar Odalarý 
Birliði'ne (TMMOB) açýlan ne ilk davadýr ne de sonuncusu 
olacaktýr. Böyle onlarca, yüzlerce dava bulunmakta 
ancak bizlerin bilimsel mesleki gerçekler ýþýðýnda 
faaliyet yürüttüðümüz eylem ve etkinliklerimiz 
mahkeme kararlarýyla da teyit edilmektedir. 

Bilinmelidir ki TMMOB ve baðlý Odalarý için mesleki 
bilimsel doðrular ile kamu ve halk saðlýðý esastýr. Sanayi, 
çalýþma yaþamý, iþçi saðlýðý ve iþ güvenliði, yapý 
denetimi, imar, tarým, gýda, madencilik, orman, su 
kaynaklarý, enerji, çevre, kentleþme v.b. alanlar ile ilgili 
faaliyet ve açýklamalarýmýzdaki temel yaklaþým budur. 

Yine bilinmelidir ki, Odalar ve TMMOB'nin ülke, kamu ve 
toplum zararýna yol açan uygulamalara yönelik 

kamuoyunu  b i l g i l end i rme  so rum lu l uk l a r ý  
engellenemeyecek, durdurulamayacaktýr. 

Yaðma, sömürü ve usulsüzlükler karþýsýnda Odalarýmýz 
ve Birliðimiz her zaman bilimin, tekniðin ve halkýmýzýn 
yanýnda olacak, dayanýþma ve birlikte hareket etme 
araçlarýný geliþtirecektir. 

Biz aþaðýda imzalarý bulunan TMMOB'ye baðlý Odalar 
olarak, Çevre Mühendisleri Odasý'nýn yanýnda 
olacaðýmýzý ve ÇMO'nun aleyhine her türlü giriþime 
karþý, Odalarýn ve TMMOB'nin birleþik örgütlü gücü ile 
karþýlýk vereceðimizi kamuoyuna duyururuz.

Elektrik Mühendisleri Odasý
Fizik Mühendisleri Odasý
Gemi Makinalarý Ýþletme Mühendisleri Odasý 
Gýda Mühendisleri Odasý
Harita ve Kadastro Mühendisleri Odasý
Ýçmimarlar Odasý
Ýnþaat Mühendisleri Odasý
Jeofizik Mühendisleri Odasý
Jeoloji Mühendisleri Odasý
Kimya Mühendisleri Odasý
Maden Mühendisleri Odasý
Makina Mühendisleri Odasý
Meteoroloji Mühendisleri Odasý
Mimarlar Odasý
Petrol Mühendisleri Odasý
Peyzaj Mimarlarý Odasý
Þehir Plancýlarý Odasý
Tekstil Mühendisleri Odasý
Ziraat Mühendisleri Odasý

TMMOB'ye Baðlý Mimar, Mühendis, Þehir Plancýsý Odalar
1Çevre Mühendisleri Odasý ile Dayanýþma Ýçindedir!

08.07.2011

 1http://www.mo.org.tr/index.cfm?sayfa=Belge&Sub=detail&RecID=3983

Çevre Mühendisleri Odasý'nýn (ÇMO), Eti Gümüþ 
AÞ'ye ait Kütahya'daki tesisin atýk havuzunda 
yaþanan kýsmi yýkýlma üzerine oluþan siyanür 
sýzýntýsý üzerine yaptýðý açýklamalara karþý Eti Gümüþ 
AÞ'nin ÇMO'nun basýn açýklamalarýnýn dava sonuna 
kadar durdurulmasý ve 30 bin TL'lik tazminat 
istemiyle dava açmasý üzerine TMMOB'ye baðlý 19 
Oda, ÇMO ile dayanýþma amacýyla 8 Temmuz 2011 
tarihinde ortak bir açýklama yaptý.
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6 Nisan 2011 tarihinde 6223 sayýlý Kamu Hizmetlerinin 
Düzenli, Etkin ve Verimli Bir Þekilde Yürütülmesini 
Saðlamak Üzere Kamu Kurum Ve Kuruluþlarýnýn 
Teþkilat, Görev ve Yetkileri ile Kamu Görevlilerine Ýliþkin 
Konularda Yetki Kanunu Meclisten geçti. Yetki kanunu 3 
Mayýs 2011 tarihinde Resmi Gazetede yayýmlanarak 
yürürlüðe girdi. Genel seçimlere günler kala bu Yetki 
Kanununa dayanýlarak bir dizi kanun hükmünde 
kararname yayýmlandý. Esasýnda iktidar partisi seçim 
vaatlerini açýklarken, çýlgýn projeler havalarda 
uçuþurken böyle düzenlemelerin yapýlabileceðini tahmin 
etmemek mümkün görünmüyordu. Bu Yetki Kanunu 
dayanak yapýlarak çýkarýlan kanun hükmünde 
kararnameler ile bazý bakanlýklar birleþtirildi ve yeni bazý 
bakanlýklar kuruldu. Bu yazýmýzda 6223 sayýlý Yetki 
Kanunu ile bu kanun dayanak yapýlarak çýkarýlan bir dizi 
kanun hükmünde kararnameden Çevre Þehircilik 
Bakanlýðýnýn Kurulmasý Hakkýndaki Kararname ve bu 
düzenlemenin Mimar Mühendis Meslek Odalarýna 
yansýmalarý deðerlendirilmiþtir.

Öncelikle kanun hükmünde kararnameleri ve anayasal 
dayanaklarýný irdelememiz yerinde olacaktýr. 
Anayasanýn 91.maddesinde kanun hükmünde 
kararnamelere yer verilmiþtir. Bu maddede Türkiye 
Büyük Millet Meclisinin Bakanlar Kurulu'na kanun 
hükmünde kararname çýkarma yetkisi verebileceði 
belirtilmektedir. Anayasanýn 87. maddesinde ise 
Bakanlar Kurulu'na "belli konularda" KHK çýkarma 
yetkisinin verilmesi TBMM'nin görev ve yetkileri 
arasýnda sayýlmýþtýr. Sýkýyönetim ve olaðanüstü haller 
saklý kalmak üzere temel haklar, kiþi haklarý ve ödevleri, 
siyasi haklar ve ödevler kanun hükmünde 
kararnamelerde düzenlenememektedir. Kanun 
hükmünde kararnameleri dayanacak bir yetki kanununa 
ihtiyaç bulunmaktadýr. Anayasada yetki kanununun 
çýkarýlacak kanun hükmünde kararnamenin amacýný, 
kapsamýný, ilkelerini, kullanma süresini, süresi içinde 
birden fazla kanun hükmünde kararname çýkarýlýp 
çýkarýlmayacaðýný gösterilmesi gereði öngörülmüþtür. 

Yetki kanunlarý ve buna dayanak olarak çýkarýlan kanun 
hükmünde kararnameler meclis komisyonu ve genel 
kurulunda öncelikle ve ivedilikle görüþülmektedir.  

Bu maddelerin birlikte yorumlanmasýndan ve yerleþik 
Anayasa Mahkemesi kararlarýndan kanun hükmünde 
kararnamelerin ancak aciliyet gerektiren belli 
konularda, kýsa süreli yetki yasalarý temel alýnarak hýzlý 
önlemler ve zorunlu düzenlemeler için yürürlüðe 
konulacaðý neticesine varýlmaktadýr. TBMM, kanun 
yapma yetkisini Bakanlar Kuruluna ivedi hallerde 
devretmektedir. Aksi durum Bakanlar Kurulunun 
yasama organý haline dönüþmesi anlamýna gelecektir. 
Genel seçimlerden çok kýsa bir süre önce Çevre Orman 
Þehircilik Bakanlýðýnýn kurulmasýna iliþkin ivedi bir 
durumun varlýðýndan söz edilmesine de imkân 
bulunmadýðý tartýþmasýzdýr. Bu çerçevede bu konuda 
kanun hükmünde kararname yapýlmak suretiyle kanun 
hükmünde kararname yapma yetkisine ve amacýna 
aykýrý davranýldýðý açýktýr.

6223 sayýlý Kamu Hizmetlerinin Düzenli, Etkin ve 
Verimli Bir Þekilde Yürütülmesini Saðlamak Üzere 
Kamu Kurum Ve Kuruluþlarýnýn Teþkilat, Görev Ve 
Yetkileri Ýle Kamu Görevlilerine Ýliþkin Konularda Yetki 
Kanununun maddelerine baktýðýmýzda; Yetki 
Kanununun amacýnýn kamu hizmetlerinin düzenli, 
süratli, etkin, verimli ve ekonomik bir þekilde 
yürütülmesini saðlamak olarak belirlendiðini ve süresi 
de 6 ay olarak öngörüldüðünü görüyoruz. Kapsamý ise; 
kamu hizmetlerinin bakanlýklar arasýndaki daðýlýmýný 
yeniden belirlemek, kamu kurum ve kuruluþlarýnda 
istihdam edilen memurlar, iþçiler, sözleþmeli personelin 
atanma, nakil, terfi gibi usul ve esaslarýný düzenlemek 
olarak belirlenmiþ.

Kanun hükmünde kararnamelerle düzenlemelere 
gidilmesi yönünde, "önemli, zorunlu ve ivedi durum" 
bulunmazken, bu Yeki Kanunu ile hem mevcut Bakanlar 
Kurulunu hem de seçimden sonra kurulan Bakanlar 

6223 Sayýlý Yetki Kanunu ve 644 Sayýlý
Çevre Þehircilik Bakanlýðýnýn Kuruluþuna Ýliþkin
Kanun Hükmünde Kararname ve
TMMOB'a Etkileri Üzerine
Hukuki Deðerlendirmeler
Av. Gökçe Bolat, TMMOB Mimarlar Odasý Ankara Þubesi Hukuk Birimi



33

Kurulunu kapsayacak, ayný zamanda da gelecek yasama 
ve yürütme organlarýný ipotek altýna alacak þekilde, 6 ay 
süreyle, kanun hükmünde kararname çýkarma yetkisi 
verilmiþtir. Bu durum önemli, zorunlu, ivedi durum 
olmasý gerekliliði ve demokratik hukuk devleti ilkesi ile 
baðdaþmadýðý gibi, yasama yetkisinin devri anlamýna da 
gelmektedir. Anayasal amaca ve ilkelere uygun 
o l a m aya n  Ye t k i  Ka n u n u ,  e s a s t a n  i ç e r i k  
deðerlendirmesine girmeden hukuka aykýrýdýr. 

6223 sayýlý Yetki Kanunuyla, kamu hizmetlerinin 
bakanlýklar arasýnda daðýtýmýnýn yeniden belirlenmesine, 
bakanlýklarýn, baðlý ve ilgili kuruluþlarýn, kapatýlmasý, 
birleþtirilmesi ve yenilerinin kurulmasýna, kapsamdaki 
tüm kamu kurum ve kuruluþlarýnýn teþkilat, görev ve 
yetkilerine, her statüdeki personelle ilgili her türlü 
düzenlemenin yapýlmasýna iliþkin kanun ve kanun 
hükmünde kararnamelerde deðiþiklikler ve yeni 
düzenlemeler yapmak üzere Bakanlar Kuruluna kanun 
hükmünde kararname çýkarma yetkisi verilmiþtir. 
Kararnamenin 1. maddesiyle personel, kamu mali 
yönetimi ve kamu kurum ve kuruluþlarýnýn yeniden 
yapýlandýrýlmasýna iliþkin düzenlemeler yapmak üzere 
Bakanlar Kurulu yetkilendirilmekte, 2. maddesinde ise, 
verilen bu yetkinin kullanýlmasý sýrasýnda gözetilmesi 
gereken ilkeler ve yetki süresi belirlenmektedir. Yetki 
Kanununda sayýlan 25 ayrý Kanundan ve Kanun 
Hükmünde Kararnameden bahsedilmiþ ve “diðer” 
sözcüðüne yer verilerek yasal düzenleme yapma 
konusuna herhangi bir sýnýr çizilmemiþtir. Görüldüðü 
üzere kapsamý çok geniþ tutulmuþtur, verilen yetkinin 
sýnýrlarý belirlenmemiþtir.

Baþka bir ifadeyle, Bakanlar Kurulu, kamu kurum ve 
kuruluþlarýn çoðunluðunu yeniden örgütleyebilecek, 
bunlarýn görev ve yetkilerini yeniden düzenleyebilecek, 
kaldýrabilecek, yenilerini kurabilecek, memurlar ve her 
türlü kamu görevlilerinin ücret, aylýk, disiplin ve cezalarý 
ile emeklileri hakkýnda kanun ve kanun hükmünde 
kararnamelerde deðiþiklik yapabilecek, bunlara iliþkin 
yeni kurallar getirebilecektir. Böylesi düzenlemeler genel 

seçimlerden kýsa süre önce neden önemli, ivedi ve 
zorunlu görülmüþtür? Bu soru yazýmýz konusu dýþýnda 
ayrýca deðerlendirilmelidir. Konu ve kapsamdaki bu 
sýnýrsýzlýk ve belirsizlik, TBMM'ne ait olan yasama 
yetkisinin yürütme organýna devri anlamýna 
gelmektedir. Uzun çalýþmalar, tartýþmalar, meclis 
görüþmeleri gerektiren yeni bakanlýk yapýlanmalarýnýn 
kurgulandýðý bu sistemin kanun hükmünde 
kararnamelerde oluþturulmasý Türkiye Büyük Millet 
Meclisinin yasama yetkisine müdahaledir.

Anayasa'ya aykýrýlýðý sabit olan Yetki Kanununa 
dayanýlarak önce 636 sayýlý Çevre Orman Þehircilik 
Bakanlýðýnýn Teþkilat Ve Görevleri Hakkýnda Kanun 
Hükmünde Kararname 8 Haziranda Resmi Gazetede 
yayýmlanmýþ ve yürürlüðe girmiþti. Bu kararname ile 
Bayýndýrlýk Ýskân Bakanlýðý ile Çevre Orman 
Bakanlýklarý laðvedilmiþ, ikisinin yerine Çevre Orman 
Þehircilik Bakanlýðý kurulmuþtu. 4 Temmuzda ise bu 
Kanun Hükmünde Kararname yürürlükten kaldýrýlarak 
Çevre Þehircilik Bakanlýðý ve Orman Su Ýþleri Bakanlýðý 
olmak üzere iki yeni bakanlýðýn kuruluþu ve 
görevlerinin düzenlendiði 644 ve 646 sayýlý Kanun 
Hükmünde Kararnameler yürürlüðe girmiþtir. 

644 sayýlý Çevre Þehircilik Bakanlýðýnýn Teþkilat ve 
Görevleri Hakkýnda Kanun Hükmünde Kararnamenin 
2. maddenin (a) bendinde Bakanlýðýn görevleri 
arasýnda “Yerleþmeye, çevreye ve yapýlaþmaya 
dair imar, çevre, yapý ve yapým mevzuatýný 
hazýr lamak, uygulamalarý  iz lemek ve 
denetlemek, Bakanlýðýn görev alaný ile ilgili 
mesleki hizmetlerin norm ve standartlarýný 
hazýrlamak, geliþtirmek, uygulanmasýný 
saðlamak ve ilgililerin kayýtlarýný tutmak” 
sayýlmýþtýr. “Mesleki hizmetlerin norm ve 
standartlarýný hazýrlamak, geliþtirmek, uygulanmasýný 
saðlamak ve ilgililerin kayýtlarýný tutmak” biçiminde 
ifade edilen görev tanýmýnýn sýnýrlarý belirlenmemiþtir. 
Ýlgililerin sicillerinin Bakanlýk eliyle tutulmasý 
Anayasa'nýn 135. maddesine aykýrýdýr.  Mühendis ve 



mimarlarýn meslek kuruluþu olan Türk Mühendis ve 
Mimar Odalarý Birliði, anayasal kuruluþ olmadan önce 
1954 yýlýnda kurulmuþ bir hizmet, yerinden yönetim 
kuruluþudur. 1961 ve 1982 Anayasalarýnda yer 
verilmiþtir. Anayasa'nýn 123. maddesinde yer alan 
idarenin kuruluþ ve görevlerine iliþkin esaslar 
çerçevesinde, bakanlýklar merkezden yönetim, meslek 
kuruluþlarý ise yerinden yönetim esasýna dayalý idari 
kuruluþlar olarak tanýmlanmaktadýr. Anayasanýn 135. 
maddesinde kamu kurumu niteliðindeki meslek 
kuruluþlarý ve üst kuruluþlarý; belli bir mesleðe mensup 
olanlarýn müþterek ihtiyaçlarýný karþýlamak, mesleki 
faaliyetlerini kolaylaþtýrmak, mesleðin genel 
menfaatlere uygun olarak geliþmesini saðlamak, 
meslek mensuplarýnýn birbirleri ile ve halk ile olan 
iliþkilerinde dürüstlüðü ve güveni hâkim kýlmak üzere 
meslek disiplini ve ahlâkýný korumak maksadý ile 
kanunla kurulan ve organlarý kendi üyeleri tarafýndan 
kanunda gösterilen usullere göre yargý gözetimi altýnda, 
gizli oyla seçilen kamu tüzelkiþilikleri olarak 
tariflenmiþtir. Mimar mühendis sicillerinin tutulmasý 
T M M O B ' a  b a ð l ý  m e s l e k  o d a l a r ý n c a  
gerçekleþtirilmektedir. TMMOB mevzuatý yürürlüktedir 
ve bu mevzuat uyarýnca iþlemler yapýlmaktadýr. Henüz 
öngörülemeyen husus; meslek odalarýnýn kayýtlarýný 
kendi denetiminde mi tutacaðý yoksa meslek odalarý 
kayýtlarýný bir kenara býrakýp yeniden bir kayýt sistemi mi 
oluþturulacaðýdýr.  Kýsa vadede Bakanlýk meslek 
odalarýný denetim altýna tutacak fakat kadrosu ve 
sistemi oluþtuðunda ana görevlerinden olan sicil 
tutulmasý iþini de kendi üzerinden gördürebilecektir.

644 sayýlý Çevre Þehircilik Bakanlýðýnýn Teþkilat Ve 
Görevleri Hakkýnda Kanun Hükmünde Kararnamenin 
12. Maddesinin (ý) bendi “Bakanlýðýn görev alanýna 

giren konularla ilgili olarak mimarlýk ve 
mühendislik meslek kuruluþlarýna iliþkin 
mevzuatý hazýrlamak ve bunlarý denetlemek” 
biçiminde düzenlenmiþtir. 

Anayasa, meslek kuruluþlarýný, kamu tüzel kiþiliðine 
sahip, kamu kurumu niteliðinde meslek kuruluþlarý 
olarak tanýmlamýþ ve özel kanunla kurulacaðýný 
belirtmiþtir. Anayasa'nýn 135. maddesi ve TMMOB 
Kanunu halen yürürlüktedir. Anayasa maddesi ve 6235 
sayýlý Yasa yürürlükte iken, bu kararname ile meslek 
kuruluþlarýnýn mevzuatýný düzenlemek ve denetlemek 
görevi Bakanlýðýn bir hizmet birimine devretmesi 
hukuken mümkün deðildir. Anayasa'nýn 135. 
maddesine aykýrý olarak mevzuat hazýrlama yönünden 
yasama yetkisi devralýnmýþ ve 135. maddenin 5. 
fýkrasýnda belirtilen vesayet denetimi hiyerarþik 
denetim biçimine dönüþtürülmüþtür. 

