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“Ehliyet” ve “Kuvvetler Ayrılığı”

Atatürk Orman Çiftliği (AOÇ) arazisinin 250 Milyon Türk Lirası’na 
Başbakanlığa satıldığı bilgisi en sonunda ortaya çıktı. Böylece 
bir süredir Mimarlar Odası Ankara Şubesi’nin öncülüğünde 
başlayan AOÇ’ye sahip çıkma çabalarının ne kadar önemli 
olduğu da görülmüş oldu. Bu arada, aylardır kıvranan Ankara 
Büyükşehir Belediyesi, AOÇ İdaresi, Tarım Bakanlığı ve Orman ve 
Su İşleri Bakanlığı gibi kurumlarda “görev” yapan bürokratların, 
içler acısı “liyakat” durumu da gözler önüne serilmiş oldu.

Artık, AOÇ Arazisi yeni ve görülmemiş bir yapılaşma süreci ile 
karşı karşıya görünüyor. Bu durumu yeni bir yağma ve peşkeş 
süreci olarak da okumak mümkün…

“Mahşehir’ in Dört Atlısı” artık bizler için, bu ülke yurttaşları için 
farklı şeyler ifade ediyor. Yeni Yerel Yönetimler Yasası, Orman 
Vasfını Yitirmiş Araziler Meselesi ve 2B’ler, Kentsel Dönüşüm ve 
son olarak gündeme gelen torba yasa, kıyı kanunu ve getireceği 
düzenlemeler, TMMOB Yasası’nın yeniden düzenlenerek 
meslek odalarının işlevsiz kılınması olarak özetleyeceğimiz dört 
olgu, bizler için üstümüze gelen mahşer atlılarından berbat bir 
durumu ortaya koyuyor. Memleket görülmemiş bir yok edilme 
ve yağma ile karşı karşıya özetle…

Mayalar, böyle bir durumu niye görmemişler? Belki 2002 yılını, 
Yani “Akepe” nin iktidara gelişini “kıyamet alameti” olarak 
yazarlardı takvimlerine… kırgınız bu Mayalara anlayacağınız !

Bu arada, başta AOÇ’nin yeni tahsis ve satışlarla yok edilmesi 
olmak üzere, Ankara’nın tarihi ve kültürel mirasına sahip çıkan, 
kent ortamında süregelen yağma ve talana direnen, kent 
ve çevre hakkı mücadelesini yükseltmeye çalışan insanların 
mücadelesi değişik ortamlarda çığ gibi büyüyor. Başkent 
Dayanışması, Ankaram Platformu, semt dernek ve girişimleri 
bunların en özgün örnekleri…

Bu direnişleri etkisiz kılmak ve “ehliyetsiz” bırakmak için de 
birileri boş durmuyor!

Son olarak meslek odaları, AOÇ Arazisi’nin Başbakanlık Hizmet 
Binası (kamuoyunda “Aksaray” olarak anılmaya başlanan 
“proje”) olarak tahsis edilmesi girişimine karşı yargı yoluna 
başvurmuştu. Ancak, yargı ilk kez “ilginç” bir karar verdi. 
Mahkeme verdiği karar ile davaya konu olan işlemle ilgili olarak, 
yani AOÇ Arazisi ile demek isteniyor, Oda’nın bir “menfaat” 
ilişkisi olmadığını vurgulayarak, Mimarlar Odası’nın davasını , 
“…sizin ayrıca bu konuda dava açmaya yetkiniz ve ehliyetiniz 
de yok” diyerek ret etti! 

Bu bir ilandır.
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KENT BİR ARADA YAŞADIĞIMIZ, PAYLAŞTIĞIMIZ, EĞLENDİĞİMİZ, ZEVK ALDIĞIMIZ YER. İNSANCA BİR YAŞAM İÇİN KENTİNE SAHİP ÇIK!
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AOÇ’ye temeli “4 futbol” sahası büyüklüğünde 
Başbakanlık binası yaptıranlara, saraylarda 
oturmak isteyen padişahlara, doğanın katlini vacip 
görenlere, tüm bunlara göz yumanlara Sobe!..