TMMOB'a baðlý meslek odalarýnýn her iþlem ve 
faaliyetinin Bakanlýðýn talimatý doðrultusunda 
gerçekleþebilme imkâný doðmuþtur. Meslek 
odalarýnýn mevzuatýný düzenleme yetkisi artýk 
Çevre ve Þehircilik Bakanlýðýnýn tekelindedir. 
TMMOB'a baðlý meslek odalarý mevzuatý 
Bakanlýðýn tasarladýðý sistem doðrultusunda 
deðiþtirilecektir. Henüz yayýmlanmayan diðer 
yasal düzenlemelerle birlikte meslek odalarýnýn 
geleceðini öngörmek mümkün olabilecektir. 
Hükümet meslek odalarýný kapatmamakta ama 
tam anlamýyla kendi emir, gözetim ve 
denetiminde tutmaktadýr. Artýk oda üyelerinin, 
genel kurullarýn iradesi kalmamýþtýr; bu iradenin 
yerini Çevre Þehircilik Bakanlýðýnýn Mesleki 
Hizmetler Genel Müdürlüðü almýþtýr.

34 KENT VE ÜLKE GÜNDEMÝ



Uluslararasý Mimarlar Birliði'nin (UIA) üç yýlda bir düzenlediði 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. “Tasarým 2050” ana temasýyla yapýlacak Kongre'de, 2050 yýlýna doðru ve 
sonrasýnda geleceðin tasarlanmasýna iliþkin fikirlerin paylaþýlmasý ve geliþtirilmesi hedefleniyor. 
Kongre'nin 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, tarihi miras) 
olarak belirlendi. 

Bu kapsamda düzenlenecek olan UIA 2011Tokyo Dünya Mimarlýk Kongresi için uluslararasý kayýtlar 
baþladý.  

24. Dünya Mimarlýk Kongresi Tokyo'da

  Erken Kayýt   
31 Temmuz 2011’ e kadar 
Online 

Geç ve Kongre Süresince Kayýt 
1 Aðustos -25 Eylül 2011 

Mimar JPY 40, 000- JPY 50,000 - 

Refakatçi  JPY 24,000 - JPY 30,000 - 

Öðrenci JPY15,000 - JPY15,000 - 

 

Bilgi ve Kayýt için: 

http://www.uia2011tokyo.com/en/registration/

35





37

BASIN AÇIKLAMASI

Sevgili Arkadaþlar, 

"Birlikte karar alma, birlikte üretme, birlikte yönetme" 
anlayýþýmýz gereði 15 Haziran 2011 tarihinde Birlik 
Yönetim Kurulumuz Oda Yönetim Kurulu Baþkanlarý ile 
bir toplantý gerçekleþtirdi. 

"Genel Seçimlerin sonuçlarý ile 8 Haziran'da Resmi 
Gazete'de yayýmlanan baþta Çevre, Orman ve Þehircilik 
Bakanlýðý'nýn Teþkilat ve Görevleri Hakkýnda Kanun 
Hükmünde Kararname ve diðer Kanun Hükmünde 
Kararnamelerle ile ilgili olarak" gerçekleþtirdiðimiz 
toplantýda yaptýðýmýz çeþitli tespit ve deðerlendirmeleri 
örgütümüzle paylaþmak istedik.

Genel Seçim Sonuçlarý Üzerine:

AKP, 12 Haziran Genel Seçimlerinde oy oranýný da 
artýrarak bir kez daha iktidar olmaya hak kazandý. 
Öncelikle belirtmek gerekir ki; Mayýs 2010'da 
gerçekleþtirdiðimiz TMMOB Genel Kurulu'nun sonuç 
bildirisi ülkenin bu dönemini de kapsayan ve 
örgütümüzün yüz aký bir siyaset belgesidir. Yaþananlar 
ve olasý geliþmelerin öngörüleri Sonuç Bildirimizde tüm 
açýklýðý ile tanýmlanmýþtýr. 

Öte yandan, Genel Seçimlere giden Türkiye'de tüm 
odalarýmýzýn katký ve önerileri ile "TMMOB Seçim 
Bildirgesi"ni Mayýs ayý baþýnda kamuoyu ile 
paylaþmýþtýk. 15 Mayýs 2011'de de Ankara'da 
"Haklarýmýz, Geleceðimiz, Halkýmýz ve Ülkemiz için" 
sloganýyla düzenlediðimiz TMMOB Mitingi'nde seçim 
bildirgemizi okuyarak, kimlere oy vermeyeceðimizi hep 
birlikte alanda oylamýþtýk. Haziran baþýnda da TMMOB 
Genel Kurul kararý ile tüm odalarýmýzýn raporlarýndan 
oluþan "Mesleðimiz, Meslek Alanlarýmýz, Haklarýmýz 
Üzerine AKP Ýktidarýnýn Tahribatý" kitabýmýzý kamuoyu 
ile paylaþmýþtýk.

Özetle seçim süresince TMMOB ve baðlý odalarýmýz 

"mesleki demokratik kitle örgütü" sorumluluðunu 
yerine getirmiþlerdir.

Seçimler, herkesin þikâyet ettiði ancak nedense bir türlü 
deðiþtirilmeyen, antidemokratik Siyasal Partiler Yasasý, 
Seçim Yasasý ve % 10 barajý ile gerçekleþtirilmiþtir. 
Perþembenin geliþi çarþambadan belli olan bir seçimle 
de iktidarýn devamlýlýðý saðlanmýþtýr. "Yaptýklarý 
yapacaklarýnýn teminatý olan" AKP'nin, kendinden yana 
bir Türkiye'yi oluþturma projesinin tüm hýzýyla bu 
dönemde de devam edeceði aþikârdýr. 

TMMOB'den baktýðýmýzda ise; "11 Haziran ile 13 
Haziran arasýnda örgütümüz ve üyemiz açýsýndan, 
ülkemizde yaþananlar ve yaþatýlacaklar açýsýndan bir 
fark oluþmamýþtýr" sözünü netlikle ifade ediyoruz. 
TMMOB, Genel Kurul Sonuç Bildirisinde söylediklerimiz 
çerçevesinde AKP'nin üçüncü döneminde de görevlerini 
ayný kararlýlýkla yerine getirmeyi sürdürecektir. Bu 
dönemde de TMMOB'nin yapacaklarý, geçmiþimizin 
teminatý altýndadýr.

Yeni Bakanlýklarý Oluþturan Kanun Hükmünde 
Kararnameler Üzerine:

TBMM tatile girmeden önce 6 Nisan 2011 tarihli 
oturumunda,  "Kamu Hizmetlerinin Düzenli, Etkin ve 
Verimli Bir Þekilde Yürütülmesini Saðlamak Üzere 
Kamu Kurum ve Kuruluþlarýnýn Teþkilat, Görev ve 
Yetkileri Ýle Kamu Görevlilerine Ýliþkin Konularda Yetki 
Kanunu"nu kabul ederek Hükümete Kanun Hükmünde 
Kararname (KHK) çýkarma yetkisi vermiþtir. 

Söz konusu yetki yasasýnda, mevcut bakanlýklarýn 
birleþtirilmesi, baðlý, ilgili ve iliþkili kuruluþlarýn 
ilgilerinin yeniden belirlenmesi, yeni bakanlýklarýn 
kurulmasý, bakanlýklarýn baðlý, ilgili ve iliþkili 
kuruluþlarýnýn hiyerarþik iliþkileri, görev, yetki, teþkilat 
ve  kad ro l a r ý n ý n  düzen l enmes i  ve  kamu  
kurum/kuruluþlarýnda istihdam edilen personelin 

Genel Seçim Sonuçlarý, KHK'ler, Yeni Kurulan Bakanlýklar ve
Görevlerimiz Üzerine TMMOB Örgütlülüðüne
TMMOB
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çalýþmalarýnda etkinliði artýrmak üzere atanma, nakil, 
görevlendirme, görevden alýnma, emekliye sevk edilme 
gibi konularýn usul ve esaslarýnýn belirlenmesi biçiminde 
yetki sýnýrý çizilmiþtir. 

Ancak AKP, Meclis'in olaðanüstü yetki devrini de aþarak 
ve Anayasa'ya aykýr ý  o larak bakanl ýk lar ýn 
teþkilatlanmasý ile meslek alanlarýmýza ve meslek 
odalarýmýza iliþkin düzenlemelere hemen koyulmuþtur. 
Anayasa ve Yetki Yasasý'na aykýrýlýk taþýyan bu 
düzenlemeler Meclis'te uzlaþma ve tartýþma ortamýndan 
kaçýrýlarak baþka bir görünüm altýnda KHK'lerin konusu 
edilmiþtir. Görünen odur ki, torba yasasý usulü dahi 
külfet olarak görünmüþ ve parlamenter sistemin 
kuvvetler ayrýlýðý ilkesi fiilen sonlandýrýlmýþtýr. 

Kanun-i Esasi dahi kanun kuvvetinde kararnameyi, 
devleti bir tehlikeden veya genel güvenliðin 
bozulmasýndan korumak için bir zorunluluk belirdiði 
durumlara hasretmiþ iken, Parlamento görevde iken ve 
dahasý seçim öncesi bu operasyonun yapýlmasý 
manidardýr. Ortada zorunlu ve ivedi bir durum yokken, 
Parlamento ve sosyal taraflar dýþlanarak kararname ile 
bakanlýk ve kurumlarýn tasfiyesinin demokratik usul ve 
yöntemlerle baðdaþmadýðý açýktýr. Askeri darbeleri 
eleþtirerek, "ileri demokrasiyi" savunan bir iktidarýn, 12 
Mart Darbesi ve 12 Eylül hukukunun ürünü olan Kanun 
Hükmünde Kararname yetkisini kullanmasýnýn 
demokratik yol ve yöntemlerle ne kadar örtüþtüðü 
açýktýr. Ayrýca, parlamento çoðunluðu elinde iken 
olaðanüstü yollara baþvurulmasý, tartýþmaya dahi 
tahammülsüzlüðün bir göstergesidir.

Bu durumu 11 Nisan 2011 tarihinde "Kanun Hükmünde 
Kararnamelerle Ülke Yönetilemez. Bu Yasanýn TBMM'ye 
Ýadesi Bir Zorunluluktur!" baþlýklý basýn açýklamamýzda 
da belirtmiþtik. AKP, anýlan Yetki Yasasý'na dayanarak 
seçimden hemen birkaç gün önce 11 adet KHK 
yayýmlayarak, uzun süredir tasarýmýnda olan ancak 
uygulamaya koyamadýðý "yeni kamu yönetimi" 
anlayýþýna geçmede bir sorun görmemiþtir.

8 Haziran 2011 itibarý ile yayýmlanan Kanun Hükmünde 
Kararnamelere göre, kapatýlan ve birleþtirilen 
bakanlýklarýn yerine, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlýðý, 
Avrupa Birliði Bakanlýðý, Bilim, Sanayi ve Teknoloji 
Bakanlýðý, Çevre, Orman ve Þehircilik Bakanlýðý, 
Ekonomi Bakanlýðý, Gençlik ve Spor Bakanlýðý, Gýda, 
Tarým ve Hayvancýlýk Bakanlýðý, Gümrük ve Ticaret 
Bakanlýðý, Kalkýnma Bakanlýðý kurulmuþ bulunmaktadýr.

Bu bakanlýklarýn görev ve yetkilerinin; mesleðimize, 
insanýmýza ve ülkemize ne getirip ne götürdüðünün 

açýða çýkarýlmasý þimdi önümüzde önemli bir görev 
olarak duruyor. Baþta Birliðimiz ve Birliðimize baðlý 
odalarýmýz olmak üzere, siyasal partilerin, emek ve 
mes lek  ö rgüt le r in in ,  akademik  dünyan ýn  
deðerlendirmelerini kamuoyu ile paylaþmasý yeni 
dönemde bize düþecek mücadelenin boyutlarýnýn 
belirlenmesi açýsýndan bir sorumluluktur.

Çevre, Orman ve Þehircilik Bakanlýðý üzerine:

636 sayýlý Kanun Hükmündeki Kararname ile de 
Bayýndýrlýk ve Ýskân Bakanlýðý ile Çevre ve Orman 
Bakanlýðý laðvedilerek bu iki Bakanlýk "Çevre, Orman ve 
Þehircilik Bakanlýðý" adý altýnda birleþtirilmiþtir. 

Meslek alanlarýmýza ve mesleðimize dair örgütümüzü 
en çok ilgilendiren bu Bakanlýðýn görev tanýmý 
kapsamýnda bünyesine katýlan kurumsal yapýlanma 
deðerlendirildiðinde:

Ýzlenen parçacý, rant temelli politikalar nedeniyle çevre 
tahribatýnda en fazla paya sahip "imar, yapýlaþma" ile 
doða koruma, ormanlar ve su yönetimi ayný çatý altýnda 
toplanarak kurumsal kontrolün yok edilmesinin; Su, 
orman, mera, yaylak, kýþlak, tarým alanlarý gibi doðal 
kaynaklar ve çevre ile ilgili tüm yasal düzenlemelerin 
etkisiz hale getirilmesinin; Kýyýlarda, yaylaklarda, 
meralarda, akarsularda, ormanlarda yapýlacak; HES, 
termik santraller, nükleer santraller, madencilik 
faaliyetlerinin; kentsel dönüþüm, Galataport gibi 
projelerin hayata geçirilmesinin, Doðal, kültürel ve 
tarihi mirasýn engel olmaktan çýkarýlmasýnýn önü 
açý lacaðý; Bakanl ýð ýn, Bakanlar Kurulunca 
yetkilendirilen alanlar ile enerji ve telekomünikasyon 
tesislerine iliþkin olarak üst ölçekli plan yapmaktan 
parselasyon planýný yapma, ruhsat aþamasýna kadar 
tüm süreçte yetkili kýlýnmasý, yerel idareler üzerindeki 
vesayetin arttýrýlmasý, merkezi idarenin keyfiyet 
alanýnýn geniþletilmesinin önündeki engellerin 
kaldýrýlacaðý açýkça görülmektedir. 

Bu ve benzeri amaçlarý sadece Çevre, Orman ve 
Þehircilik Bakanlýðý'ný deðil diðer bakanlýklarý da meslek 
alanlarýndan yola çýkarak deþifre etmek baðlý 
odalarýmýzýn görev ve sorumluluðundadýr.

Çevre, Orman ve Þehircilik Bakanlýðý Ýçinde Bir 
Düzenleme ile Mühendislik, Mimarlýk, Þehir 
Plancýlýðý Mesleði ve Örgütümüz Teslim Alýnmak 
Ýstenmektedir.

Öyle görülüyor ki; ülkenin yargýsýný, eðitimini, tüm 
kurumlarýný "düzene sokan" AKP zihniyetinin "ustalýk 
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dönemi"ndeki hedefleri arasýnda TMMOB'yi de 
"düzenlemek" var. AKP Ýktidarý, çevreyi tahrip eden, 
kentlerimizi; kýyýlarýmýzý; ormanlarýmýzý yaðmalayan, 
kamusal deðerlerimizi sermayeye peþkeþ çeken 
anlayýþýnýn önünde engel olarak gördüðü TMMOB'yi 
yeniden yapýlandýrýp iþlevsizleþtirmeye ve yok etmeye 
çalýþýyor. 

Son iki yýldýr, Devlet Denetleme Kurulu incelemeleriyle, 
Bayýndýrlýk ve Ýskân Bakanlýðý'nýn Birliðimiz üzerinde 
vesayet denetimini uygulama çalýþmalarýyla kendini 
gösteren "TMMOB'nin yeniden þekillendirilmesi ve 
meslek odalarýnýn düzene sokulmasý projesi"ndeki son 
nokta Çevre, Orman ve Þehircilik Bakanlýðý bünyesinde 
"Mesleki Hizmetler Genel Müdürlüðü" nün kurulmasý ve 
bu genel müdürlüðe verilen görevler olmuþtur. 636 
sayýlý "Çevre, Orman ve Þehircilik Bakanlýðýnýn Teþkilat 
ve Görevler i  Hakkýnda Kanun Hükmünde 
Kararname"de bakanlýðýn görevleri arasýnda aþaðýdaki 
hususlar yazýlýdýr: 

MADDE 2- (1) Çevre, Orman ve Þehircilik Bakanlýðýnýn 
görevleri þunlardýr:

a) Yerleþmeye, çevreye ve yapýlaþmaya dair imar, 
çevre, yapý ve yapým mevzuatýný hazýrlamak, 
uygulamalarý izlemek ve denetlemek, Bakanlýðýn görev 
alaný ile ilgili mesleki hizmetlerin ve bu meslek 
mensuplarýnýn kayýtlý olduklarý meslek odalarýnýn 
mevzuatým, norm ve standartlarýný hazýrlamak, 
geliþtirmek, uygulanmasýný saðlamak, ilgililerin 
kayýtlarýnýn tutulmasýný saðlamak,

Çevre, Orman ve Þehircilik Bakanlýðý bünyesinde 
kurulan Mesleki Hizmetler Genel Müdürlüðü'nün 
görevleri arasýnda da aþaðýdaki hususlar sayýlmýþtýr:

MADDE 12- (1) Mesleki Hizmetler Genel Müdürlüðünün 
görevleri þunlardýr:

a) Yerleþme ve yapýlaþmaya yönelik mimarlýk, 
mühendislik, müteahhitlik ve müþavirlik hizmetlerine 
iliþkin düzenlemeleri yapmak, uygulamalarý 
denetlemek ve izlemek.

b) Planlama, harita yapýmý, arazi ve arsa düzenlemesi, 
deðerleme, parselasyon, etüt ve proje müellifliði, 
harita plan, proje ve yapým kontrol müþavirliði, 
bilirkiþilik, her türlü altyapý ve tesisat dâhil olmak üzere 
yapý müteahhitliði gibi hizmet alanlarýnda çalýþan 
gerçek veya tüzel kiþilerin görev, yetki ve 
sorumluluklarýna ve kayýtlarýnýn tutulmasýna iliþkin 
esaslarý belirlemek, mesleki yeterlilikleri ile kuruluþ 

yeterliliklerini deðerlendirerek bunlara tescil ve yeterlik 
belgeleri vermek veya verilmesini ve kayýtlarýnýn 
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demokrasi güçleri ile, emek ve meslek örgütleri ile 
birlikte yürümeye devam edecektir. 

Genel Kurulumuzun sonunda "TMMOB çalýþmalarýný bu 
dönem üç kelime ifade edecektir" demiþtik: Mücadele, 
mücadele, mücadele. 

Biz iyi biliyoruz: Güç görevler, güçlü örgütlenmeler ile 
yerine getirilir.

Haydi, TMMOB örgütlülüðünü güçlendirmek için görev 
baþýna.

Hepimize kolay gelsin.