TMMOB’a

DOKUNMA!
YAŞAM ALANLARIMIZA

ÖĞRETİM GÖREVLİLERİNE
ÖĞRENCİLERE

ODTÜ’ye

Devamı arka sayfada...
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Kasım-Aralık Yumurtaları

vazgeçecekler, paralarını ben vereceğim onları geziye göndereceğim.” 
Bu “teklife” Mimarlar Odası Ankara Şubesi’nin yanıtı ise şöyle oldu: 
“…Mimarlık ve şehircilik anlayışını Sayın Gökçek’den öğrenecek değiliz. 
Ankara’nın yılardır nasıl bir anlayışla “yönetildiği” ortada, kentin durumu 
da ortada…Öte yandan, bu seyahat konusunda da bir çift sözümüz var; biz 
gezeceğimiz, gideceğimiz yeri biliriz. Senin vereceğin parayla işimiz olmaz! 
Parayla fikir değiştirenler olabilir! Parayla istediğini yazanlar olabilir! parayla 
her dediğine “evet başkanım” diyenler olabilir! “onları” bizimle karıştırma! 
Bizim önerimiz, sen paranla orada o binanın tepesinde kalmaya ve 
yaşamaya devam et! 
Madem bu kadar çok sevdin o binayı, biz parasını verelim hep o binanın 
tepesinde kal! 
Aman dönme buralara… 

Başbakan’ın Tayyip Erdoğan’ın “şikâyetçi” olduğu kuvvetler 
ayrılığının geldiği durum aslında bu…

Bir dizi yargı paketi ile düzenlenen yargı ortamı, artık kamu kurumu 
niteliğindeki meslek kuruluşlarını ve bu kurumların Anayasal 
haklarını göz ardı edebiliyor, öte yandan yine Anayasa’nın 
56. Maddesi’ne göre “ … devletin ve vatandaşların korumak, 
geliştirmek zorunda olduğu çevre”, yani doğal varlıklarımız dar bir 
bakış açısı ile “menfaat” bağı ile tanımlanmaya çalışılıyor.

AOÇ Arazisi ile de, Karadeniz Ormanları ile de, Akdeniz Kıyıları ile 
de, Amazon Ormanları ya da Nil Nehri ile de, kısacası doğal yaşam 
ortamları ile “menfaat” ilişkimiz vardır. Bu birilerin+in paraya 
tahvil ettiği “ilişkinin” ötesinde yaşama ve gelece dairdir. Sadece 
bu nedenle dahi, mücadelemiz hem teknik, hem hukuksal hem 
de evde, sokakta, fabrikada sürecektir…

Son olarak, “ehliyetsiz” olarak ilan edilen meslek odalarını, bir 
yasal düzenleme ile tamamen yok etmek isteyen siyasi iktidar, 
Başbakanın son “Konya Konuşması” ile , “ileri demokrasi” den 
ne anladığını da ortaya koymuştur. Bu süreçte malzeme olan 
“taraflar” ise, biliyorsunuz bertaraf oldular bile… Taraf Gazetesi’nin 
halidir demek istediğimiz. Kısacası, “yetmez ama evet” in geldiği 
son duraktır bu, her dönem “liboşlarının” başına gelen acı son!

“Yaşasın 3. Meşrutiyet” diye çığlık atmalarına ramak kaldı 
birilerinin, bunu artık açıkça söylüyorlar, bu yöndeki düzenlemeler 
hızla devam ediyor. Dindar ve kindar nesil için adımlar da netleşti,  
4+4+4, kıyafet serbestliği, din ve hurafe ağırlıklı eğitim meğerse 
2071’i hedefliyormuş.

Şimdi sıra ilköğretim hayat bilgisi ders kitaplarının yeniden 
yazımında. Yasama, yürütme ve yargı erklerinin, demokrasi içindeki 
konum ve işlevlerini yeniden düzenlemek isteyen, Türkiye’ye 
özgü başkanlık sistemini (Türkiye’ye özgü sıradan faşizm olarak da 
okuyabilir okuyucularımız…) dayatan Akepe İktidarı, tabii ki temel 
demokrasi bilgilerini de ilköğretim kitaplarından çıkaracaktır! 

Gerçi Başbakanın hayat bilgisinin zayıf olduğu ortada, bu temel 
bilgileri bile alamamış okul sıralarında, top oynuyormuş o konu 
işlenirken herhalde… 

Geçtiğimiz günlerde İtalya’nın ünlü sanatçılarından Roberto 
Beginni çok güzel bir benzetmede bulundu. Beginni, bizim Kemal 
Sunal’ımız tadında, insana değen ve hayata dokunan bir sanatçıdır.