Mehmet Soðancý
TMMOB Yönetim Kurulu Baþkaný

BASIN AÇIKLAMASI



Son yýllarda, “kamu ve toplum yararýna” çalýþmalarýný 
sürdüren meslek Odalarýna karþý iktidar ve kimi 
çevreler, “iþlevsizleþtirme, etkisizleþtirme, sindirme ve 
t a s f i y e ”  ç a b a l a r ý n ý  s i s t e m a t i k  b i ç i m d e  
sürdürmektedirler. Son olarak 4 Temmuz 2011 tarihinde 
çýkarýlan 644 sayýlý Kanun Hükmünde Kararname (KHK) 
ile kurulan Çevre ve Þehircilik Bakanlýðý'na verilen 
yetkiler, Odalarýn “özerk ve kamusal kimliðini” yok 
sayan düzenlemeler, ayný sürecin devamý olarak 
gündeme getirilmektedir…

Geçmiþte de Meslek Odalarýna yönelik olarak kimi 
çevreler tarafýndan müdahaleler söz konusu olmuþtur. 
2002 yýlýndan sonra AKP iktidarlarý döneminde “ileri 
demokrasi” söylemi altýnda anti-demokratik giriþimler 
kaygý verici düzeye ulaþmýþtýr. Ancak, bu düzenleme ile 
Meslek Odalarý, bu kez çok daha farklý bir boyutta 
“otor i ter bir  uygulama” i le karþ ý  karþ ýya 
bulunmaktadýrlar.

Odalarýn demokratik ve mesleki haklarýný kullanmasýna 
tahammülsüzlüðün asýl nedeninin, akarsular, göller, 
kýyýlar, su havzalarý, ormanlar, tarým arazileri gibi doðal 
kaynaklarýn; kamu arazileri, okullar, hastaneler, devlet 
binalarý gibi kamusal varlýklarýn; kent meydanlarý, 
dokusu, donatý alanlarý ve tarihî yapýlar gibi kentsel 
deðerlerin yaðmalanmasýnýn yaný sýra, bin yýldýr 
yaþanan mahalleler, yerleþik kültürler ve sosyal 
dokularýn yok edilmesi karþýsýnda bu deðerleri, kamusal 
haklarý ve demokrasiyi savunan duyarlý kesimlerin 
“engel” olarak görülmesi olduðunu, kamuoyumuz 
yakýndan bilmektedir.

Bu süreçte, Anayasanýn “eþitlik” ilkesine aykýrý olarak, 
“yandaþ” kurum ve kuruluþlara her türlü destek 
verilirken, çalýþmalarýný “kamu ve toplum yararý” 
doðrultusunda yürüten meslek kuruluþlarýna, 
sendikalar ve sivil-demokratik örgütlere yönelik, 
demokratik hukuk devleti anlayýþý ile baðdaþmayan, bu 
saygýn kuruluþlarý “itibarsýzlaþtýrmayý ve gözden 
düþürmeyi” amaçlayan çok yönlü giriþimler söz konusu 
olabilmektedir.

Cumhurbaþkaný tarafýndan 24 Mart 2008'de Devlet 
Denetleme Kurulu'na verilen bir talimatla meslek 
kuruluþlarý hakkýnda yapýlan araþtýrma ve inceleme 
sonucunda hazýrlanan rapor, bu giriþimlerin somut bir 
örneðidir. Devlet Denetleme Kurulu (DDK) tarafýndan 
bu raporda, baskýnýn yoðun olduðu 1980'li yýllarda dahi 
uygulanamayan kimi talepler ve kýsýtlamalar gündeme 
getirilmiþtir. Bu raporla, demokratik ülkelerde 
uygulanmakta olan “meslek örgütlerinin kendi 
geliþimlerini belirleme haklarý” görmezden gelinerek, 
Odalarýn dönüþtürülmesi adeta dikte edilmiþtir.

Özellikle, TMMOB ve baðlý Odalarýn “özerk ve kamusal 
kimliðinin” yok edilmesi amacýný güden çalýþmalar ve 
düzenlemeler, bu kez Anayasanýn 91. Maddesi'ne aykýrý 
bir biçimde, hiçbir ivedilik ve zorunluluk söz konusu 
olmadýðý halde, sýnýrlarý ve kapsamý belirsiz bir yetki 
yasasý çýkarýlarak, Bakanlar Kurulu'nun tasarrufu olan 
y e t k i  y a s a s ý n a  d a  a y k ý r ý  K H K ' l e r  i l e  
gerçekleþtirilmektedir. 

Bu baðlamda, 12 Haziran 2011 tarihindeki genel 
seçimlerden çok kýsa bir süre önce, 8 Haziran 2011 
tarihli Resmî Gazete'de yayýmlanan 636 sayýlý Çevre, 
Orman ve Þehircilik Bakanlýðý'nýn Teþkilat ve Görevleri 
Hakkýnda KHK ile TMMOB ve baðlý Odalarýn “özerk ve 
kamusal kimliðinin” yok edilmesi amacýný güden 
düzenlemeler getirilmiþtir. Ancak hemen ardýndan 
henüz kurulmayan bu yeni bakanlýðýn ikiye ayrýlmasýna 
baðlý olarak 4 Temmuz 2011 tarihinde 636 sayýlý KHK 
yürürlükten kaldýrýlmýþ ve yerine 644 sayýlý Çevre ve 
Þehircilik Bakanlýðý'nýn Teþkilat ve Görevleri hakkýnda 
KHK çýkartýlmýþtýr.

644 sayýlý KHK'ye göre Odalar, Bakanlýðýn adeta bir 
hizmet birimi haline getirilmektedir. Anayasa'ya göre 
Meslek Odalarý ile Bakanlýk arasýnda ancak bir “vesayet” 
iliþkisi olabilirken, KHK'de “hiyerarþik” bir iliþki söz 
konusudur. Çevre ve Þehircilik Bakanlýðý'na “mimarlýk 
ve mühendislik meslek kuruluþlarýna iliþkin mevzuatý 
hazýrlamak ve bunlarý denetlemek” görev ve yetkisi 
verilerek, Meslek Odalarýnýn “özerk” yapýlarý ortadan 

Meslek Odalarýnýn “Özerk ve Kamusal” Kimliðini Yok Sayan
644 Sayýlý KHK Ýptal Edilmelidir!

25.07.2011
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kaldýrýlarak, “baðlý kuruluþ” statüsü getirilmeye 
çalýþýlmaktadýr.

Anayasanýn 135. maddesi ve 6235 sayýlý Türk Mühendis 
ve Mimar Odalarý Birliði Kanunu'na göre, kuruluþ 
amaçlarýna iliþkin her türlü kararý alma görev ve yetkisi 
kendi üyeleri tarafýndan oluþturulan genel kurullarýnda 
olan Meslek Odalarýnýn üyelerinin iradelerini yok 
saymayý öngören düzenlemeler getirilmiþtir. Bakanlýk 
bünyesinde kurulan Mesleki Hizmetler Genel 
Müdürlüðü'ne, Odalarýn asli iþleri olan üye kayýt ve 
sicillerinin tutulmasý, mesleki norm ve standartlarýn 
belirlenmesi görevi dahi verilmiþtir. Bu düzenlemelerle 
Odalarýn asli iþleri ellerinden alýnmakta ve iþlevsiz 
býrakýlmaktadýr. 

Uygar ülke ölçütleri ve demokrasi ile baðdaþmayan, 
hukuka, Anayasaya ve ilgili yasalara açýkça aykýrý olan 
geliþmeler, küresel sömürü, rant ve çýkar politikalarýnýn 
yaþama geçirilmesi için duyarlý tüm kesimlerin ve 
toplumun sindirilmesi anlamýna gelmektedir.

Sonuç olarak, 644 sayýlý KHK'nin, yetersiz olan mesleki 

haklarý daha da geriye götüren, ancak ve ancak 
“diktatoryal” rejimlerde görülebilecek nitelikleri 
nedeniyle yürürlükten kaldýrýlmasý zorunludur.

Mimarlar Odasý olarak, diðer Meslek Odalarý ile birlikte 
ve TMMOB koordinatörlüðünde, KHK'nin iptal edilerek 
bu hukuksuzluðun giderilmesi için hukuki giriþimler 
dahil olmak üzere her alanda çabalarýmýzý 
yoðunlaþt ý rarak,  etk in l ik  ve kampanyalar  
düzenleyeceðiz.

Bizler bu nedenle, mesleki ve demokratik haklarýn 
korunmasý ve saðlanmasý, mimarlýk ve kent 
deðerlerinin korunmasý ve geliþtirilmesi, bilimin 
rehberliðinde kamu ve toplum yararýnýn gözetilmesi 
yönündeki çabalarýmýzý, meslektaþlarýmýz, duyarlý tüm 
kesimler ve yurttaþlarýmýzla birlikte sürdürmeye kararlý 
olduðumuzu bir kez daha yineliyoruz. 

Meslek Odalarý, meslek ortamýnýn ve demokrasinin 
olmazsa olmaz güvenceleridir. Onlara sahip çýkmak, 
yaþamýmýza ve geleceðimize sahip çýkmak demektir…

Deðerli kamuoyumuza saygýyla duyurulur.
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1972 yýlýnda Stockholm'de toplanan "Birleþmiþ Milletler 
Ýnsan Çevresi Konferansý"nda "..insanýn, yaþamýný onur 
ve huzur içinde geçirmesine izin verecek çevre kalitesi 
içinde özgürlük, eþitlik ve uygun yaþam koþullarýna 
sahip olmanýn ......temiz ve saðlýklý bir çevrede 
yaþamanýn temel bir insan hakký olduðu....." kararýyla 
birlikte 5 Haziran'ýn "Dünya Çevre Günü" olarak kabul 
ediliþinin 40'ýncý yýlýna;

Birleþmiþ Milletler Genel Kurulu'nun 1962 tarihli ve 1803 
sayýlý "Doðal Kaynaklar Üzerinde Daimi Egemenlik 
Kararý"nda  "......halklarýn ve milletlerin doðal zenginlik 
ve kaynaklarý üzerinde egemenlik haklarýnýn ihlal 
edilemeyeceði......" kararýnýn 50'nci yýlýna girerken;

Sermayenin sýnýrsýz, fütursuz, serbest dolaþýmý 
ilkesinde temellenen DTÖ kurallarýnýn sürdürülebilir 
kýlýndýðý bir dünyada; Stockholm'den Rio'ya, Rio'dan 
Daho'ya neo-l iberal  pol i t ikalar ýn gerekler i  
doðrultusunda dönüþüm yaþanmýþ "...Ticareti 
engelleyici nitelikte olduðu saptanan çevre önlemlerinin 
yerini serbest ticaret hükümlerinin almasý..." kararýyla 
s e rmayen i n  d o l a þ ým ý n ý / s e r be s t  t i c a r e t i n  
küreselleþmesini engelleyecek çevresel önlemlerin 
dikkate alýnmayacaðý ilan edilmiþtir.  

Dünya, emperyalizm tarafýndan sýnýrsýz ve engelsiz bir 
tek küresel pazar ve sömürü alaný olarak 

kurgulanmakta, bu politika içinde ülkemizin de içinde 
bulunduðu "kaynaklarý emperyalizmin sýnýrsýz 
sömürüsüne açýlan ülkelerin" zenginliklerine el 
konulmaktadýr. 

Küreselleþme sürecinde, emperyalist çýkarlara göre 
yeniden yeniden biçimlendirilen sosyo-ekonomik 
politikalarýn doðal sonuçlarý; iþsizlik, açlýk ve 
yoksulluðun artýþý, savaþlar, iþgaller, katliamlar, kitlesel 
göçler ile karakterize olan çevre felaketleri 
yaþanmaktadýr.

Bu süreç Türkiye'ye, sosyo ekonomik yapý ve devlet 
yapýsý itibariyle 1980 ekonomi kararlarý ve 12 Eylül 
darbesine paralel olarak yansýmýþ, kamu iþletmeleri, 
eðitim, saðlýk ile devam eden kamu hizmetlerini 
piyasalaþtýrma-piyasa malýna dönüþtürme süreci 
doðal, tarihi ve kültürel varlýklara doðru geniþletilmiþtir. 
Tüm yer üstü ve yer altý varlýklarýmýzý talana açan neo-
liberal politikalar AKP döneminde pekiþtirilerek ülkenin 
her noktasýna yansýtýlmýþtýr. 

Doða tahribatýný "çevre sorunu" olarak ele alan sýð 
politikalarýn yaný sýra "çevre sorunu" da "kirliliði 
önleme", "arýtma tesisi"ne indirgenmiþtir. 

Mühendislik, mimarlýk ve þehir planlama disiplinlerinin 
teknik, bilimsel ve yasal ilkelerinin dýþlandýðý 
politikalarla;

Sektörel yaklaþým benimsenerek kontrolsüz ve 
birbirinden baðýmsýz yapýlara dönüþtürülen planlama; 
tarým alanlarýnýn, ormanlarýn, meralarýn, kýyýlarýn 
giderek yaylalarýn talaný þeklinde mekana yansýmýþtýr. 

Tüm doðal kaynaklarýmýz; doða koruma alanlarý, yani 
biyolojik çeþitlilik açýsýndan önemli alanlar, biyogenetik 
rezerv alanlarý, nadir, endemik, tehlike altýndaki türlerin 
yaþam alanlarý, orman alanlarý, kýyýlar, meralar 
"sürdürülebilirlik" aldatmacasýyla piyasa malýna 
dönüþtürülerek uluslararasý pazara sunulmaktadýr.  

Orman talanýný her durumda teþvik eden ve kamu malý 
gaspýnýn "affý" anlamýna gelen 2B halen bir seçenek 
olarak görülmektedir. 

Ülkenin doðal varlýklarýný uluslararasý sermayeye en 

Dünya Çevre Günü Kutlu Olsun!
TMMOB 
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kýsa yoldan sunmanýn yollarýný arayan AKP, ÇED 
Yönetmeliði'nde yaptýðý son deðiþiklikle; termik güç 
santrallerini, nükleer güç santrallerini, nükleer atýk 
bertaraf tesislerini, otoyollarý, limanlarý, HES'leri ve 
madencilik projelerini de kapsayan yatýrýmlarý örneði 
görülmemiþ bir duyarsýzlýkla ve aymazlýkla, adeta idari 
iþleme dönüþtürülen ÇED kapsamý dýþýna çýkarmýþtýr. 

Getirilen "af" ile kaçak tesisler çevreyi resmi olarak 
kirletmeye devam etmektedirler.

Her türlü yapýlaþma ile maden, turizm gibi sektörlerin 
kullanýmýný istisna haline getiren, doða koruma 
açýsýndan sistematik bir gerilemeye karþýlýk gelen 
"Tabiatý ve Biyolojik Çeþitliliði Koruma Kanunu 
Tasarýsý"nda, "koruma yaklaþýmý"nýn "yatýrým" adý 
altýnda sürdürülen ve itiraz dinlemeyen "talan" 
anlayýþýna terk edilmesi öngörülmektedir.

Ýklim Deðiþikliði Sözleþmesiyle kazaným olarak görülen 
"önleyici düzenlemeler", Kyoto Protokolü ile havayý, 
suyu piyasa malýna çevirerek "temiz enerji" borsasý ile 
yeni bir sömürü aracý haline getirilmiþtir. "Emisyon 
ticareti" ülkemize de HES garabeti olarak yansýmýþtýr.

Madencilik geliþtiriliyor aldatmacasýyla, yabancýlara 
imtiyaz tanýyan bir anlayýþla, ülkenin hemen her yeri, 
tarým alanlarý, orman alanlarý, sulak alanlar, arkeolojik 
sit alanlarý, milli parklar ayrýmý gözetmeksizin "açýk 
iþletmeye" dönüþtürülmüþtür.

 Yenilenebilir enerji kisvesi altýnda HES'lere teslim edilen 
akarsular; plansýz, politikasýz, çevreyle ve toplumla 
uyumsuz kýsa ömürlü barajlar; rant uðruna Zeugma, 
Allianoi, Hasankeyf, Munzur ve Fýrtýna Vadisi'nde 
somutlanan bilim dýþý uygulamalarla tarihi-kültürel 
miras ve doðal çevre istikrarlý bir þekilde yok 
edilmektedir. 

 HES ya da baraj yapýlamayan kýyý ovalarýnda da nükleer 
enerji santralleri için yer beðenilmektedir.

1940'lý yýllarda baþlayarak Cumhuriyet tarihinin son 70 
yýlýna damgasýný vuran, hazine arazilerinin iþgalinden 
sonra kýyý alanlarýna, en son olarak da orman, yaylak ve 
kýþlaklara yayýlan kaçak yapýlaþmayý özendiren "af" bir 
seçenek olarak geçerliliðini sürdürmektedir.  

Kentsel dönüþüm adý alt ýnda ya da TOKÝ 
uygulamalarýnda istisnasýz olarak ülke topraklarýnýn 
tamamý "arsa" olarak deðerlendirilmektedir. 

Kentler, yayalarýn, yaþlýlarýn, çocuk ve engellilerin 

unutulduðu altyapý ve üstyapýdan yoksun bina 
yýðýnlarýna dönüþtürülmüþtür.

Deprem ülkesi gerçeði görmezden gelinerek "yapý 
denetimi", "risk-afet-sakýným planlamasý" içi boþ 
popülist yaklaþýmlarla siyasi malzeme olarak 
kullanýlmaktadýr.

Biz biliyoruz ki ranta dayalý neo-liberal politikalarla 
temellenen;

Mühendisliðin sanayi, tarým, kent ve toplum yaþamýna 
yönelik, bilimsel teknik temellerdeki kamusal, 
toplumsal hizmet niteliðini reddeden anlayýþýn,  

Bugün Kütahya Gümüþköy'de yaþanan,  yarýn 
Akkuyu'da yaþanacak olan çevre felaketini görmeyi 
reddeden anlayýþýn,

Karadeniz, Akdeniz, Sinop-Gerze, Bergama, Uþak 
Eþme, Loç Vadisi, Munzur, Hasankeyf,  HES'lere, 
barajlara karþý yürütülen mücadelede ölümü hiçe sayan 
anlayýþýn,

Dereleri kanalizasyon hattý, gölleri sivrisinek yataðý, 
vadi tabanlarýný, açýk yeþil alanlarý, bozkýrlarý boþ arsa 
olarak gören anlayýþýn,

Akýlcý, çevreye uyumlu projeler yerine, uluslararasý 
tekellere peþkeþ çeken, arazi rantý üzerine ekonomiyi 
inþa eden anlayýþýn 

bir sonucu olarak seller, toprak kaymalarý, kýyý 
daralmalarý gibi "çevre sorunlarý" "doðal afet" olarak 
adlandýrýlarak günlük hayatýn olaðan bir parçasý olmaya 
devam edecek, deprem gibi "doðal afetler" de kader 
olarak tariflenecektir.

Yaþam alanlarýmýzýn yok olmamasý için, gelecek 
nesillere yaþayabilecekleri bir dünya býrakabilmek için, 
bugün ekolojik bir krize dönüþen çevre sorunlarýnýn 
çözümünde, bütüncül politikalarýn, hukuksal ve 
kurumsal düzenlemelerin geliþtirilmesi ve uygulanmasý 
gereði açýktýr. 

TMMOB, çevre politikalarýnýn; sanayi, tarým, enerji, 
ulaþým ve kentleþme politikalarýyla bütüncül olarak ele 
alýnmasýný zorunlu görmektedir. 

Dünya çevre günü kutlu olsun!

Mehmet Soðancý
TMMOB Yönetim Kurulu Baþkaný

BASIN AÇIKLAMASI



Baþbakan Recep Tayyip Erdoðan'ýn Hopa'daki mitingi 
öncesi protesto gösterilerine yapýlan müdahale ile 
Öðretmen Metin Lokumcu'nun hayatýný kaybetmesi ve 
sonrasýnda yaþanan baský ve sindirme politikalara karþý 
Hopa halkýyla dayanýþmak için DÝSK, KESK, TMMOB ve 
TTB'den oluþan bir heyet 10 Haziran Cuma günü ilçeye 
gitti.

Hopa'da basýn toplantýsý düzenleyen örgüt temsilcileri 
daha sonra Metin Lokumcu'nun ailesini ve mezarýný 
ziyaret etti. 

TMMOB Yönetim Kurulu Baþkaný Mehmet Soðancý 
Hopa'da yapýlan basýn açýklamasýnda þunlarý söyledi: 

Deðerli Hopalý Kardeþlerim,

Bugün sizlere, ülkenin dört bir yanýnda "Her yer Hopa, 
her yer direniþ" diyerek sokaklarý dolduranlarýn, "Metin 
Hoca onurumuzdur", "Hopa halký yalnýz deðildir" 
diyenlerin selamlarýný getirdim. Hopa'da baský ve zulme 
karþý direnenlerin yalnýz olmadýðýný gösterenlerin 
dayanýþma duygularýný getirdim. 

Ayný zamanda biz buraya bir gerçeði göstermeye geldik. 
Hopa'nýn yalnýz olmadýðý gerçeðini dosta düþmana 
göstermeye geldik. 

Sevgili Arkadaþlar,

AKP, milis gücü gibi davranan polisiyle ve medyasýyla 
halka karþý baskýlarýný sürdürüyor. Neo-liberal sömürüye 
karþý ses çýkaranlarý ve baskýlara karþý direniþ 
gösterenleri terörizm demagojisiyle marjinalleþtirmeye 
çalýþýyor. Kendine muhalif olanlara cop ve gaz bombasý 
kullanýmýnda bir sakýnca görmüyor. Gözaltýyla, 
tutuklamayla tehdit ediyor. Hatta hiç çekinmeden, 
hayatýný kaybeden Metin Lokumcu kardeþimiz için 
yaramýza tuz basarcasýna, hiçbir insani deðer ile 
kýyaslanamayacak bir vicdansýzlýkla konuþmalar 
yapýyorlar.

AKP'nin, kendi tekelci iktidarýný inþa etmesiyle, Hopa'da 
yaþanan zorbalýðýn elbette bir iliþkisi vardýr. AKP, 
seçimler öncesi iktidarýný garanti altýna almak ve 
amacýna uygun bir meclis yapýsý hedefiyle ortamý 

germektedir. Hopa'da yaþananlar iktidar gücünü 
elinden kaybetmek istemeyen daha da güçlendirmek 
isteyen canilerin bir provokasyonudur ve Metin 
Lokumcu kardeþimizin hayatýna mal olmuþtur.

Karadeniz, özellikle de Hopa son zamanlarda neo-
liberal saldýrý dalgasýna karþý kardeþçe derelerine sahip 
çýkýyor. Karadeniz halký sularýmýzýn, derelerimizin 
satýlmasýna karþý, doðamýzýn ve kültürümüzün talanýna 
karþý asice, kelimenin tam manasýyla Karadeniz'in 
hýrçýn dalgalarý gibi direniyor. Bu durum týpký TEKEL 
iþçilerinin direniþi gibi, týpký üniversite öðrencilerinin 
mücadelesi gibi AKP'yi rahatsýz etmektedir. Böylece, 
demokrat, devrimci geleneði doðasý gibi canlý ve diri 
olan Hopa da hedef haline gelmiþtir. AKP, eþitliðin, 
kardeþliðin, barýþýn, bir arada özgürce yaþamýn ve 
demokrasinin yeri olan Hopa'ya zulüm etmeyi de 
kendine iþ edinmiþtir.

AKP'nin "ileri demokrasi"si iþte budur. Ýþte "ileri 
demokrasi" kendisini burada Hopa'da açýkça gösterdi. 
Hopa ve Metin Lokumcu kardeþimiz ileri demokrasinin 
kurbaný oldu. 

Buradan uyarýyoruz,

Hopa, küçük ve yalnýz bir ilçe sanýlmasýn. Hopa bu 
ülkedeki emek ve demokrasi mücadelesi verenlerin 
deðerlerini sembolize eden büyük bir deðerdir. Hopa 
demek dayanýþma demektir. Hopa'ya karþý baský ve 
zorbalýk uygulamak, bütün ülkedeki emek ve 
demokrasi mücadelesine karþý gelmektir. Eðer birileri 
Hopa'yý karþýsýna aldýysa, bizleri de karþýsýna alýr. 
Hopa'da estirilen terör rüzgarýnýn, baskýnýn ve 
zorbalýðýn karþýsýnda bizler olacaðýz. 

Herkes bilsin:

Hopa halký yalnýz deðildir.

Metin Lokumcu Hocamýz aramýzdadýr. Bizimle 
birliktedir…

Mehmet Soðancý
TMMOB Yönetim Kurulu Baþkaný

Hopa Halký Yalnýz Deðildir

 1
http://www.tmmob.org.tr/genel/bizden_detay.php?kod=7385&tipi=3
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Bugün, Türkiye emek mücadelesinin önemli 
günlerinden 15-16 Haziran direniþinin 41. yýldönümü. 
1970 yýlýnda, çalýþma yaþamý ve temel sendikalar 
mevzuatýný düzenleyen yasalarda deðiþiklik yapýlmaya 
ve bu arada DÝSK yok edilmeye çalýþýlmýþtý. Buna yanýt 
15-16 Haziran direniþi ile verildi.

15-16 Haziran 1970 direniþinden bu yana, Türkiye'deki 
hak ve özgürlükler mücadelesinin üzerinden 12 Mart 
1971 ve 12 Eylül 1980 karanlýðý geçti. 80 sonrasý çalýþma 
yaþamýndaki emeðin ve emekçinin aleyhine 
düzenlemeler AKP iktidarýyla daha da hýz kazandý; 
esnek, güvencesiz istihdamla, taþeronlaþmayla emek 
sömürüsü yaygýnlaþtý. 

Bugün Türkiye neoliberal politikalarýn yol açtýðý iþsizlik, 
sendikasýzlaþtýrma, güvencesiz çalýþma ve emekçilerin 
hak gasplarýyla karþý karþýyadýr. 

Emekten ve insandan yana olanlarýn 15-16 Haziran ruhu 
ile tüm bu açýk saldýrýlara direnmekten baþka yolu 
yoktur. Çalýþma yaþamýnýn emekçilerin lehine 
düzenlenmesi için þimdi daha güçlü ve kararlý 
yürümeliyiz. Neoliberal programýn uygulayýcýlarýna, 
emperyalizme, gericiliðe ve darbecilere karþý yaþamýn 
tüm alanýnda direniþimizi omuz omuza bir arada 
sürdürmeliyiz.

TMMOB, Türkiye mücadele tarihinin önemli günlerinden 
15-16 Haziran direniþini yaratanlarý ve bu mücadeleyi 
sürdürenleri bir kez daha selamlamaktadýr.

Mehmet SOÐANCI
TMMOB Yönetim Kurulu Baþkaný

15-16 Haziran 1970 Direniþini
Yaratanlarý Selamlýyoruz
TMMOB
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ÜYELERDEN

Kent Kimliði, Kentliler ve Meslek Odalarý
Seçkin ÇOPUR

Ýlk kentlerin ortaya çýktýðý M.Ö.10000-8000 yýllarýndan 
günümüze kentler, bilginin üretildiði yerler olagelmiþtir. 
Bu bilginin birikmesi ve sonraki kuþaklara aktarýlmasý 
sonucunda felsefe doðmuþ ve geliþmiþ, geliþen felsefe 
bilim dallarýnýn oluþmasýna yol açmýþtýr. Eski kentlerde 
filozoflar erdem, ahlak gibi konularda düþünüp fikir 
üretmenin yaný sýra, yaþadýklarý kentin hem yönetimsel 
hem de mekânsal olarak nasýl daha iyi bir yer olabileceði 
üzerinde de düþünmüþler ve bu düþüncelerin 
sonucunda daha iyi mekânlar, daha yaþanýlýr kentler 
oluþmasýna yardýmcý olmuþlardýr. Söylenebilir ki; 
kentlerin geliþmesinde düþünce sistemleri ve felsefe 
önemli bir rol oynamýþtýr.

Tarih öncesi kentlerden, Antik Yunan kentlerine ve 
oradan da Roma, Bizans, Derebeylik, Ýmparatorluk ve 
nihayetinde ulus-devlet kentlerine varana kadar kentler 
yeni yeni kýlýklara bürünmüþler, yeni kimlikler 
edinmiþlerdir; ta ki günümüze deðin…

Günümüz Türkiye'sinde, dengesiz sanayileþme 
sonucunda ortaya çýkan köyden kente kontrolsüz göç 

olgusu ve buna baðlý olarak da çarpýk kentleþme ve 
kaçak yapýlaþma büyük kentlerde geliþmeyi kontrolü 
zor bir olgu haline getirmiþ, önlemlerin alýnmakta 
gecikmesi ya da hiç alýnmamasýnýn bir sonucu olarak da 
bozuk kentleþme bir döngü halinde kendini yenilemeye 
baþlamýþtýr.

Belediyelerin sýnýrlý olanaklarýyla gerçekleþtirmeye 
çalýþtýklarý planlama çalýþmalarý bütüncül bir anlayýþtan 
uzak, kenti parça parça ele alan mevzi planlardan 
ibarettir. Kimi kentlerde bir planlama çalýþmasý yapýlmýþ 
olsa bile, imar planý deðiþiklikleriyle bu plan da 
çalýþmaz, iþ görmez hale getirilmekte, bu sefer de 
kentsel dönüþüm projelerinden medet umulmaktadýr. 
Ancak yapýlan araþtýrmalar göstermiþtir ki; kentsel 
dönüþüm projesinden önce gecekonduda yaþayan halk, 
projenin gerçekleþtirilmesinden sonra, sosyal altyapý 
e k s i k l i k l e r i n d e n  ö t ü r ü ,  k e n t s e l  y a p ý y a  
eklemlenememekte, projeden elde ettikleri konutlarýný 
bir baþkasýna kullandýrarak, kent çeperinde yeni bir 
gecekondu alaný oluþturup, yaþamlarýný burada 
sürdürme eðilimine girmektedirler.

Bu sürece ek olarak, yine bütüncül bir planýn 
eksikliðinden kaynaklanan, kentsel yatýrýmlarýn doðru 
yönlendirilememesi ve kentsel alanda rastgele 
mekânlaþmasý sorunu da ortaya çýkmaktadýr. Bunun 
yanýna bir de TOKÝ eliyle gerçekleþtirilen kentsel 
makroformdan kopuk yaþam alanlarý eklenince kentin 
sýçrayarak yayýlmasý (urban sprawl) kentteki toplumsal 
ve mekânsal bölünmüþlüðü pekiþtirmektedir.

Sayýlan ve sayýlabilecek sebepler günümüz kent 
yaþantýsýnda kopukluða, ayrýklýða, dengesizliðe, 
yoksunluða ve haksýzlýða neden olmaktadýr. Kentlerin 
süreç sonucunda kimliksizleþmesi, rastgeleleþmesi, 
aynýlaþmasý kaçýnýlmazdýr. Kimliksiz bir kent 
kiþiliksizdir. Bu kentte bir yer, bir toplum, bir mekân 
tanýmlamasý zordur. Öylesine orada bulunuyor gibidir 
ve aslýnda herhangi bir zamanda herhangi bir yerde 
bulunmasý da muhtemeldir, yani kent baðlamýndan 
kopuk olarak var olmaktadýr.

Türk Dil Kurumu'nun “kimlik” tanýmý þu þekildedir;



“1 . Toplumsal bir varlýk olarak insanýn nasýl bir 
kimse olduðunu gösteren belirti, nitelik ve 
özelliklerin bütünü

2 .  Kiþinin kim olduðunu tanýtan belge, kimlik 
belgesi, tanýtma kartý, hüviyet.

3 .  Herhangi bir nesneyi belirlemeye yarayan 
özelliklerin bütünü.”

Prof. Dr. Ruþen KELEÞ Kentbilim Terimleri Sözlüðünde 
“kent kimliði”ni; “kentin özgün çaðbilimsel ve ekinsel 
birikimi; bölgesel, ulusal ve küresel yerleþim dizgeleri 
içindeki toplumsal,ekonomik ve ekinsel iþlevleri ve 
bunlarýn, o yerleþim yerinin uzamsal örgütlenmesine 
yansýmasýndan kaynaklanan ayýrt edici özelliklerin ve 
niteliklerin tümü” olarak tanýmlamaktadýr. Görüldüðü 
gibi kimlik ve kentsel kimlik tanýmlarý arasýnda yakýn bir 
iliþki bulunmaktadýr. Nasýl ki kiþisel kimliði o kiþinin 
düþünceleri, davranýþlarý ve kendine özgü özellikleri 
belirliyorsa, kentlerin kimliðini de o kentte üretilen 
düþünceler, kentin davranýþlarý (kent dokusu ve geliþim 
örüntüsü) ve kente özgün özellikler belirlemektedir. Yine 
kiþisel kimliðe benzer olarak, kent kimliði için de bir 
kimlik parçalanmasýndan (identity crash) bahsedilebilir. 
Kimlik parçalanmasý bir kiþinin kaldýrabileceðinden fazla 
sosyal aðla baðlantýya geçtiði zaman tüm bu aðlardaki 
farklý iliþkilerini ayný anda yürütememesinden 
kaynaklanan ani çöküþtür. Bu alegori çerçevesinde 
diyebiliriz ki; kentler de kaldýrabileceklerinden fazla aðla 
iliþki içinde bulunurlarsa benzer bir þekilde bir kimlik 
parçalanmasý yaþanmasý kaçýnýlmaz olacaktýr.

Kente bir kimlik kazandýrma çabalarý, günümüzde, bir 
takým zorlamalara yol açýyor. Örneðin; “Turizm Kenti 
Antalya”, “Kültür Baþkenti Ýstanbul”, “Örnek Baþkent 
Ankara” gibi söylemlerle, bu söylemlere koþut olarak 
yapýlanlar arasýnda bir çeliþki oluþuyor ve kentler kimlik 
yerine “kartvizit” sahibi olmaya baþlýyorlar. Çünkü kent 
kimliðini kendi kültürüyle deðil, kendisine dayatýlan rolle 
bulmaya çalýþýyor. Sonuç olarak, ortaya, kimliksizlik 
sebebiyle kiþiliksizleþmiþ, bayaðýlaþmýþ, mutsuz kentler 
ortaya çýkýyor ve bu bulaþýcý mutsuzluk, en çok, içinde 
barýndýrdýðý halký etkiliyor.

Kent halký, kentteki deðiþimlerden en baþta ve en çok 
etkilenen unsur. Kent ve halk, birbiri içinde yer alan, 

birbirinden beslenen ve kaynaklanan iki unsur, çünkü. 
Toplumsal deðiþimler ve kentteki deðiþimler birbirini 
tetikleyen olaylar. Buyüzdendir ki, kentteki 
kimliksizleþme, ya toplumsal kimliksizleþmenin bir 
sonucudur, ya da zamanla toplumsal bir 
kimliksizleþmeye yol açacaktýr çýkarýmýnda 
bulunabiliriz. Bu sürecin yol açacaðý sorunlardan 
yukarýda bahsetmiþtim; kopukluk, ayrýklýk, 
dengesizlik, yoksunluk ve haksýzlýk, yani bir sosyal 
adaletsizlik…

Kent yaþantýsýndan kaynaklanan sosyal adaletsizliðin 
çözümü, doðal olarak, kentten ayrý olarak 
düþünülemez. Çözüm süreci mutlaka kent halkýný da 
içermelidir. Tarihsel süreç içerisinde, kentte demokrasi 
kavramýnýn geliþmesinin halktan kopuklaþmasý ve 
çoðulculuktan uzaklaþarak çoðunlukçu bir yapýya 
bü rünmes i n i n  ka r þ ý s ý nda ,  ken t  ha l k ý n ý n  
demokratizasyonu önemli rol oynayacaktýr, þüphesiz. 
Demokratizasyon süreci içerisinde, kent halký, teknik 
insanlar ve yöneticiler arasýnda bir iþ bölümü 
gerekecektir. Bu iþ bölümünde teknik insanlarýn; 
aðýrlýklý olarak þehir plancýlarý ve mimarlarýn, fikirlerini 
bireysel çabalardan öte bir topluluk halinde dile 
getirmeleri þüphesiz en doðru yol olacaktýr. Ortak 
fikirlerin üretileceði bu topluluklar, dernekler 
olabileceði gibi, teknik bilgi birikiminden ötürü, meslek 
odalarý daha doðru bir seçenek olabilir.

Meslek odalarý, fikir üretme aþamasýnda ne kadar çok 
halkla bir arada olup, dayanýþma içinde bulunurlarsa, o 
kadar baþarýlý olacaklarýna inanmaktayým, aksi takdirde 
kendilerini anlatmakta güçlük çekecekler ve süreç 
dýþýna itileceklerdir.

Kent halký, kentin gerçek sahipleri olarak, gereksinim 
ve isteklerini belirleyip, bunlarý yerel ve merkezi 
yönetimlere bildirmek adýna gerekli organizasyonlarý 
kurma ve bunlarý kullanma aþamasýnda, anýlan teknik 
organizasyonlarýn ortaklýðýna ve yardýmýna baþvurursa 
ve bu organizasyonlar da istenilen yardýmý saðlama 
açýsýndan elinden geleni yaparsa, kentlerin yeniden 
kimlik ve kiþilik sahibi olmalarý için doðru bir adým 
atýlmýþ olacaktýr.

Kent, kaybettiðini, ancak ne aradýðýný bilenlerin ýþýðýnda 
yeniden bulabilir.
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Türkiye'yi Bekleyen Büyük Tehlike: 
Bölgesel Çatýþmalar ve Kitlesel Göç
Ali Tolga Özden
Araþtýrma Görevlisi, ODTÜ Mimarlýk Fakültesi, Ankara

Göç kavramýnýn tanýmýný insanýn bir coðrafya içerisinde 
ya da coðrafyalar arasýnda hareketliliði ve bu hareketin 
neden olduðu nüfus dinamiði olarak alýntýlayan Kara ve 
Korkut (2010)'a göre göç “(az veya çok) bireylerin ya da 
gruplarýn sembolik veya siyasal sýnýrlarýn ötesine, yeni 
yerleþim alanlarýna ve toplumlara doðru kalýcý hareketi” 
olarak da ifade edilmektedir. Gökçan (v.d., 
www.multeci.net) göçü yaþam koþullarýnýn deðiþmesi 
ve buna baðlý yeni gereksinimlere paralel olarak 
toplumsal yaþamda da bir takým deðiþiklikler yaratmasý 
durumu olarak ele almakta, böylelikle insanýn maddi 
yaþam koþullarýný ve ruhsal yapýsýný þekillendiren fiziksel 
çevresinden kopuþ olarak alýntýlamaktadýr. Bu 
çerçeveden bakýldýðýnda da göçün “kiþinin fiziksel 
çevreden kopuþunun zorunlu olduðu durum ve 
zamanlarda, çoðu zaman geri dönüþü kolay olmayan ve 
kiþinin kendi fiziksel ve dolayýsýyla ruhsal çevresinden 
ayrýlmasýna yol açan bir süreç özelliði” gösterdiði iddia 
edilmektedir (Gökçan v.d., www.multeci.net).