Robero Beginni; “… 21 Aralık 2012, Maya Takvimi ve kıyamet 
meselesini bilemem ama biz İtalyanlar için asıl kıyamet 
Berlusconi’nin yeniden aday olması ve seçilmesi olacak !” demiş.

Acaba bizim kıyametimiz de, bay başkanın “seçildiği” gün mü 
olacak?

Ne dersiniz?

 
ÜÇÜNCÜLÜK ÖDÜLÜ: 

BILDIRCIN YUMURTASI

İKİNCİLİK ÖDÜLÜ: 
TAVUK YUMURTASI

BİRİNCİLİK ÖDÜLÜ: 
DEVEKUŞU YUMURTASI

ODTÜ’de üniversite öğrencileri 
tarafından kovulmak istenince, ODTÜ’yü  
savaş alanına çeviren, 3500 polisle 105 

koruma aracı ile ODTÜ’ye girebilen 
Tayyip Erdoğan’a...

İslamın beş şartını biliyorsan 
üniversiteye girersin” mantığıyla sorular 

hazırlamaya kalkışan, İslam dinine 
göre üniversite sınavı yapmak isteyen 

zihniyete... 

- Bir milim metro yapamazken 
“Kente dört metro kazandırdım” 

diyebilme cesaretini gösteren, şakacı 
Başkan Melih Gökçek’e...  

Gökçek, 
dünyanın en 
yüksek binasına çıkmış ve 
Mimarlar Odası’na laf atmış yine…

Parasını verelim 
hep orada 

kal! 

AYKOME nedir? Ne işe yarar? 
AYKOME yani açılımı, Altyapı Kordinasyon Merkezi 
olan birim... NE işe yarar bu yapı? 
Kimdir bu örgütün başı? Nerede ve ne zaman doğru iş yapar? 
Bilen beri gelsin!
AYKOME için yeni bir açılım yarışması açalım mı? 
İlk öneri Sobe’den:
AYKOME: Ağaçları Yerinden Kaldırma-Sökme-Yıkma-Dökme 
Oyma Merkezi... 

 

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı İ. 
Melih Gökçek, bir uluslar arası konferans 
için gittiği Birleşik Arap Emirlikleri’nin Dubai 
Kenti’nde, “Burc Halife” isimli binanın 160. 
katına çıkmış ve oradan twit atmış!
Ne demiş Gökçek: “ Ankara’da ATO 70 
katlı bina yapmaya kalktı, Bizim Mimarlar 
Odası dava açtı. Bizim mimarların anlayışı 
bu kadar. Bunlara dünyayı gezdirmek 
gerek. Bilsem ki ideolojik saplantıdan 

AYKOME NEDİR? 
Ören Sokaktaki garabetin hatırlattığı...
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Atatürk Orman Çiftliği 05 Mayıs 1925 de Mustafa Kemal Atatürk 
‘ün kendi parası ile satın alarak Cumhuriyetle birlikte büyüttüğü 
ve yeşerttiği ve 11 Haziran1937 de hazineye bağışladığı ülkemizin 
en önemli yeşil alanıdır.
 
Atatürk’ ün ölümünden sonraki yıllarda ve özellikle 1950’li yılların 
ortalarından itibaren bu alanda kamu kurumlarına arazi satışları/
tahsisleri başlatılmış ve  bu önemli alandaki ilk yağmada böylece 
başlatılmıştır. 

Bu olumsuz durum 1992 yılına kadar süre gelmiş ve 2 Haziran 
1992 tarihinde Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kurulu kararı 
ile AOÇ  Doğal ve Tarihi Sit alanı ilan edilmiş ve  1998 yılında yine 
aynı kurul kararı ile 1. Derece SİT alanı olarak tescil edilmiştir. 
8 Temmuz 2006 tarihinde AOÇ nin kuruluş kanununda yapılan 
değişiklik ile birlikte Ankara Büyükşehir Belediyesine Koruma 
(ma!) Amaçlı İmar Planı yapma yetkisi verilmesi ile bu alanda 
yapılaşma dahil her şeyin önü açılmış olup  TMMOB Mimarlar 
Odası, Ziraat Mühendisleri Odası ve Peyzaj Mimarları Odaları 
tarafından  Büyükşehir Belediyesinin hazırladığı planlara davalar 
açılmış ve 2010 yılında bu planlar mahkeme kararları ile iptal 
edilmiştir.