Kara ve Korkut (2010) ise günümüzde gerçekleþen 
göçlerin artýk bir tercih deðil zorunluluk olarak ortaya 
çýktýðýný iddia etmektedir. Buna göre göç, yerinden olma 
(ya da edilme) kavramlarý ile karþýlýk bulmaktadýr (Kara 
ve Korkut, 2010). Zorla yerinden edilme olarak ifade 
bulan göç kavramý ile birlikte mültecilik, sýðýnmacýlýk, 
yerinden edilenler, vatansýzlar gibi baþka kavramlarýn 
da, bu kitlesel insan hareketlerini tanýmlamak amaçlý 
ortaya ç ýk ýþ ý  da göç kavramýnýn yeniden 
deðerlendirilmesini zorunlu hale getirmektedir.

Ekþi (2002) insanlýk tarihinin, milyonlarca insanýn 
ülkelerinden bir þekilde sürgün edildiði ya da kaçtýðý 
örneklerle dolu olduðunu belirterek, bu anlamda 
Yirminci Yüzyýl boyunca karþýlaþýlan bu kitlesel insan 
hareketlerine “Ýspanya Ýç Savaþý sýrasýnda Kral taraftarý 
Ýspanyollar, Ýkinci Dünya Savaþý öncesinde Avrupalý 
Yahudiler, eski Sovyetler Birliði döneminde Ruslar, 
Vietnam Savaþý yýllarýnda Kamboçyalý ve Vietnamlýlar, 
Humeyni rejiminden kaçan Ýranlýlar, son yýllarda 
Etiyopya, Kamboçya, Mozambik, Küba, Ermenistan, 
Tibet ve Irak'dan kaçanlarla birlikte” 43 milyon insanýn 
baþka ülkelere sýðýnmýþ ya da göç etmiþ olmasýný 
örneklemektedir. Buna göre, göç kavramý içerisinde 
incelenen kitlesel nüfus hareketleri, insanlýðýn var 

olduðu dönemlerden günümüze birçok defa benzer ya 
da farklý nedenlerle ve farklý halklarýn yaþadýðý bir olgu 
olarak ifade edilmektedir (Kýnýk, 2010). Göç olarak 
adlandýrýlan bu kitlesel nüfus hareketlerinin nedenleri 
Kýnýk'a (2010) göre daha çok “doðal ya da insan eli ile 
oluþan afetler, üretim ve yaþam tarzý deðiþiklikleri, iklim 
deðiþiklikleri, ekonomik ve politik sebepler” gibi genel 
baþlýklar ile ifade edilebilir. Buna baðlý olarak, bu nüfus 
hareketlilikleri, gönüllü olarak gerçekleþtirilebileceði 
gibi kimi zaman da zorunlu veya zorla olabilmekte, ayný 
zamanda herhangi bir ülke içerisinde (iç göç) olabileceði 
gibi ülkeler arasýnda da (uluslararasý göç) 
gerçekleþebilmektedir.

Türkiye'nin bulunduðu bölge her zaman dile getirildiði 
gibi hem fiziki þartlarý ve özellikleri ile hem de önemli 
siyasi, ekonomik ve sosyal olaylara ev sahipliði yapmasý 
ve dünya gündemini yönlendiren geliþmelere çok sýk 
rastlanmasý sebebiyle önemli bir coðrafyadýr. Baþta Orta 
Doðu ve Kafkaslarda yaþanan geliþmeler olmak üzere 
oldukça dinamik ve deðiþken bölgesel olaylara gebe 
olan bu coðrafyada, her sabah uyandýðýmýzda yeni ve 
kimi zaman öngörülen kimi zaman ise genel anlamda 
öngörülemeyen geliþmelerle karþý karþýya kalmak 
sürpriz olmamaktadýr.

Coðrafi konumu itibari ile önemli ve ciddi depremler 
oluþturan fay hatlarýnýn bulunduðu ülkemizde, tarih 
boyunca oluþan depremlerin yol açtýðý aðýr hasarlar ve 
sonuçlarý bir çok defa karþý karþýya kaldýðýmýz 
durumlardýr. Bunun yanýnda sel, toprak kaymasý, 
fýrtýna, kuraklýk, yangýnlar v.b. birçok doðal afet yine 
ülkemizde ve bölgemizde karþýlaþýlan fiziksel ve iklimsel 
koþullara baðlý diðer bazý felaketlerdir. Yaþanan doðal 
afetlerin ekonomik ve fiziksel sonuçlarý yanýnda bir de 
uzun vadede etkileri daha çok hissedilebilecek olan 
sonuçlarý bulunmaktadýr. Özellikle afet sonrasý harap 
olan ve bir daha da yenilenmesi mümkün olamayan 
yerleþimlerin hem yöre insanýnca hem de yetkililerce 
baþka güvenli bölgelere taþýnmasý ya da terk edilmesi 
talepleri neticesinde önemli yer deðiþtirme ve göç 
hareketleri yaþanabilmektedir. Dolayýsýyla yaþanan 
geniþ ölçekli ve þiddetli afetler sonrasý ortaya çýkan iç 
göç hareketleri bu afetlerin bir sonucu olarak görülebilir. 
Ancak daha önce de belirttiðimiz gibi, Türkiye'nin 
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bulunduðu coðrafyanýn özellikleri itibari ile sadece doðal 
kaynaklý olmayan ayný zamanda insan yapýmý bir takým 
afetlerle de karþýlaþmak oldukça olasýdýr. Bu afetlerin 
baþýnda gelenleri ise bölgesel çatýþmalar, savaþlar, iç 
huzursuzluklar, isyanlar ve bunlarýn neticesinde 
yaþanan kitlesel göçler olarak saymak mümkün olabilir.

Kitlesel yer deðiþtirmeler ya da göçler sadece bölgenin 
deðil, tüm dünyanýn karþý karþýya kaldýðý önemli bir 
sorundur. Afrika'dan Asya'ya, Amerika kýtasýna kadar 
birçok yerde bölgesel çatýþma ve huzursuzluklara baðlý 
olarak yaþanan göç olaylarý ile sýklýkla karþýlaþýlmaktadýr. 
Bu göç olaylarýnýn ortaya çýkardýðý en önemli ve birincil 
etki ise ciddi miktarlarda insan yýðýnýnýn mülteci ya da 
sýðýnmacý olmasýdýr. Afrika ülkelerinde yaþanan 
huzursuzluklar ve bölgesel çatýþmalar-savaþlar 
neticesinde birçok ülkede mülteci kamplarýnda zor 
þartlarda yaþam mücadelesi veren çok sayýda insan 
bulunmaktadýr.

Bulunduðumuz coðrafyada da geçmiþte yaþanan savaþ 
ve çatýþmalara baðlý insan kaynaklý afetler neticesinde 
ortaya çýkan mülteci topluluklarý ve büyük göç 
hareketleri görülmüþtür. Halen daha geçmiþte yaþanan 
ve kimi yerlerde sürmekte olan huzursuzluklar 
neticesinde mülteci olarak yaþamakta olan çok sayýda 
insan bulunmaktadýr. Bulgaristan ve Yunanistan'dan 
ülkemize yönelik göç hareketleri özellikle Birinci ve 
Ýkinci Dünya Savaþlarý sonrasý yaþanmýþtýr. 1950–60 ve 
70'li yýllarda Yunanistan ve Bulgaristan üzerinden birçok 
Türk kökenli insan zorla veya kendi istekleri ile 
Türkiye'ye göç etmiþlerdir. 1980 sonrasý da yine 

Bulgaristan'da karþýlaþýlan iç huzursuzluklar ve baskýlar 
neticesinde çok sayýda Türk kökenli insan ülkelerini 
terk ederek Türkiye'ye sýðýnmýþlardýr. Daðýlan eski 
Yugoslavya sýnýrlarý içerisinde oluþan yeni devletler 
arasýnda yaþanan çatýþmalar ile birlikte 20. Yüzyýlýn son 
çeyreðinde yaþanan insanlýk dramlarý neticesinde çok 
sayýda Bosna-Hersek'li, mülteci olarak, baþta Türkiye 
olmak üzere çeþitli ülkelere göç etmiþtir. Bu 
dönemlerde ülkenin farklý coðrafyalarýnda göçmenler 
için toplu konut alanlarý inþa edilmiþ ve bu göç 
hareketleri i le gelen vatandaþlar buralara 
yerleþtirilmiþlerdir. Halen daha birçok bölgede Göçmen 
Mahalleleri ve Göçmen Konutlarý olarak adlandýrýlan bu 
yapýlar yaþanan dramlarýn canlý tanýklarý olarak 
karþýmýza çýkabilmektedir.

Siyasi, dini ve ekonomik temelli çatýþma ve 
huzursuzluklar sonucu ortaya çýkan göç olgusuna 
bölgesel ölçekte tekrar bakýlacak olursa, Filistin ve 
Ýsrail coðrafyasýnda yaþanan bölgesel çatýþmalar da bu 
anlamda çok sayýda göçmeni ortaya çýkarmýþ ve 
bölgede mülteci kamplarý kurulmasýna neden olmuþtur. 
Yakýn geçmiþte yaþanan Ýran-Irak savaþý (1980-1988) 
ve sonrasýnda ortaya çýkan mülteciler, Irak'ýn 1990 
yýlýnda Kuveyt'i iþgali ile baþlayan ve iki Körfez Savaþý 
neticesinde (birincisi 1990-1991, ikincisi 2003) ortaya 
çýkan göç hareketleri de bu anlamda önemli mülteci 
sorunlarýna yol açmýþtýr.

Bölgede yaþanan bu çatýþmalarda doðrudan taraf 
olmamakla birlikte, bazý çatýþma ve savaþlara (Körfez 
Savaþlarý gibi) dolaylý desteði olduðu iddia edilen 

Göç: Gecmiþte de günümüzde de insanoðlu için hem bir yýkým hem de yeni umutlar anlamýna gelmektedir. Farklý coðrafyalarda 
gecmiþten günümüze göç fotoðraflarý. 
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Türkiye ise yaþanan geliþmelerden en çok etkilenen 
ülkelerden birisidir. Birinci Körfez Savaþý sonrasý 
özellikle Kuzey Irak'ta yaþanan geliþmeler neticesinde 
birçok Kürt ve Türkmen bulunduklarý topraklarý terk 
ederek Türkiye'ye sýðýnmýþlardýr.

Gerek Cumhuriyet tarihi öncesinde gerekse yakýn 
tarihimizde önemli göç olaylarýna tanýklýk eden 
coðrafyamýzda yine son geliþmeler ýþýðýnda ciddi bir göç 
hareketi kaygýsý bulunmaktadýr.

Kuzey Afrika ve Orta Doðu'da baþlayan, Tunus ile ilk 
ateþinin yakýldýðý daha sonra Mýsýr ve Libya ile devam 
eden büyük isyan hareketlerinde bu ülkelerde yaþayan 
insanlar ciddi olarak etkilenmiþler ve önemli miktarda 
insan göç hareketine baþlamýþtýr. Baþta Libya olmak 
üzere bölge ülkelerinde yaþamakta olan ve sayýlarý 
binleri bulan birçok vatandaþýmýz da mecburen 
Türkiye'ye dönmek zorunda kalmýþtýr.

Türkiye için kaygý verici bir geliþme ise hemen sýnýrýnda, 
yaný baþýnda komþusu olan Suriye'de yaþanmaktadýr. 
Tunus ve Mýsýr'ý kavuran, þu anda ise Libya'da olanca 
hýzýyla devam eden isyan ve çatýþmalar Suriye'ye de 
sýçramýþtýr. Ancak Suriye'nin Türkiye için önemli bir 
farklýlýðý daha vardýr. Sýnýr komþusu olmasý itibari ile bu 
ülkede yaþanabilecek çok büyük ve geniþ kapsamlý 
çatýþmalar beraberinde ciddi bir göç dalgasýný da 
oluþturabilir. Bu göç dalgasýnýn hedefindeki ülkelerin 
baþýnda ise Türkiye gelmektedir.

Türkiye'yi bekleyen önemli bir felaketle, göç ve mülteci 
felaketi ile karþý karþýya kalma riski yüksek 

görünmektedir. Bu tehlikeli durumun ortaya çýkaracaðý 
riskler ile baþ edebilmek için ise Türkiye'nin ilgili kurum 

Resimler © http://www.mubadelekusadasi.org; http://www.cumhuriyet.com.tr; http://fotogaleri.haberler.com; 
http://dosyalar.hurriyet.com.tr
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5- Yöre insanýnýn yaþanan göç hareketi nedeniyle 
karþýlaþmasý muhtemel ekonomik, sosyal ve güvenlik 
temelli sorunlarý,

6- Göç dalgasýnýn ve ortaya çýkan mültecilerin Türkiye 
genelinde yaratacaðý sosyal ve ekonomik etkiler…

Göç sonrasýnda ve uzun süreli rehabilitasyon 
aþamasýnda ortaya çýkmasý muhtemel problem alanlarý:

1- Göçmen ya da mültecilerin eðer uzun süreli kalmalarý 
gerekiyorsa buna uygun barýnma ve ikamet 
ihtiyaçlarýnýn ortaya çýkmasý (geçici ve kalýcý barýnma 
alanlarý ihtiyacý: toplu olarak barýndýrýlabilecek 
mekânlar – spor tesisleri, misafirhaneler, barýnma 
alanýna dönüþtürülebilecek mevcut yapýlar v.b.),

2- Mülteci veya sýðýnmacý olarak ülke sýnýrlarýnda 
kalanlar ýn sosyal  ve kültürel  iht iyaçlar ýn ý  
karþýlayacaklarý mekânlara olan ihtiyaçlar (dini-ibadet 
mekânlarý, sosyal iletiþim kurabilecekleri alanlar, açýk 
alan ihtiyaçlarý, alýþveriþ ihtiyaçlarý v.b.),

3- Mülteci ve sýðýnmacýlarýn ihtiyaç duyabileceði saðlýk 
mekânlarý (mevcut potansiyelin buna göre gözden 
geçirilmesi gerekmektedir),

4- Gerek mültecilerin gerekse yöre halkýnýn ve 
kentlilerin bu mülteci gruplarý nedeniyle ortaya çýkmasý 
muhtemel güvenlik sorunlarý karþýsýnda ihtiyaç 
duyulabilecek mekânlar (mevcut güvenlik ve kolluk 
gücü yapýlarýnýn kapasitesi, personelin sayýsý ve 
kapasitesi gibi)…

Dolayýsýyla bir afet olmadan önce tedbirlerin alýnmasý 
ve bu tedbirlere göre mevcut potansiyelin 
deðerlendirilerek eksikliklerin önceden giderilmesi 
ciddi bir risk yönetimi yaklaþýmý olacaktýr. Eðer afet 
olduktan sonra müdahale edilirse ve sadece kriz 
yönetimi yaklaþýmlarý ile konunun çözümü yoluna 
gidilirse sonuçlar daha aðýr ve çözümler yetersiz 
olabilir, müdahale ise baþarýsýzlýkla sonuçlanabilir. Kriz 
yönetiminden risk yönetimine geçilmesi ve olasý 
tehlikenin ortaya çýkaracaðý risklerin önceden tespiti ile 
konuya dair çözüm üretilmesi gerekmektedir.

Bu çözümü üretme kapasitesi ile bütün sorumluluðu 
sadece kamu kurumlarýna ve kolluk güçlerine 
býrakmak, problemi sadece güvenlik açýsýndan 
deðerlendirmek hatalý olacaktýr. Göç ve mülteci 
sorununu çok daha geniþ bir çerçeveden ve çok aktörlü 
bir planlama üzerinden yürütmek, buna göre özellikle 
sivil toplum kuruluþlarýnýn katýlýmýný saðlamak önemli 
görülmelidir. Zorunlu göç ve mültecilik sorunu bundan 
sonrada ülkelerin üzerinde hassasiyetle durmasý 
gereken bir sorun alanýdýr. Eðer doðru yönetilemez ve 
riskleri doðru belirlenemez ise her zaman bir felakete 
dönme potansiyeli taþýmaktadýr. Kentsel planlamadan 
tek yapý ölçeðine kadar mimarlýk alanýný da yakýndan 
ilgilendiren bu konuda baþta Mimarlar Odasý olmak 
üzere ilgili tüm sivil toplum kuruluþlarýna da önemli 
roller düþmektedir. Özellikle Türkiye gibi doðudan 
batýya göçün önemli bir güzergahýný oluþturan ve 
önümüzdeki yýllarda da gerek doðal afetler (depremler, 
seller, küresel iklim deðiþikliði gibi) gerekse insan 
yapýmý afetler (savaþlar, çatýþmalar, siyasi, dini ve 

Dünyanýn farklý coðrafyalarýnda mülteci kamplarý görüntüleri. 
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ekonomik temelli isyanlar gibi) açýsýndan tehdit edilen 
topluluklarýn göç trafiðine sahne olmasý muhtemel 
ülkelerin bu anlamda hem ulusal hem de uluslar arasý 
planlama ve stratejiler geliþtirmesi kaçýnýlmaz 
görünmektedir. Yaklaþan bu tehlikenin olasý sonuçlarý ile 
ilgili her türlü senaryo deðerlendirilmeli ve kurumlar 
buna göre hazýrlýklarýný yapmalýdýrlar.

Kaynaklar:

-Ekþi, A. 2002. Sýðýnmacý ve Göçmenlerde Psikopatoloji, 
Türk Psikiyatri Dergisi, Sayý: 13(3), syf. 215-221.

-Gökçan, G., Açýkyýldýz, Ç, Ataman, S. Göç ve Mültecilik, 
http://www.multeci.net. Nisan 2011'de ulaþýlmýþtýr.

-Kara, P. ve Korkut, R. 2010. Türkiye'de Göç, Ýltica ve 
Mülteciler, Türk Ýdare Dergisi, Sayý: 467, syf. 153-162.

-Kýnýk , K. 2010. Göç, Sürgün ve Ýltica, 
http://www.amnesty.org.tr. Nisan 2011'de ulaþýlmýþtýr.

Göç-1- 
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Göç-3 - http://fotogaleri.haberler.com/isyan-goc-ve-
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multeci kampi-http://www.msf.org.au/nc/events/refugee-
camp.html
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M.Foucault'nun kýsa özgeçmiþi:

M.Foucault (1926-1984) Poitiers'de (Fransa) doðdu; 
1946'da Fransa'nýn en önemli eðitim kurumlarýndan 
Ecole normale supérieure'e kabul edildi. 1948'de 
felsefe, 1949'da psikoloji dallarýnda lisans derecesini 
aldý. Louis Althusser ve Hegel uzmaný Jean Hyppolite'nin 
öðrencisi oldu. 1950'de girdiði Fransýz Komünist 
Partisi'nden 1952'de ayrýldý. Bir süre hastanelerde 
psikolog olarak çalýþtý. 1953'te Althusser'in yerine Ecole 
normale'de felsefe asistaný oldu ve psikoloji eðitimine 
devam etti. Paris Psikoloji Enstitüsü'nden psikopataloji 
ve deneysel psikoloji diplomalarý aldý. Uppsala (Ýsveç), 
Varþova ve Hamburg'da da çalýþmalar yaptý. 1961'de 
Deliliðin Tarihi adlý kitabýný doktora tezi olarak savundu. 
Daha sonra, Kliniðin Doðuþu ve Kelimeler ve Þeyler adlý 
kitaplarý yayýmlandý (1966). Dönemin siyasal 
saldýrýlarýndan kaçýnmak amacýyla Fransa'dan ayrýlarak 
bir süre Tunus Üniversitesi'nde felsefe profesörü olarak 
çalýþtý. 1969'da Bilginin Arkeolojisi yayýmlandý. 1970'te 
Fransa'nýn en prestijli kurumlarýndan Collége de 
France'ta kendisi için kurulan 'Düþünce Sistemleri Tarihi' 
kürsüsüne seçildi. Hapishaneler Üzerine Enformasyon 
Grubu adlý oluþumun kurucularýndan biri oldu. Gerek bu 
grup, gerekse de adalet, týp, psikiyatri ve cinsellikle ilgili 
bir dizi mücadele çevresinde yeni bir politik etkinlik 
b iç iminin öncülüðünü yapt ý .  Hapishanenin 
Doðuþu(1975) ve Cinselliðin Tarihi (1976), diðer önemli 
eserleridir.

Jeremy Bentham'ýn etkisi:

Jeremy Bentham'ýn Le Panoptique adlý eseri XVIII. 
Yüzyýl sonunda yazýlmýþ ve bilinmeden kalmýþ bir eser. 
M. Foucault, bu yapýt hakkýnda 'insan zekâsýnýn 
tarihinde bir olay';'siyasý düzlemde bir tür Colombus 
yumurtasý' gibi þaþýrtýcý deyimlerle hayranlýðýný ifade 
ediyor. J.Bentham'ý ise 'polis toplumunun Fourier'si 
olarak tanýmlýyor. Le Panoptique hakkýndaki 
düþüncelerini ise kendisiyle yapýlan bir söyleþide, þöyle 
açýklýyor:

“XVIII. yüzyýlýn ikinci yarýsýnda, týp kurumlarýnda büyük 
reform hareketinin geliþtiði dönemde hastane mimarisi 
üzerine bir inceleme yapmayý düþünmüþtüm. Týbbi 
bakýþýn nasýl kurumlaþtýðýný; toplumsal uzama fiili olarak 

Michel Foucault'nun Yazýlarýnda Mimarlýða Deðinmeler

Derleyen: Mustafa M. Mazýoðlu
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nasýl dâhil olduðunu; yeni hastane biçiminin, yeni tür bir 
bakýþýn hem sonucu hem de dayanaðý haline nasýl 
geldiðini öðrenmek istedim. ………çeþitli mimari projeleri 
incelerken, bedenlerin, bireylerin, þeylerin, merkezi bir 
bakýþ altýnda tümüyle görünür olmalarýnýn en sabit 
yönetici ilkelerden biri haline hangi noktada geldiðini 
fark ettim. Hastaneler örneðinde bu sorun beraberinde 
ek bir güçlük daha getiriyordu: Hava akýmýný ve 
havalandýrmayý saðlayarak, temasý, bulaþmayý, 
istenmeyen yakýnlýklarý ve sýkýþýklýklarý engellemek 
gerekiyordu.: Hem uzamý bölmek hem de açýk 
býrakmak, gözetlenecek bireyleri titizlikle birbirinden 
ayýrarak hem topyekun hem de bireyleþtirici bir gözetim 
saðlamak. Uzun süre, bunlarýn XVIII. Yüzyýl týbbýna ve 
onun inançlarýna özgü sorunlar olduðunu düþündüm.

Ardýndan, ceza muhakeme usulü sorunlarýný incelerken, 
hapishanelerin yeniden düzenlenmesine yönelik tüm 
büyük projelerin de (bunlar biraz daha geç tarihlidir, 
XIX. Yüzyýlýn ilk yarýsýna uzanýr) ayný temayý ele 

aldýklarýný fark ettim; ama bu kez Bentham'ýn 
neredeyse her zaman baþvurulan imzasý altýnda. 
Hap i shane l e r l e  i l g i l i  o l a rak ,  Ben tham' ý n  
panoptikon'unun bulunmadýðý hiçbir metin, hiçbir proje 
yoktu.”

Panoptikon:

“Kural þudur: Çevrede, halka þeklinde bir bina; ortada 
bir kule; kulede açýlmýþ olan geniþ pencereler halkanýn 
iç cephesine bakmaktadýr. Çevre bina hücrelere 
ayrýlmýþtýr;  hücrelerin her biri bina boyunca 
derinlemesine uzanýr. Bu hücrelerin iki penceresi vardýr: 
Biri içeriye doðru açýktýr, kulenin pencerelerine denk 
düþer; diðeri dýþarýya bakarak, ýþýðýn bir baþtan bir baþa 
hücreyi kat etmesini saðlar. Bu durumda merkezi 
kuleye bir gözlemci yerleþtirmek ve her bir hücreye bir 
deli, bir hasta, bir mahkûm, bir iþçi ya da bir öðrenci 
kapatmak yeterlidir. Önden ýþýklandýrma sayesinde, 
karanlýkta kalan kuleden çevre hücrelerdeki esirlerin 
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küçük siluetleri görülebilir. Kýsacasý, zindan kuralý 
tersine çevrilir; hücrenin apaydýnlýk hali ve bir gözcünün 
bakýþý, karanlýktan daha iyi yakalar ki karanlýk eninde 
sonunda koruyucudur.'

'Bentham'dan çok önce ayný kaygýnýn var olduðunu 
saptamak çarpýcýdýr. Bu tecrit edici görünürlüðün ilk 
modellerinden birisinin 1751 yýlýnda Paris askeri 
okulunda, yatakhaneler konusunda uygulamaya 
konmuþ olduðu görülmektedir. Her bir öðrencinin 
camekânlý bir hücresi vardý; burada diðer öðrencilerle, 
hatta hizmetlilerle bile hiçbir iliþkiye girmeden bütün 
gece görülebiliyordu. Ayrýca, çok karmaþýk bir 
mekanizma daha vardý, bunun tek amacý berberin yatýlý 
okul öðrencilerinin hiçbirine fiziksel olarak dokunmadan 
saçlarýný tarayabilmesiydi: Öðrencinin baþý bir tür 
pencere deliðinden dýþarý çýkarýlýyor, gövdesi camlý bir 
bölmenin ardýnda kalýyordu ve bu, olup biten her þeyi 
görmeyi saðlýyordu. Bentham, panoptikon fikrini, askeri 
okulu ziyaret eden kardeþinin kendisine verdiðini 
söylemiþtir. Fikir yine de henüz olgunlaþmamýþtý…… 
(burada) iktidarýn iþlediði odak, ayný zamanda da bilgi 
kayýt yeri olan merkezi bir noktanýn varlýðý. Bununla 
birlikte, panoptikon fikri Bentham'dan önce gelse de, 
bunu gerçekten ifade etmiþ ve adýný koymuþ olan 
Bentham'ýn kendisidir. 'Panoptikon' sözcüðü bile büyük 
önem taþýr. Bütünlük ilkesini ifade eder. Böylece 
Bentham yalnýzca hapishane gibi, okul ya da hastane 
gibi belirli bir sorunu çözmeye yönelik mimari bir figür 
hayal etmekle kalmamýþtýr. Hakiki bir keþifte bulunmuþ 
ve bunun 'Colombus'un yumurtasý' olduðunu 
söylemiþtir. Gerçekten de, doktorlarýn, ceza 
hukukçularýnýn, sanayicilerin, eðitimcilerin aradýklarý 
þeyi Bentham onlara sunar: Gözetleme sorunlarýný 
çözmeye uygun bir iktidar teknolojisidir bulduðu. 
Önemli bir noktayý belirtmek gerekir: Bentham, optik 
prosedürün iktidarý rahat ve kolay iþletmeye yönelik 
büyük bir yenilik olduðunu düþündü ve söyledi. 
Gerçekten de bu, XVIII. Yüzyýl sonundan itibaren büyük 
ölçüde kullanýldý. Fakat modern toplumlarda 
uygulamaya konan iktidar prosedürleri daha çok sayýda, 
daha çeþitli ve zengindir. Görünürlük ilkesinin XVIII. 
Yüzyýldan itibaren tüm iktidar teknolojisine hükmettiðini 
söylemek yanlýþ olur.”

Siyasi örgütlenme tarzý olarak mimarlýk:

“XVIII. Yüzyýlýn sonunda nüfus, saðlýk, þehircilik 
sorunlarýyla mimari arasýnda baðlantý kurulmaya 
baþlandýðý için bu böyledir. Önceden, inþaat sanatý 
özellikle iktidarý, tanrýsallýðý, gücü gösterme ihtiyacýna 
cevap veriyordu. Saray ve kilise büyük yapýlardý, 

müstahkem mevkileri de bunlara eklemek gerekir; güç 
gösterisi yapýlýyor, hükümran gösteriliyor, Tanrý 
gösteriliyordu. Mimari uzun süre boyunca bu 
gereklilikler etrafýnda geliþti. Oysa XVIII. Yüzyýlýn 
sonunda yeni sorunlar ortaya çýkýyordu: Uzamýn 
ekonomik-siyasi amaçlarla düzenlenmesinden 
yararlanmak.”

“Spesifik bir mimari vücut buluyor.(…..) XVIII. Yüzyýla 
kadar evin farklýlýk barýndýrmayan bir uzam olarak 
kalmasý hakkýnda bana önemli gelen þeyler yazýldý. 
Odalarda yatýlýr, yemek yenir, misafir kabul edilir, ne 
yapýldýðý önemli deðildir. Ardýndan, uzam yavaþ yavaþ 
özelleþti ve iþlevsel bir hal aldý. 1830-1870 yýllarýndaki 
iþçi sitelerinin inþasý bu sürece örnek teþkil eder. Ýþçi 
ailesi sabit bir yere baðlanacaktýr; mutfak ve yemek 
salonu olarak kullanýlan bir bölüm, üreme yeri olan 
ebeveyn odasý ve çocuklarýn odasýyla birlikte iþçi 
ailesine bir yaþam uzamý verilerek bir ahlaklý olma biçimi 
dayatýlacaktýr. Kimi zaman, koþullar elveriþliyse, kýz ve 
erkek çocuklarýn odalarý ayrý olur. Büyük jeopolitik 
stratejilerden konut, kurumsal mimari, sýnýf ya da 
hastane düzenlemesindeki küçük taktiklere kadar, 
ekonomik-siyasi tesisleri de unutmadan, uzamlarýn 
tarihini tümüyle yazmak gerekir: Bu ayný zamanda 
iktidarlarýn da tarihi olacaktýr. Uzamlar sorununun, 
tarihi-siyasi bir sorun olarak ortaya çýkmasýnýn uzun bir 
zaman aldýðýný görmek þaþýrtýcýdýr; ya uzam doðaya –ilk 
veriye, ilk belirlenimlere, fiziksel coðrafyaya, yani bir tür 
tarihöncesi tabakaya- geri gönderilmiþtir; ya da alan 
olarak analiz ediliyordu; önem taþýyan þey, altlýk ya da 
sýnýrlardý. Kýrsal uzamlarýn ya da deniz uzamlarýnýn 
tarihinin yazýlmasý için Marc Bloch'un ve Fernand 
Braudel'in ortaya çýkmasý gerekti Uzamýn tarihi 
önbelirlediðini, karþýlýðýnda tarihin de uzamý yeniden 
yarattýðýný ve uzamda tortulaþtýðýný söylemekle 
yetinmeyerek bu analizin sürdürülmesi gerekir. Uzamda 
sabitleþme, ayrýntýlý olarak incelenmesi gereken 
ekonomik-siyasi bir biçimdir.”

“Uzamlarýn çok uzun süre ihmal edilmiþ olmasýna yol 
açan nedenler arasýnda, filozoflarýn söylemiyle ilgili bir 
nedeni saymakla yetineceðim. Üstünde düþünülmüþ bir 
uzam siyasetinin geliþmeye baþladýðý dönemde 
(XVIII.yüzyýl sonu), teorik ve deneysel fiziðin yeni 
edindiði bulgular felsefeyi eskiden sahip olduðu, 
dünyadan, cosmos'tan, sonlu ya da sonsuz uzamdan 
söz etme hakkýndan yoksun býrakýyordu. Siyasi bir 
teknoloji ile bilimsel bir pratiðin uzamý böyle iki yandan 
kuþatmasý, felsefeyi zaman sorunsalýna baþvurmak 
zorunda býraktý. Kant'tan bu yana filozofun düþünmek 
zorunda olduðu þey zamandýr. Hegel, Bergson, 
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Heidegger. Anlýksal, analitik, kavramsal, ölü, donmuþ, 
cansýz olanýn tarafýnda ortaya çýkan uzamýn bununla 
baðlýlaþýk olarak diskalifikasyonu ile birlikte.”

XVIII. yüzyýl sonunda, aydýnlar arasýndan ve özellikle 
doktorlarýn mekan düzenleyicisi rolünü üstlendikleri 
süreç için Foucault þunlarý söylüyor:

“O dönemde bir kýsým doktor uzam uzmanýydý. Bu 
doktorlar dört temel sorun ortaya atýyorlardý: Yerleþme 
sorunu (bölgesel iklimler, toprak yapýlarý, nemlilik ve 
kuraklýk: 'Yapý' adý altýnda, verili bir anda herhangi bir 
türdeki hastalýða uygun ortam saðlayan yerel 
belirleyicilerin ve mevsimlik deðiþkenlerin bu bileþimini 

inceliyorlardý); birlikte yaþama sorunlarý (ister 
insanlarýn kendi aralarýndaki: yoðunluk ve sýkýþýklýk 

Kaynaklar: 

-'Ýktidarýn Gözü'; Seçme Yazýlar-
4;Michel Foucault,çev: Iþýk 
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- 'Felsefe Sözlüðü',M.Foucault 
maddesi; Sarp Erk Ulaþ, Bilim ve 
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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. 

Þube'nin Ankara Dersimliler Derneði ile birlikte 
gerçekleþtirdiði 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 ile Munzur'a yönelik kavrayýþ geliþtiren 
öðrenciler farklý atölye gruplarý çatýsýnda çalýþmalarýný 
sistematikleþtirdi.

Nuray Bayraktar, Tonguç Akýþ, Bülent Batuman, Tezcan 
Karakuþ Candan'ýn yürütücü olarak katýldýðý etkinlikte 
kýsa zamanda bölge halký ile kaynaþan öðrenciler, 
bölgenin geliþimine katkýda bulunacak projeler ürettiler. 
Öðrencilerin çalýþmalarýna ilgi, her gece Ovacýk 
Meydanýnda düzenlenen film göserimleri, söyleþiler ile 
doruða ulaþtý. “Planlama ve Ýyileþtirme”, “Sosyal 
Yaþam”, “Çevre ve Enerji”, “Çocuk ve Mimarlýk 
atölyelerinin bulunduðu Yaz Okulu sonunda Tunceli'nin 
Ovacýk Ýlçesine dair Meydan Düzenlemesi, Munzur 
Gözelerinin Ýyileþtirilmesi ve Ovacýk Ýlçesi için çocuk 
parký projeleri de ortaya çýktý. Etkinliðin son günü 
yapýlan sunumlarla bölge halkýna tanýtýlan projeler 
Belediye Baþkaný'na da tanýtýldý. Yaz Okulunda ayrýca 
heykeltýraþ Erdal Duman'ýn katkýlarý ile Munzur'lu 
çocuklara yönelik Çocuk ve Mimarlýk çalýþmasý da 
gerçekleþtirildi.

Yaz Okuluna iliþkin detaylý bilgeye Eylül Bülten'de 
ulaþabilirsiniz.

EÐÝTÝM

Yaz Okulu: Munzur Gözeleri 

EÐÝTÝM
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21-30 Haziran tarihleri arasý Dersim'in Ovacýk ilçesinde 
Ankara Dersimliler Derneði ve TMMOB Mimarlar Odasý 
Ankara Þubesinin yürütücüsü olduðu, TMMOB Peyzaj 
Mimarlarý Odasý, TMMOB Ýnþaat Mühendisleri Odasý ve 
TMMOB Elektrik Mühendisleri Odasý Ankara Þubesinin 
destek sunduðu Munzur Öðrenci Yaz Okulu çalýþmasýnýn 
8. günündeyiz bugün. Türkiye'nin farklý yerlerinden 
Dersim için gelen mimarlýk ve mühendislik bölümü 
öðrencilerinin katýlýmýyla düzenlenen bu yaz okulundaki 

amaç yýllarca Dersim'i yok etmek için yürütülen 
politikalarýn son ayaðý olan baraj ve HES projelerine 
karþý Dersimlilerin yanýnda Dersim kültürünü, inancýný, 
doðasýný yaþatacak projeler üretmektir.

Okullarda alýnan eðitimler doðrultusunda bireysel 
kazanç ve kariyer kaygýlarýyla yetiþen öðrenciler, iþ 
hayatlarýnda kapitalist sistemin baðýmlýsý haline 
gelmekte, uygulanan tüm insanlýk dýþý politikalarýn 
taraftarý olmaktadýr. Alternatif bir deneyim olan Munzur 

Munzur Yaz Okulu Sonuç Bildirisi
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Öðrenci Yaz Okulu çalýþmasýnda biz üniversite 
öðrencileri Dersim'de ikinci bir 38'in habercisi olan baraj 
ve HES projelerinin karþýsýnda sistemin çok dýþýnda 
projeler ürettik. Yaz Okulu süresince gündüz saatlerinde 
proje üretimlerinin gerçekleþtiði atölye çalýþmalarý, 
akþam saatlerinde ise Dersim'in deðerlerini ve Dersim 
tarihini konu edinen paneller, söyleþiler, film ve belgesel 
gösterimleri yapýlmýþtýr. Üniversite öðrencilerinin 
yanýnda mimarlar, mühendisler, akademisyenler, 
sanatçýlar, aydýnlar, doða savunucularý, il ve ilçe 
belediyeleri ve tabii Dersim halkýnýn birlikteliðiyle 
gerçekleþtirilen etkinlikler sonunda Dersim'e gönül 
veren sanatçýlar eþliðinde müzik dinletileri 
yapýlmýþtýr.

Yaz okulu süresince gerçekleþtirilen atölyelerden  biri 
olan Sosyal Yaþam Atölyesi'nin amacý, unutturulmaya ve 
yok edilmeye çalýþýlan Dersim tarihini, inancýný, gelenek 

ve göreneklerini açýða çýkartmaktýr. Bu amaçla yapýlan 
köy gezileri sýrasýnda tarihin canlý tanýklarý olan 
yaþlýlarýmýzla konuþulmuþ ve onlara amacýmýz 
anlatýlmýþtýr. Baraj ve HES projelerinin yeni bir katliam 
politikasý olduðu ve bu katliamýn sadece doðayla sýnýrlý 
kalmayýp ayný zamanda Dersim'in diline, inancýna, 
tarihine ve onuruna karþý yapýlmýþ, sözde enerji üretimi 
kisvesi altýnda tamamen coðrafyaya yönelik yýkým 
projesi olduðu konusunda ortak bir paydada 
buluþulmuþtur.