Ancak bu süreçten ders çıkartmayan Büyükşehir Belediyesi 2010 
yılında bu kez yol ve kavşak düzenlemelerini de içeren Nazım İmar 
Planı hazırlamış ve yine TMMOB ye bağlı odalar tarafından hukuki 
yollara başvurulmuştur. Açılan davalar devam ederken Ankara 
Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Kurulunun 10.08.2011 
tarihli ve 6281 sayılı kararı ile Orman Genel Müdürlüğü Gazi 
Tesislerinin 1. Derece Doğal ve Tarihi Sit Alanı şerhi kaldırılmış ve 
sadece 3. Derece Doğal Sit Alanı olarak tescil edilmiştir.

Bu süreçteki en acımasız karar ise Atatürk Orman Çiftliğindeki 7 
hektarlık alanın 1. Derece Doğal Sit Alanı özellikleri taşımadığı, 
bölgedeki bitki dokusunun insan eliyle oluşturulan yapay bir 
çevre olarak geliştirildiği gerekçeleriyle 1. Derece Doğal Sit 
şerhinin kaldırılarak sadece 3. Derece Doğal Sit Alanı olarak 
tescil edilmesi kararıdır. Bu karar ile birlikte  artık Atatürk Orman 
Çiftliği’nde her türlü yapılaşmanın önü açılmış ve hukuk tanımayan 
yöneticiler hukuki süreci beklemeden büyük bir iştahla yol-kavşak 
düzenlemelerine başlamışlardır.

Bu kararın hemen sonrasında 28 Şubat 2012 tarihinde Orman 
Genel Müdürlüğü Gazi Tesisleri alanının “Başbakanlık Hizmet 
Binası” yapılmak üzere TOKİ’ye devredilmesine ilişkin protokolün 
Başbakanlık, Orman Genel Müdürlüğü ve TOKİ arasında 
imzalanması ve alanın Bakanlar Kurulu kararı ile Kentsel Dönüşüm 
ve Gelişim Alanı ilan edilmesinin uzun soluklu bu süreçte yapılan 
tüm hamlelerin Atatürk Orman Çiftliğinde son dönemde çokça 
tartışılan  Başkanlık Sarayı yapma çabaları olduğunun somut bir 
göstergesidir. 

Bu mücadele sürdürülürken sanki başka bir yer yokmuş gibi 
Başbakanlık binası  için hızlıca inşaata başlanmış ve  şantiyeye 
dönen alanda binlerce ağaç kesilerek bu proje uğruna feda 
edilmiştir. 

Atatürk Orman Çiftliği artık haksız bir yalnızlığa ve giderek karanlığa 
gömülen kaderine terk edilmiş bir konuma getirilmiş durumdadır. 

AOÇ, bir kültürel mirastır ve yalnız Ankaralıların değil, tüm 
Türkiye’nin kültürel mirasıdır. Bu eşsiz alana sah ip 
çıkmak, toplumun dinlence, eğlence ve kültürel 
gereksinimini karşılamak üzere bütünüyle 
yeniden planlanmasını sağlamak 
gerekir. Bu plan kentin uzun vadeli 
ana gelişim planı ile uyumlu olması 
beklenir. Benzeri geniş yeşil alanların nasıl 
değerlendirildiğine dair örnekler, dünyanın 
çeşitli kentlerinden verilebilir. Nüfusu çok 
daha fazla olan devasa kentlerde bile, New 
York’ta, Berlin’de, Londra’da bu örnekleri görmek 
mümkündür.

ATATÜRK ORMAN 
ÇİFTLİĞİNDE 

“AK SARAY”…
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Bir ağaç kesildiğinde, bir dere kuruduğunda, bize ait olan 
ormanlar, meralar yeşil alanlar yok edilmek istendiğinde, 
hidro elektrik santraller kurmak için derelerimizin 
akışına kelepçeler vurulmak istendiğinde, madenlerimiz 
kaynaklarımız gasp edilmek istendiğinde, yaşanılır bir dünya, 
sağlıklı kentler ve çocuklarımıza onurlu bir gelecek bırakma 
mücadelesi içerisinde hep onlar vardı. 

Evimizi bir mimar tasarlamış, evimizin yerini bir şehir 
plancısı belirlemiş, evimizin ayakta kalmasını sağlayacak 
sistemi inşaat mühendisi kurmuş, elektrik, su, asansör, 
kanalizasyon, kaldırım yol, durak otobüs,metro,gar 
havaalanı,çocuklarımızın gittiği okullar, onları taşıyan araçlar, 
barajlar, köprüler,arıtma tesisleri hastaneler, pastaneler, 
tiyatro,sinema salonları yani bir yerleşimde neye ihtiyacımız 
varsa, hepsi onların ellerinde şekillenmiş.

Depremde, selde, afette, onlar hep halkının yanında 
olmuşlar. Hiç tanımadıkları insanlar daha sağlıklı kentlerde 
yaşasınlar diye bütün öğrendiği teknik bilgilerini mühendisliği 
mimarlığı ve şehir plancılıklarını toplumdan yana kullandılar.
Kullanmaya da devam edecekler..Tamda bu noktada teksesli 
tek kasalı ve tek kimlikli bir rejim  hedefli AKP hükümeti yasal 
düzenleme ile mühendislerin mimarların, şehir plancılarının 
örgütlü yapısı Türkiye Mühendis ve Mimar Odaları Birliği’ni 
dağıtmak istiyor.
TMMOB yasa tasarısı tesadüfî bir yasa değil.

TMMOB yasa tasarısı tesadüfî bir yasa değil. Hedefte 
TMMOB var,  hedefte 1954’te kurulan kamu yararına, toplum 
yararına mücadele yürüten bir örgütü bu haliyle ortadan 
kaldırmak var .AKP Hükümeti, 2023 totaliter rejim hedefi 

ile ona kaynak sağlayacak meralarımızı, ormanlarımızı, 
kıyılarımızı göllerimizi, ülke topraklarımızı,yeşil alanlarımızı  
yapılaşmaya açarak satarak kentteki rantı tekelleştirerek  
yaşam alanlarımızı daraltarak ,yaşanılmaz hale getirmek 
istiyor…  Bütün alanlarda ben olayım diyen bir siyasi 
yaklaşımla, Federasyonda da ben olayım, yargıda da ben 
olayım, TMMOB’de de ben olayım, belediyelerde de ben 
olayım her yerde ben olayım diyen bir totaliter anlayışla 
karşı karşıyayız. Doğal olarak da bunu yaparken de buna 
karşı mücadele edecek bütün odaklara bütün muhalefet 
odaklarına ortadan kaldırmaya sessizleştirmeye dağıtmaya 
yönelik bir operasyon sürdürüyor. Burada da yapılı ve 
doğal çevre rantının tekelleşmesine olanak sağlayan 4lü 
sac ayağı olan Kentsel Dönüşüm Yasası, Afet Riski Altındaki 
Alanların dönüştürülmesi hakkında Kanun, 2B, Büyükşehir 
Belediye Kanunu ve en sonunda da Yapı Denetim Kanunu 
karşımıza çıkıyor. Yapı denetim kanunuyla bütün yapı 
üretim süreci yeniden kuruluyor.  Teknik müşavirlik 
firmaları devreye girmesiyle, meslekten olmayan işin ehli 
olmayan insanların elinde yaşadığımız yerler şekillenecek, 
evlerimizin, okullarımızın güvenliğinden kuşku duyacağız.  
Mimar mühendis gibi meslek odaları denetimden dışlanarak 
denetimsiz inşaat sektörü yaratılacaktır. DAh fazla kar,daha 
fazla rant için. 

Tasarıda İmar kanunu değiştirilerek,  kamu yararı tamamen 
ranta teslim oluyor. Özellikle bedelsiz terk alanlarıyla 

AKPkaranlığına

meşalesi
karşı

TMMOB
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düzenleme ortaklık paylarını yeniden düzenliyor yani sizin bir 
arsanız var ve o arsayla ilgili yüzde 45 oranında düzenleme 
ortaklık payıyla kamusal kullanım için bedelsiz terk 
yapacaksanız yol için, park için, yeşil alan için, okul için, sağlık 
için bunların tamamını kademeli olarak paraya dönüştürüyor. 
Paranız var ise arsanızı yol park,hastane okul gibi hepimizin 
kullandığı alanlara vermeyeceksiniz. 