Çevre ve Enerji Atölyesinde ise enerji politikalarý 
üzerine yapýlan “Kim için enerji?” sorusunun 
deðerlendirilmesinden yola çýkýlarak baraj ve HESlerin 
ele alýndýðý çalýþma kapsamýnda Dersimdeki baraj ve 
HES projelerindeki son durum deðerlendirilerek 
kamuoyunun yapýlan, yapýlamakta olan ve yapýlmasý 
planlanan projelerin mevcut ve beklenen çevresel 



etkileri ile ilgili bilgilendirilmesi hedeflenmiþtir. 
Mühendislik-mimarlýk öðrencilerinin, edindikleri ve 
edinecekleri bilgileri sermayenin ihtiyaçlarý yerine halk 
yararýna kullanma kararýnda olduklarýný dile getirerek 
baþlatýlan çalýþmanýn sürekliliðinin saðlanmasý gerektiði 
tespitiyle atölye þimdilik sonlandýrýlmýþtýr.

Planlama ve Ýyileþtirme Atölyesi, Dersim inancý ve 
biyoçeþitilik açýsýndan önemli olan Munzur gözeleri 
doðal sit alaný ve  Munzur Vadisi milli parký  üzerinde 
yapýlmasý  planlanan baraj ve HES projelerinin enerji 
üretimi adý altýnda doðanýn dengesini deðiþtireceði 
tartýþmalarýný ele almýþtýr. Tüm bu yýkým projelerine 
karþý Munzur gözelerini iyileþtiren, bunu yaparken 
Dersim inancýný yaþatan ve Dersim doðasýný koruyan bir 
proje üretilmiþtir. Munzur'un kaynaðý olan gözelerin 
kullanabilirliðini saðlamak amacýyla iyileþtirme projesi 
üretmiþtir. Sosyal yaþam atölyesi ve çevre ve enerji 
atölyesinden elde edilen veriler göz önünde 

bulundurularak alana dair kullaným kararlarý getirilmiþ, 
kurban kesim alanlarý, tuvalet ve lavabolar planlama 
kararlarý doðrultusunda ihtiyacý karþýlayacak þekilde 
yeniden düzenlenmiþtir. 

Gözaltlýlarýn, tutuklamalarýn, silahlý operasyonlarýn, 
YSK'nýn antidemokratik kararlarýnýn gölgesinde HES ve 
baraj projelerine karþý yürütmüþ olduðumuz bu 
çalýþmada biz mimarlýk ve mühendislik bölümü 
öðrencileri, antikapitalist, insan odaklý, doðaya zarar 
vermeyecek projeler üretmek için Munzur'da birleþtik. 
Yaz okulu çalýþmamýz yarýn Dersim'de sýnýr barajlarýnýn 
yapýlacaðý yerlerden biri olan Pülümür vadisinde son 
bulacaktýr.

Bu yaz okul çalýþmasýna emeði geçen tüm kurum ve 
kuruluþlara, ekip arkadaþlarýmýza, Dersim halkýna, yaz 
okulu süresince çekimleriyle bize eþlik eden yönetmen 
Özgür Fýndýk'a desteklerinden dolayý teþekkür ederiz.
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Mimarlar Odasý Merkez Yönetim Kurulu, Ýstanbul 
Büyükþehir Belediyesi tarafýndan ilan edilen “Çamlýca 
Tepesi TV-Radyo Kulesi Fikir Projesi Yarýþmasý”na 
meslektaþlarýmýzýn katýlmamasý yönünde tavsiye 
kararý almýþtýr.

Ýstanbul Büyükþehir Belediyesi 2010 yýlýnda açmayý 
düþündüðü Çamlýca Tepesi'nde yeni bir TV-radyo anteni 
uluslararasý fikir projesiyle ilgili olarak Uluslararasý 
Mimarlar Birliði'ne (UIA) baþvurmasý üzerine UIA, ulusal 
kesim olan Mimarlar Odasý'nýn görüþünü talep 
etmiþtir.

UIA'ya gönderilen 24 Mayýs 2010 tarihli raporda 
projenin, Çamlýca Tepesi'nin Ýstanbul silüetine, 
doðasýna ve kültürel deðerlerine verebileceði tahribata 
vurgu yapýlmaktadýr. Bu raporda, tarihî ve sembolik bir 
alan olan Çamlýca Tepesi'nin, doðal ve kültürel miras 
olmasý nedeniyle SÝT alaný olarak tescillendiði, mevcut 
eski teknoloji ürünü olan TV ve radyo antenlerinin de 
insan saðlýðýna verdiði zararlar bilim insanlarýnca 
yýllardýr dile getirildiði belirtilmektedir. Ayrýca, dijital 
yayýn olanaklarýnýn geliþtiði günümüzde bölgenin 
dokusuna, Boðaz'ýn silüetine zarar veren 
antenlerin kaldýrýlarak baþka bir bölgeye 
taþýnmasý ve tepenin Boðazýn en önemli yeþil bölgesi 
olduðu vurgusuyla kamusal alan olarak kullanýmýna 
uygun düzenlemelerin yapýlmasý ve yapýlaþmaya 
açýlmamasý gerekliliði ifade edilmektedir. Tüm bu 
beklentilerin aksine ayný bölgede 340 m. yüksekliðinde, 
Ýstanbul'un ve Boðazýn silüetini tamamýyla deðiþtirerek 
Ýstanbul kentinin simgesel deðerlerini olumsuz biçimde 
etkileyecek bir kule yapýsýnýn inþa edilmesinden endiþe 
duyulduðu belirtilmiþtir. 

UIA, bu rapor üzerine, “Mektupta belirttiðiniz görüþler, 
bir miras alaný olan Çamlýca Tepesi'nde yeni bir TV-
radyo anteni projesi yapýlmasýna karþý olma 
nedenlerinizin haklýlýðýný ortaya koymaktadýr.” 
i f ades in i  i çe ren  b i r  yaz ý  i l e  ya r ý þman ýn  
düzenlenmeyeceðini bildirmiþtir. Uluslararasý yarýþma 
açýlamayýnca Ýstanbul Büyükþehir Belediyesi, 'Fikir 

Yarýþmasý' adý altýnda 4734 sayýlý Kamu Ýhale 
Kanunu'nun 23.Maddesi ve “Mimarlýk, Peyzaj Mimarlýðý, 
Mühendislik, Kentsel Tasarým Projeleri, Þehir ve Bölge 
Planlama ve Güzel Sanat Eserleri” Yönetmeliði 
kapsamýnda ulusal ölçekte bir yarýþma açmýþtýr. 

Mimarlar Odasý'ný devre dýþý býrakan bu yarýþmanýn 
þartnamesi incelendiðinde ilgili yönetmeliðe aykýrý 
pek çok düzenlemenin yer aldýðý tespit edilmiþtir. 
Yarýþma alaný olarak belirlenen 14.000 m2'lik alanda, 
340 m. yüksekliðinde, ticari fonksiyonlarý da içeren bir 
kule yapýsý, 1. Derece SÝT alaný olan Çamlýca Tepesi'nin 
bitki örtüsü, topografya ve silüet etkisini bozabilecek, 
ciddi tahribata yol açabilecek bir uygulamadýr. 

Plan bütünlüðü içinde halka açýk rekreasyon amaçlý 
lokanta, büfe, kafeterya, WC, gezi yolu tesisleri ile bekçi 
kulübesi, otopark ve zorunlu altyapý hizmetleri 
(kanalizasyon, içme suyu, enerji nakil hattý, telefon, 
vb.) ancak ilgili kurumlarýn görüþü ve III No'lu Kültür ve 
Tabiat Varlýklarýný Koruma Bölge Kurulu onayý ile 
uygulama yapýlabilir denmesine karþýn “Fikir Projesi” 
adý altýnda tarihî ve doðal çevreye ticari fonksiyonlar 
getirme çabasý olarak ortaya çýkmaktadýr. 

Yarýþma þartnamesinde yer alan “Jüri yapacaðý 
deðerlendirmede ödüle layýk proje bulamadýðý takdirde, 
ödül kademelerinden herhangi biri veya birkaçýný boþ 
býrakabilir ve mansiyon ödülü sayýsýnda sýnýrlama 
yapabilir. Boþ kalan ödül kademesi için ödeme söz 
konusu olamaz.” ifadesi ilgili yönetmeliðin seçme 
usüllerini kapsayan 31. Maddesine açýkça aykýrýlýk teþkil 
etmektedir. Meslektaþlarýmýzýn bu yarýþmaya katýlmasý 
halinde hak ihlalleri ve maðduriyetler de 
yaþanabilecektir. 

Yukarýda ifade edilen gerekçelerden dolayý Mimarlar 
Odasý olarak, UNESCO ve ICOMOS ile olan protokoller 
gereði de desteklemediðimiz yarýþmaya, bir kent suçu 
yaratma sürecinde yer almamalarý gerektiði 
düþüncesiyle meslektaþlarýmýzýn katýlmamasýný 
tavsiye ediyoruz.

Çamlýca Tepesi TV-Radyo Kulesi Fikir Projesi Yarýþmasý Hakkýnda
Meslektaþlarýmýza Duyuru
17.05.2011
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Yenikapý Transfer Noktasý ve Arkeo-Park Alaný 
Uluslararasý Mimari Avan Projesi
Son Baþvuru Tarihi: 14.07.2011

Þiþli Lisesi Ulusal Mimari Proje Yarýþmasý
Son Teslim Tarihi: 18.07.2011

Uluslararasý Genç Mimarlar Fikir Projesi Ödülleri ve 
Sergisi "2023 Yýlýnda Kentin Kesiþim Alanlarý: 
Duraklar"
Son Teslim Tarihi: 12.08.2011

Mimarlýk ve Kent Filmleri Festivali
Son Teslim Tarihi: 15.08.2011

Tarihe Saygý Yerel Koruma Ödülleri
Son Baþvuru Tarihi: 26.08.2011

Archiprix- Türkiye 2011
Son Baþvuru: 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

2012 Yýlý Ajandasý Fotoðraf Yarýþmasý - Ýnsan Hakký 
Olarak Mimarlýk
Son Katýlým Tarihi: 16.09.2011

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

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

"Madenci Edebiyatý Ödülü" 
Son Baþvuru Tarihi: 14.10.2011

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
 
11.Batý Akdeniz Mimarlýk Sergisi ve Ödülleri
Son Teslim Tarihi: 05.11.2011

Ýstanbul Teknik Üniversitesi Yerleþke Giriþleri için 
Çevre Dostu Güvenlik Üniteleri Öðrenci Proje 
Yarýþmasý 

Taþköprü Eski Cezaevi Alanýnýn Düzenlenmesi Mimari 
ve Kentsel Tasarým Fikir Projesi Yarýþmasý 

TMMOB Mimarlar Odasý Samsun Þubesi Hizmet Binasý 
Bölgesel Mimari Proje Yarýþmasý 

  

Sonuçlanan Yarýþmalar

Devam Eden Yarþmalar
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1925 yýlýnda Samsun'da doðmuþum, bir asker ailesinin 
ilk çocuðuyum, bir de erkek kardeþim var. Babamýn 
mesleði dolayýsýyla liseyi bitirinceye kadar sürekli 
Anadolu'da dolaþtýk. Yani 11 yýl liseyi galiba 13 okulda ve 
9 ilde bitirdim. Sürekli göçebeler gibi dolaþtýk. Bu 
dolaþým sýrasýnda beni en çok etkileyen dördüncü 
sýnýftan beþinci sýnýfa geçtiðimde Ýstanbul'dan Elazýð'a - 
o zaman Elazýð'a kadar tren var- 3 gün 2 gece veya 2 

gün 3 gece bir yolculuk yaptýk. Anadolu'yu böyle 
kuzeybatýndan güneydoðuya gördüm. Babamýn bana 
aldýðý küçük bir Zeiss kamera vardý, o kamerayla da 
gördüklerimi çektim ve sonra da bir albüm yaptým. Hala 
çok etkisindeyim; Anadolu'yu çok küçük yaþta, çok 
çeþitli bölgeleriyle, töreleriyle, mimarisiyle, insanlarýyla 
tanýmak fýrsatým oldu. Tabii çocuk olduðum için her 
þeye dikkat ediyorum ve her þeyi de kayda alýyorum. 
Eðitimle ilgili söyleyeceklerim bu. 

Bunlarýn arasýnda beni biraz mimarlýkla, inþaatla 
ilgilendiren bir olay oldu. Ortaokula baþladýðým 
ilkokulun son sýnýfý herhalde Siirt'e tayin olmuþtuk. 
Orada bir inþaat teknolojisine tanýk oldum. Bizim 
hemen evimizin yanýnda bir usta, çevresinde 8-10 tane 
yardýmcýsý var; kimisi taþ taþýyor, kimisi bir kovada harç 
taþýyor. Usta “cýp' dedikçe ona bir paça alçýtaþý 
veriyorlar þöyle el büyüklüðünde, “caz” dedikçe de 
gene alçýnýn yanmasýndan elde edilmiþ bir harç 
veriyorlar. Taþla harcý eliyle birleþtiriyor, bir taraftan da 
sývýyor. Sabahleyin baþlýyor, akþamleyin iki katlý ve 
bitiyor. Þimdi bunu niçin söylüyorum: Çok ilginç bir 
teknoloji. Yani sadece el emeðiyle, birkaç bir þeyle 
yapýlabiliyor, gayet de saðlam. Kýþýn soðuða karþý iyi, 
yazlarý biraz sýcak oluyor, içi fýrýn gibi olur. Ama yani 
gönül isterdi ki mühendisler, mimarlar bu teknolojiyle 
ilgilensinler, öðrensinler. Yani “cýp” dediði bizim alçý 
tabii, “caz” da onun harcý. Yani içimde ukde kalmýþtýr 
“neden biz bu güzel malzemeyle ilgilenmedik?” 
Herhalde o çevrede çok bol olmalýydý ki bu kadar 
kullanýlýyordu. 

Ýkinci bir aný, birkaç yýl sonra Ankara'dayýz. Ankara 
Baþkent, iþte yan semtleri bitmiþ, þehir imar ediliyor ve 
biz de Kýzýlay'da bir yerde oturuyoruz. Babam bana bir 
bisiklet almýþtý. Yani Kýzýlay'da Yeniþehir'de cirit 
atýyorum, pek fazla araba, hemen hiç taksi falan yok. 
Sadece resmi arabalar bazen geçiyor. Fakat iþler çok 
disiplinliydi. Bisikletin numarasý, ehliyeti, iþareti falan; 
arada polisler durdururlar ve kontrol ederlerdi 
“bisiklete biniyorsun, ruhsatýn var mý?” diye. 
Duyuyorum ki Ankara'nýn en yüksek binasý Sovyetler 
Binasýnýn Büyükelçiliðiymiþ. Oraya kadar gittim, 2-3 
katlý bir bina ve pek de bana yüksek gelmedi. 
Bakanlýklar Mahallesi yapýlýyor, Genelkurmay yapýlmýþ, 
ama bir tarafta da Sýhhiye'de Dil Tarih Coðrafya 

SÖYLEÞÝ

Bozkurt Güvenç'le Söyleþi

Söyleþi: Banu Barutçu Akpýnar

TMMOB Mimarlar Odasý Ankara Þubesi 2011 Meslek 
Yýlýna Saygý Töreni etkinlikleri kapsamýnda mimarlýk 
mesleðinde 60 yýlýný dolduran üyelerimizle röportajlar 
yaptý. Ýþte bu görüþmelerden birini, Bozkurt Güvenç'le 
yapýlan söyleþiyi yayýnlýyoruz.
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Fakültesi yapýlýyor. Üst katta çatýya yakýn bir yerde bir 
yazý yazýyor “Hayatta en hakiki mürþit ilimdir” diye. 
Mürþidi tam çýkartamýyorum, ama tahmin ediyorum yol 
gösteren, iyi bir þeydir bu mürþit diye; irþat eden, yok 
gösteren. Þuna karar verdim ki, en yüksek bina Rus 
Büyükelçiliði olsa da -tabii ölçemiyorum- ama daha 
yüksekte tabii Çankaya'da, Dil Tarih daha güzel bir 
yapýydý. Kararýmý öyle verdiðimi hatýrlýyorum. Niçin 
diyeceksiniz? Bilmiyorum dikkat ettiniz mi, binanýn 
cephesinde 5-6 çeþit ve ölçüde pencere vardýr, ama 
dýþarýdan baktýðýnýzda hiç onu fark etmezsiniz. O kadar 
ustaca yayýlmýþlardýr ki o pencere ölçüleri; o kadar farklý 
pencereyi yapmayý hiçbir mimar cesaret edemez diye 
düþünüyorum. Çok önemli bir mimardýr o da. 

Neyse 1 yýl sonra Ýstanbul'da lisedeyim. Böyle boþ 
kaldýðým zamanlarda Ankara'yý gördüm ya, bir de 
Baþkent imar edildi, iþte Bakanlýklar Mahallesi falan, 
böyle caným sýkýldýðý zamanlarda böyle eþmerkezli 
daireler çizer ve onlarýn üzerinde bir Baþkent planý 
yapardým. Ýþte Parlamento, Bakanlýklar, hükümete baðlý 
kurumlar, oturma mahalleri, endüstri mahalleleri falan. 
Yani zone diye bir fikrim yok, ama onlarý ayýrýyorum bir 
tarafa eðitim mahallesi burada olsun, iþte endüstri 
burada olsun gibi. Pek böyle ulaþým, iletiþim üzerinde 
durmuyorum, zaten öyle bir sorunumuz da yok. Sonra 
eðer kâðýdým yetmezse eklerdim ikinci bir kâðýdý. 

Derken ikinci, üçüncü yýllarda bu Köy Enstitüleri 
gündeme geldi. Þöyle bir duyguyu yaþadýðýmý 
hatýrlýyorum. Türkiye çaðdaþ bir ülke. Baþkenti var, 
Parlamentosu var, Cumhurbaþkaný var, Anayasasý var, 
ordusu var, Ýstanbul'u var, var oðlu var, ama bir de þu 
köyleri var.  O köyler pek eðitimsiz kalmýþ, ihmal 
edilmiþ. Bu köyleri de bir okuldan geçirsek, Türkiye 
çaðdaþ bir ülke olacak. Sonradan ilk defa yurtdýþýna 
çýktýðýmda fark ettim ki, mesele sadece bir eðitim 
meselesi deðil; endüstrileþme meselesi, okul yapmakla 
da ülke çaðdaþ olmayacak. 