Tasarı Kıyı kanunu değiştirerek, denizlerimizi betonla kuşatıyor, 
kıyılarda 10 metreye kadar yapılaşma öneriyor.Paranız yoksa 
deniz yüzü görmek hayal olacak.

AKP hükümeti yaşam tarzımıza müdahale ediyor ve kendi 
tarzını dayatıyor. Lokantalarda, toplu konutlarda, eğlence 
yererinde, okullarda insanın olduğu her alana mescit inşa 
etme zorunluluğu getiriyor. Tasarı doğaya savaş ilan ediyor 
doğal alanlar, kıyı alanları, meralar, tarım alanları gibi alanlar 
da koruma kapsamı sınırlarından çıkarılıyor. 

Bütün bunların ranta dönüşmesine kim karşı çıkacak TMMOB, 
o zaman hemen ferman yayınlanıyor. Tez TMMOB dağıtıla, 
odaları parçalana, bakanlığın müdürlüğü haline getirile…
TMMOB AKP Hükümetine karşı yürüttüğü mücadeleyi 
vatanın her karış toprağına göz dikenleri bertaraf etmek 
için mücadele meşalesini yaktı.Şimdi bu meşale elden 
ele dolaşarak tüm Türkiye’yi saracak güce dönüşecek…
Çocuklarımızın geleceği için…

TMMOB,

AKP’ye Karşı Mücadele Meşalesini Yakıyor. 

Mühendislik, mimarlık, şehir plancısı diplomalarımızı 
aldığımız gün

Teknik bilgimizi halkın yararına kullanma inancıyla 
çıktık yola.

Yolumuzun zorlu olduğunun farkındaydık.

Her zorluk “yüreğimizdeki insan sevgisini” daha da 
büyüttü.

Bir kez bile tanımadığımız insanlar için

Derelerimiz, Ormanlarımız, Kıyılarımız, Meralarımız, 
Meydanlarımız İçin

Yaşanabilir kentler için

Bilimin gücünü toplumdan yana kullanarak 
mücadele ettik edeceğizde.

Bir ağaç kesildiğinde, bir dere kuruduğunda ülke 
topraklarımız karış karış satıldığında,

Haydarpaşa’dan, Atatürk Orman Çiftliğine,Taksim 
Meydanından, rant odaklı Kentsel Dönüşüme

gözlerini kar hırsı bürümüş AKP hükümetine karşı

Gözümüzü kırpmadan yüreğimizi siper ettik edeceğiz 
de

AKP hükümetinin TMMOB’ yi yok etmek için 

çıkartmaya çalıştığı torba yasa tasarısı bizi 
durduramayacak

Örgütümüze, Mesleğimize, Ülkemize, yaşam 
alanlarımıza sahip çıkıyoruzBilimin Gücü AKP 

Karanlığını Yenecek Biliyoruz.

Tüm halkımızı ve TMMOB Mücadele Dostlarını, 
TMMOB’un yaktığı mücadele ateşini tüm 

Türkiye’ye yaymaya çağırıyoruz!

TMMOB Ankara İKK
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- Zumbara nedir? Bu fikir nasıl ortaya çıktı?   

Ayşegül Gülmez :  Zumbara (Zaman Kumbarası) para yerine zamanın 
kullanıldığı sosyal bir paylaşım ağı bir alternatif ekonomi hareketidir. 
Sistem birisine 1 saatlik yardım et. Karşılığında 1 saat kazan ve 
kumbarana at. Bu 1 saat ile topluluktaki dilediğin kişiden istediğin 1 
saatlik servisi al mantığı ile işler.

Ben Filiz’e ne zamandır öğrenmek istediği ve benim severek yaptığım 
fotoğrafçılığa giriş dersi veriyorum 2 saat, Filiz karşılığında bana 2 saat 
ödeme yapıyor. Ben kazandığım bu saatleri kumbarama atıyorum ve 
ihtiyacım olduğunda çıkarıp 1 saati ile Meltem’den web sitesi geliştirme 
hakkında bir danışmanlık alıyorum, diğer 1 saati ile de topluluktaki 
başka bir kişiye evimdeki avizelerimi taktırıyorum. Yani sistem alternatif 
bir ekonomik sistemdir. Para ile şu anki sistemde servis bazında 
yapabileceğimiz her şeyi zaman ile yaparız.

Zumbara İspanyada çalıştığım dönemde karşılaştığım zaman bankaları 
fikri ile ilk kez hayatıma girdi. O dönemde kendi mahallemde zaman 
bankası fikrini uygulamaktaydım. Prensiplerinden çok etkilendiğim bu 
fikri bir sosyal ağ ile birleştirmek ve zaman bankası 2.0’ı yaratmak nasıl 
olur’u hayal etmeye başladım. Üniversiteden yakın arkadaşım olan ve 
o dönemde Google İrlandada çalışan Meltem Sendağ ile ilk planları 
yapmaya başladık ve böylelikle Zumbara yolculuğu başlamış oldu.

- Zumbara’nın öyküsü kaç kişilik bir ekiple nasıl başladı? Bu ekipte 
kimler var? 

Ayşegül Gülmez :  Zumbara’nın öyküsü etrafımda bulunan kişilerden 
yardım isteyerek, başlangıç sürecinde zaman bankasını insanlardan 
destek almakta araç olarak kullanarak başladı. Şöyle ki Temmuz 2011’e 
kadar geçen 2 yıl boyunca programlama dışında Zumbara için hiç bir 
profesyonel servis(para) kullanılmadı. Her şey fikre inanan, katkıda 
bulunmak isteyen güzel insanların katılımları ile gerçekleşti. 

Düzenli Zumbara için çalışan 5 kişiyiz. Meltem ve ben fikri başından beri 
yönlendiren çekirdek ekibiz. Altyapı, kodlama kısmında çalışan 2 kişilik 
bir ekibimiz var. Aynı zamanda sosyal medya yönetiminde bize düzenli 
destek veren bir arkadaşımız daha var. Ekibin Zumbara vizyonuna ve 
değer sistemine inanan kişilerden oluşması bizim için öncelikli. Ancak 
ekip bu kadarla da sınırlı değil aslında. SEO, etkinlik organizasyonları, 
topluluk yönetimi, derneklerin Zumbara’ya entegrasyonu, posterlerin 

asılması vb. bir çok konuda destek aldığımız bir çok gönüllümüz 
var. Zumbara.com da yer alan Zumbara profilini de çok aktif olarak 
kullanıyoruz.

- Zamanını değiş tokuş etmek isteyen biri, Zumbara’ya nasıl katılabilir? 

Ayşegül Gülmez :  http://www.zumbara.com/kayit sayfasından kayıt 
formunu doldurduktan sonra bizden onay bekliyorsunuz veya içeride 
olan bir arkadaşınız varsa da size davetiye yollayabiliyor. DAvet yoluyla 
üye oluyorsunuz. 

- Bu zaman bankasında zaman nasıl değerlendirilir? Başka ülkelerde 
böyle bir sistemin örnekleri var mı? 

Ayşegül Gülmez :  Sistem başlangıçta herkese 5 saat kullanım hakkı 
veriyor. Örneğin sistemde servis vermeden 5 saatlik servis aldıktan 
sonra artık servis vermeye başlamanız lazım. Nasıl saat kazanacağınız 
konusunda emin değilseniz halı hazırda sistemde girilen ihtiyaçlara 
bakabilirsiniz. Ihtiyaçlara cevap vererek veya yeni yetenek, bilgi, beceri, 
deneyim girerek ve paylaşımda bulunarak saat kazanabilirsiniz.

Zumbara’nın kullandığı zaman bankası sistemi şu an dünyada 33 
ülkede kullanılmakta. Daha çok lokal toplulukları güçlendirmek için 
mahallelerde uygulanan bu sistemin farklı ülkelerde ilginç uygulamaları 
da mevcut. Mesela İspanya ve Amerika’da okullarda uygulanmakta, 
ayrıca İngiltere’de hapishanelerde ve yine Amerika’da gençlik 
mahkemelerinde uygulanan örnekleri bulunmakta.

- Zumbara’da eşitlik veya başka bir konuda herhangi bir kontrol 
mekanizması var mı?   

Ayşegül Gülmez :  Zumbara’da ekip içerisinde web sitesinin moderasyonu 
sağlanmakta. Topluluğun bize ilettiği rapor durumları incelenmekte. 
Maddi kazanç içeren, reklam içeriği olan, nefreti teşvik eden ve şiddeti 
özendiren içerik yayınlanması durumunda topluluktaki ilgili kişiler ile 
iletişime geçmekteyiz. Ancak Zumbara’nın en güçlü yönü topluluğu. Çok 
güçlü ve iyi niyetli bir topluluğumuz var. Bu anlamda çok fazla sorun 
yaşamamaktayız. 