O yýllarda beni etkileyen olay Eminönü Halkevinde 
gördüðüm Alman mimarlýk sergisiydi. Hitler'in 
baþmimarý Albert Speer'in projeleri. Böyle baktýðýnýz 
zaman hayran kalýyorsunuz, yeni bir klasik mimari. 
Fakat sonradan düþündüðümde bu mimarinin, bu çok 
güçlü çizgileriyle, elemanlarýyla devleti yüceltip 
insanlarý ezdiðini hissetmiþimdir. Yani onun aðýrlýðý 

altýnda biraz yorulduðumu hissetmiþimdir ve ona karþý 
da tepki duymuþumdur. Teknik Üniversiteyi 
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daðýldýlar ve Örfi Ýdare Komutaný geldi, öðrencilerle 
konuþtu. Onlar iþte sevdikleri bir hocayý müdür olarak 
istediler, komutan hemen tayin etti. Bu yeni atanan 
müdür de beni okul kurulundan tanýyormuþ, beni de 
yardýmcý istedi ve ben de kendisine yardýmcý oldum. 
Birkaç ay sonra Ankara'dan bir telefon: “Bir yardým 
heyeti gelecek, okulunuzu inceleyecek. Kendilerini 
aðýrlayýn, okulunuza ve Türkiye'ye eðitim alanýnda 
yardým edecekler.” Heyeti aðýrladýk, birkaç gün sonra 
gidiyorlar, bir yemek verdik okulda. Heyetin baþkaný 
döndü bana dedi ki: “Bu okulu nasýl yönetiyorsunuz?” 
Bana þaka gibi geldi, çünkü 3 gün içinde görülecek her 
þeyi gösterdik, hiçbir þeyi saklamadýk. Laf olsun diye: 
“Parmak hesabýyla” dedim. Adam dedi ki: “Bu parmak 
hesabý nasýl bir þey?” dedi. Valla “Türkçede þunu demek 
istiyoruz: Biz ne eðitimi biliyoruz, ne yönetimi biliyoruz. 
Aklýmýzca bir þeyler yapmaya çalýþýyoruz, okulu böyle 
yönetiyoruz” dedim. O akþam adam beni telefonla aradý 
“yarýn sizinle bir yemek yiyelim” dedi. Beni Hilton'a 
davet etti. Tabii gençlik, ben Hilton'a gitmedim, adamý 
aldým Hacý Salih'e götürdüm orada bir kebap yedik 
havuzbaþýnda. Adam açýkladý, dedi ki: “Sizinle 
ilgilendim, çünkü 3 aydýr Türkiye'de dolaþýyoruz, ilk defa 
'bir þey bilmiyorum' diyen Türk'e rastladým. Ne sorsan 
Türkler her þeyi biliyorlar, ama yapmýyorlar. Siz neden 
yapmadýðýnýzý açýkladýnýz 'bilmiyorum' dediniz” dedi. 
“Bilmek ister misiniz?” dedi. “Ýsterim, ne yapacaðýz?” 
dedim. “Siz bir þey yapmayýn. Ben size bir burs 
bulacaðým, o bursla hem eðitimi öðreneceksiniz, hem 
yönetimi” dedi. Hakikatten bir sene sonra adam bana 
Kolombiya'da bir burs buldu üniversitede. Bölümün adý 
Eðitim Yönetimi Bölümü. Ben kalktým Amerika'ya gittim, 
çocuklarým Ýstanbul'da. Danýþman kiþinin ofisine girdim, 
adýmý söyler söylemez adam uzandý, dosyamý çýkardý. 
“Ben sizin dosyanýzý inceledim, geniþ bir hayat 
tecrübeniz var; mimarlýk, eðitim, öðretmenlik, 
yöneticilik, hepsini yapmýþsýnýz ama bir eksiðiniz var. 
Ýnsanbilim almamýþsýnýz; insanbilim almadan ne eðitim 
olur, ne yönetim olur” dedi. “Ne yapacaðým?” Antropoloji 
diyor ama antropoloji dediði zaman benim kafamda 
kemiklerle ilgili bir þeyler geliyor kemik ilmi gibi. “Sayýn 
profesör ben ýrklara, kemiklere falan inanmýyorum” 
dedim. “Ben de deðilim ama bu kültür antropolojisi, 
kemik antropolojisi deðil” dedi. “Bak burada çok deðerli 
hocalar var, onlarýn dersine gir, beðenmezsen deðiþtir” 
dedi. Ben derse girdim, “ilk nazarda, ilk bakýþta aþk” 
derler ya, bir anda ben antropolojiye teslim oldum. 

Çünkü hoca derse þeyle baþladý: “Kültür varlýðý, bebeði 
alýr istediði insan þekline sokar eðitimle, ama bunu 
yaparken o kiþiye bir kiþilik verir, þahsiyet verir, temel 

kiþilik. Çocuk, büyük gider, o temel kiþiliði 
deðiþtiremez, ama hayat deðiþir. Yani onu forme eden 
kültür deðiþir, insan deðiþemez. Ne olur? Hayatý 
boyunca o deðiþtiremediði kiþiliðiyle deðiþen hayata 
uyum saðlamaya çalýþýr zavallý; koþar durur ve hiçbir 
zaman da baþaramaz. Etrafýnýza bakarsanýz bütün 
tiyatrolar, sinemalar, romanlar, dramlar hep bunu 
anlatýr, deðiþen hayat ve deðiþemeyen insan” dedi. 

Bu kadarýný hatýrlýyorum. Ne oldu bilmiyorum, herhalde 
bir yarým saat geçmiþ olmalý. Çünkü bunu dersin 
baþýnda söylemiþti ve ben bunu kayda aldým. Bir ara bir 
el beni uyandýrmaya çalýþýyor, karþýmda hoca, sýnýf 
boþalmýþ. “Dersin baþýnda çok ilgiliydiniz, sonra sizi bir 
kaybettim bir daha uyanmadýnýz. Ne oldu?” dedi. “Öyle 
bir þey söylediniz ki, ben çok etkilendim. Çünkü biz 
zannediyorduk ki ülkemde -ben Türkiye'den geliyorum- 
insanlar deðiþir, kültür deðiþmez zannediyorduk. 
Hâlbuki siz tam tersini söylediniz. Bu benim için çok 
yeni bir þey. Eðer bu böyleyse ben bunu öðrenmek 
istiyorum” dedim. “Mr Turk; ben 20 yýldýr dersime böyle 
baþlarým. Ýlk defa buna dikkat eden ve buradaki espriyi 
kapan öðrencim siz oldunuz. Þimdi þu andan itibaren 
benim fahri asistanýmsýnýz, her istediðiniz için bana 
gelebilirsiniz” dedi. Ben eðitim yönetimini býrakmadým 
ama orada da 1 yýl içerisinde antropolojinin öðrencisi 
oldum ve sonra da öðretmen oldum. 

Evet, þimdi mesleðe ait anýlarýmý da herhalde söyledim. 
En beðendiðim proje, birkaç proje. Bir Dumlupýnar Anýtý 
yaptýk. Esprisi þuydu: Kurtuluþ Savaþýný böyle tek bir 
taþla, tek bir yazýyla, yazýtla, olacak þey deðil. Yani 
Dumlupýnar'da 30 Aðustos'ta insanlar toplansýnlar bir 
þölen yeri olsun ve küçük hatýrlatýcý taþlarla, yazýlarla o 
Kurtuluþ Savaþýnýn anýlarýný yaþasýnlar. Jürinin raporunu 
hatýrlýyorum: “Çok ilginç bir fikir projesi, ama mimarlýk 
deðil” diyor. Sonra mimarlýk projesi açýklandý. 
Amerika'dan kopya edilmiþ 2 tane taþ; birisi düz, birisi 
þöyle ve “yarýþmayý bu kazandý” dediler. Tabii büyük bir 
hayal kýrýklýðý. Çünkü mimarlýk projesi benim 
anladýðýma göre fikir projesidir. Ýyidir, kötüdür, bir 
projeyi “mimarlýk projesi deðildir” diye reddetmek bana 
biraz ters geldi. 

Ýkinci bir hayal kýrýklýðý -bunlar beðendiðim projeler- 
Ankara'da Gazi Eðitim Kampüsü içerisinde bir öðrenci 
merkezi Milli Eðitim Bakanlýðý yarýþmaya çýkartýyor. 
Büyük bir salon, çok maksatlý bir spor salonu bunun 
yanýnda var. Ondan sonra birtakým kütüphaneler, sosyal 
tesisler, öðrenci dinlenme yerleri falan var. Orasý için 
çelik konstrüksiyondan ilginç bir proje yaptýðýmý 
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düþünüyorum. Binanýn çevresi kapalý, çatýdan ýþýk alýyor. 
Çatý da cam ve merkezi bir hol, yani bir atrium þeklinde 
deðil de, bir holü çatýdan aydýnlatan bir proje. Yani belki 
hayatýmda yaptýðým en güzel proje diyebilirim. Projenin 
fikri çok beðenilmiþ, ama bakýn nereden elendi üçüncü 
elemede: Efendim, betonarmeyle yapýlacak bir iþi neden 
bu adam çelikle yapýyor. Çünkü statiker kendisi 
betonarmeci, istiyor ki her þey betonarme olsun ve 
bundan dolayý eleniyorum; ikinci büyük hayal kýrýklýðý. 
Ondan sonra da yarýþmaya girmedim. Yani 2-3 tane 
böyle beðendiðim proje var, fakat yarýþmalardaki 
gerekçeler hiçbir zaman beni tatmin etmedi. Yani “bir 
projeyi neden betonarme yapmadýnýz da çelik yaptýnýz?” 
diye; benim yaptýðým o proje betonarme yapýlamaz. O 
hafif ve açýk saydam çatýyý betonarmeyle yapamazsýn, 
ama çelikle yaparsýnýz. Yani bir uyuþmazlýk var benim 
mimarlýk konseptimle ülkedeki uygulamalar içerisinde. 

Þimdi geriye baktýðýmda bir baþka uyuþmazlýðýmý da 
görüyorum. Benim aldýðým mimarlýk terbiyesi, eðitimi, 
görgüsünde, mesleðinde, mimar hem müteahhidi hem 
de mal sahibini koruyan, bu arada da þehrin 
yönetmeliklerine riayet eden kiþidir. Parayý kimden alýr? 
Parayý müþterisinden alýr, vergisini devlete öder, ama bu 
hizmetleri yapar. 10 yýllýk, 12 yýllýk uygulamada þimdi 
fark ettim ki, mimarlarýmýz parayý yalnýz mal sahibinden 
deðil, müteahhitten de alýyorlar. Müteahhitten para 
aldýðýnýz zaman müteahhidi denetleyemezsiniz. Bunu da 
tesadüfen öðrendim. Çok zengin bir doktorun iþini 
yapýyorum. Bu doktor bana mimar olduðu için geldi ve 
inþaatý bir müteahhide verdi. Müteahhit beni buldu dedi 
ki: “Mimar bey, siz yüzde kaç alýyorsunuz?” dedi. 
“Affedersin kardeþim, ne yüzdesi?” dedim. “Biz 
mimarlara belli bir yüzde veriyoruz da, sizin yüzdenizi 
öðrenirsem mal sahibine ona göre fiyat vereceðim” 
dedi. “Kardeþim sen þimdi mal sahibine kendi fiyatýný ver 
ve benim de denetimime hazýr ol. Ben senden para 
almam ama görevimi yaparým” dedim. O da belki hala 
devam eden, mesleðe uymayan bir uygulamadýr diye 
düþünüyorum. 

………………….

Yapý üretim sürecini nasýl deðerlendiriyorum? Tabii 
1950'lerin o yokluk döneminde, karaborsa döneminde, 
Türkiye þöyle söyleyeyim yýðma inþaattan modern 
inþaata geçiyor. Yani iþte betonarmeye geçiyor, çeliðe 
geçiyor, ahþaba geçiyor falan fakat malzeme yok. Yani 
demir yok, çelik yok falan. O dönemde yaptýðým 
binalarýn betonarmeden çok daha saðlam olduðunu 
düþünürüm. Çünkü hepsinde bir zelzele hatýrý vardý 

döþemede veya pencerede, ama betonarme binalarda 
kullanýlan demirin ve de çimentonun standart 
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KARÝKATÜR

Mimarlar Odasý Özel Ödülü Andrzej Graniak (Polonya-Poland)

“16. Uluslararasý Nasreddin Hoca Karikatür Yarýþmasý Albümünden alýnmýþtýr.” 
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Tus ªantiye

Adet m2 Adet Adet

ANKARA ªUBE 658 1855158.66 29 179

NEVÞEHÝR TEMSÝLCÝLÝÐÝ 27 8893.00 26 0

DÜZCE TEMSÝLCÝLÝÐÝ 71 51681.61 5 8

SÝVAS TEMSÝLCÝLÝÐÝ 20 15365.00 33 18

ERZÝNCAN TEMSÝLCÝLÝÐÝ 36 28416.70 20 5

YOZGAT TEMSÝLCÝLÝÐÝ 47 43418.27 16 0

KDZ. EREÐLÝ TEMSÝLCÝLÝÐÝ 15 22543.67 10 0

ZONGULDAK TEMSÝLCÝLÝÐÝ 5 6591.23 0 0

KARABÜK TEMSÝLCÝLÝÐÝ 37 25359.91 22 3

BARTIN TEMSÝLCÝLÝÐÝ 18 31368.00 51 3

KASTAMONU TEMSÝLCÝLÝÐÝ 31 51622.05 14 4

BOLU TEMSÝLCÝLÝÐÝ 78 103812.10 3 14

ÇAYCUMA TEMSÝLCÝLÝÐÝ 2 3483.90 3 1

KIRÞEHÝR TEMSÝLCÝLÝÐÝ 48 62958.31 42 7

ÇORUM TEMSÝLCÝLÝÐÝ 74 67904.00 28 9

TOPLAM 1167 2378576.41 302 251

ªUBELER

Proje

ANKARA ÞUBESÝ VE TEMSÝLCÝLÝKLERÝ
MESLEKÝ DENETÝM PROJE-TUS-ÞANTÝYE

01.05.2011- 31.05.2011 Tarihleri Arasý Mesleki Denetim Verileri

MESLEKÝ DENETÝM
 
 

 

 

MESLEKÝ DENETÝM

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

KULLANIM AMACI ADET ALAN m2

AÇIK ALAN DÜZENLEMESÝ 1 1137.12

AÐIL 1 870.51

ALIÞVERÝÞ MERKEZÝ 2 64360.00

ATÖLYE 4 21431.51

ATÖLYE,DEPO 1 462.74

ATÖLYE,DÜKKAN 1 219.87

ATÖLYE,OFÝS 1 5360.58

BAÐEVÝ 3 494.00

BEKÇÝEVÝ 1 86.84

BENZIN ISTASYONU 1 3008.63

BÜRO 4 23578.95

BÜRO,DÜKKAN 2 3088.48

CAMI 1 798.93

DEPO 8 35625.90

DEPO,SANAYÝÝ YAPISI 1 3503.81

DEPO,TÝCARET 1 757.48

DÜKKAN 8 6883.15

DÜKKAN,DÜÐÜN SALONU 1 10014.59

DÜKKAN,IMALATHANE 1 2119.17

DÜKKAN,KAFETERYA,

LABORATUAR,TERMÝNAL TESÝSÝ 1 2072.70

DÜKKAN,KONUT 136 343032.24

DÜKKAN,KONUT,OFÝS 1 3830.31

DÜKKAN,OFÝS 1 4186.81

EÐÝTÝM YAPILARI 1 1777.00

FABRÝKA 3 13736.91

HUZUREVI 1 4292.40

IMALATHANE 4 5653.89

ÝDARÝ YAPILAR 2 1098.50

ÝDARÝ YAPILAR,TENIS SAHASI 1 405.52

ÝSTÝNAT DUVARI 1 32.31

ÝÞ VE TÝCARET MERKEZ 1 10040.15

ÝÞYERÝ 12 38022.99

ÝÞYERÝ,KONUT 2 3587.44

KONUT 392 1065188.50

KRES 1 2304.36

KULÜBE 1 9,81

LOKANTA 1 779.00

MÜSTAKÝL KONUT 17 2240.08

MÜÞTEMÝLAT 1 104.83

OFÝS 3 1682.42

OFÝS,CAFE 1 19113.59

OFÝS,IMALATHANE 1 2483.86

MAYISTA ANKARA ÞUBE MESLEKÝ DENETÝMÝNDEN
GEÇEN PROJELERÝN 
KULLANIM AMACINA GÖRE DAÐILIMLARI
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01.06.2011- 30.06.2011 Tarihleri Arasý Mesleki Denetim Verileri

Tus ªantiye

Adet m
2

Adet Adet

ANKARA ªUBE 700 1739263.06 24 200

YOZGAT TEMSÝLCÝLÝÐÝ 44 47988.51 23 0

KDZ. EREÐLÝ TEMSÝLCÝLÝÐÝ 24 37222.06 11 1

ZONGULDAK TEMSÝLCÝLÝÐÝ 11 31929.82 0 0

KARABÜK TEMSÝLCÝLÝÐÝ 23 12119.65 24 3

BARTIN TEMSÝLCÝLÝÐÝ 23 20271.70 13 3

KASTAMONU TEMSÝLCÝLÝÐÝ 31 17218.20 29 8

BOLU TEMSÝLCÝLÝÐÝ 77 106740.81 1 21

ÇAYCUMA TEMSÝLCÝLÝÐÝ 4 5295.00 1 2

KIRÞEHÝR TEMSÝLCÝLÝÐÝ 18 9778.40 9 7

ÇORUM TEMSÝLCÝLÝÐÝ 91 103216.89 36 20

NEVÞEHÝR TEMSÝLCÝLÝÐÝ 47 25817.00 57 7

DÜZCE TEMSÝLCÝLÝÐÝ 37 59981.76 6 7

SÝVAS TEMSÝLCÝLÝÐÝ 35 31427.00 45 19

ERZÝNCAN TEMSÝLCÝLÝÐÝ 22 6527.00 20 6

TOPLAM 1187 2254796.86 299 304

ªUBELER

Proje

ANKARA ÞUBESÝ VE TEMSÝLCÝLÝKLERÝ
MESLEKÝ DENETÝM PROJE-TUS-ÞANTÝYE
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HAZÝRAN'DA MESLEKÝ DENETÝMDEN GEÇEN PROJELERÝN
ANKARA BELEDÝYELERÝNE GÖRE DAÐILIMI (tadilat/ilave dahil) 

KULLANIM AMACI ADET ALAN m2

AÐIL 1 1700.00

AHIR 4 4380.72

AKARYAKIT ÝSTASYONU 1 1745.00

APART 1 1050.00

APARTMAN 8 15579.45

ARITMA TESÝSÝ 1 521.82

ATÖLYE 7 9456.72

ATÖLYE,ÝDARÝ YAPILAR 1 1879.50

BAÐEVÝ 1 63.00

BEKÇÝEVÝ 2 350.89

BENZIN ISTASYONU 1 274.00

CAMI 1 6618.88

DEPO 8 16233.66

DÜÐÜN SALONU 1 2774.88

DÜKKAN 9 10055.58

DÜKKAN,DÜÐÜN SALONU,KONUT 1 10722.24

DÜKKAN,KONUT 162 436260.61

DÜKKAN,OFÝS 1 2957.14

FABRÝKA 4 9370.22

GÜVENLÝK BÝNASI 1 40.00

HAYVAN BARINAÐI 1 1238.16

IMALATHANE 15 56005.42

ÝDARÝ YAPILAR 4 1267.57

ÝÞYERÝ 16 45889.31

ÝÞYERÝ,KONUT 2 1530.54

KAFETERYA 1 19788.48

KONUT 378 933982.21

KONUT,KOPRU VS. 2 7556.11

KONUT,TÝCARET 1 44555.89

KÜMES 1 8234.54

LOJMAN 1 219.42

LOKANTA 1 141.71

MATBAA 1 13160.31

MÜSTAKÝL KONUT 9 1407.37

MÜÞTEMÝLAT 2 410.25

OFÝS 4 8293.55

OKUL 1 6810.63

SATIÞ OFÝSÝ 1 2643.72

SERGÝ SALON 1 1976.46

SPOR MERKEZÝ 1 6985.28

STADYUM 1 12036.71

TÝCARET 2 504.63

VÝLLA 61 24424.59

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