- Zumbara ekibinin karşılaştıkları zorluklar neler? Bu sistem finansal 
bir destek alıyor mu?    

Ayşegül Gülmez :  Zumbara’da şu an karşılaştığımız en büyük sorun 
sistemin sürdürülebilirliğini sağlayarak bağımsızlığını ve büyümesini 
sağlamak. Zumbara bir sosyal şirket olarak konumlanmakta. Yani esas 
amacı sosyal fayda yaratmak olan ancak kendi finansal sürdürülebilirliğini 
sağlamaya çabalayan bir sosyal girişim. Şu an Zumbara bütün 
çalışmalarını aldığı melek yatırım ile sürdürmekte. 

Sürdürülebilirlik modeli olarak da öncelikle şirketlere kapalı 
Zumbara’lara yaratmak geliyor. kurumismi.zumbara.com adı altında 
şirkete özel olarak yaratılan sistemde şirket çalışanları yetenek, bilgi, 
beceri, ilgi alanlarını listeleyerek birbirleri ile paylaşımda bulunuyorlar. 
Bu anlamda Zumbara şirket içerisinde bulunan tüm yetenekleri ortaya 
çıkaran, kurum içi sosyalleşmeyi, çalışanların ilgi alanı ve ihtiyaçlarının 
listelenmesini sağlayan ve şirket içerisindeki paylaşım kültürünü 
arttırarak kurumu öncü işveren markası olarak konumlandıran bir proje.  

Aynı zamanda belediye, şirket, dernek ve Zumbara iş birliğinde 
mahallelerde zaman bankası uygulamaları yapmak; üniversite 
öğrencileri arasında sağlıklı topluluklar oluşturmak. Bu uygulama devlet 
üniversitelerine ücretsiz olarak uygulanırken özel üniversitelerden 
servis bedeli alır.

Zumbara’nın yarattığı sosyal farklılık sonucu, şu ana kadar MIT İş Planı 
Yarışması, Bilgi Üniversitesi Sosyal Girişimcilik, Garanti Kagider Kadın 
Girişimci ve Etohum yarışmalarında ödüller almış ve Youth Action Net 
Global Fellows adlı uluslararası yarışmada da dünyada unut vadeden ilk 
20 sosyal girişim arasına arasına seçilmiştir. Zumbara projesinin farklılığı, 
sosyal boyutu, Türkiye ve uluslararası alanda kazandığı bu ödüller 
Zumbara projesinin basın tarafından büyük ilgi görmesini sağlamıştır. 

Zumbara’nın sanal dünyadaki mekanları: 

zumbara.com

facebook.com/zumbara

twitter.com/zumbaradan

blog.zumbara.com

Zumbara bir zaman kumbarası, nakit yerine geçen vakitler. 
Zumbaradakiler evvel zaman içinde bir zaman borçlanarak, 
bu borcu başka bir zamandaki emekle değiş tokuş ediyorlar. 
Bu bankada para geçmiyor, zaman geçiyor. Zumbara’yı 
Türkiye’ye getiren isimlerden biri olan Ayşegül Gülmez ile 
konuştuk.  

Vakit       nakittir!
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Hepsi tamamdı özgürlüklerimizin bir eksiğimiz kalmıştı: 
Okullarda serbest giyim! Önce 4+4+4 sistemi getirildi. Apar-
topar! Hiç bir ciddi çalışma yapılmadan, fiziki mekânlar, 
koşullar hazırlanmadan. Çok tartışıldı, uzmanlar, eğitimciler 
karşı çıktı, veliler ne yapacaklarını şaşırdı. 2012-2013 
öğretim yılı sıkıntılı başladı. Okullar açılalı  iki ay olduktan 
sonra bir de baktık ki Milli Eğitim Bakanlığı’na bağlı 
okullarda belirli koşullarda öğrencilerin kılık kıyafetlerinin 
yönetmelikte belirlenen sınırlamalar dışında serbest 
olmasına ilişkin yönetmelik Resmi Gazete’de yayımlandı.
Artık çocuklarımız okula giderken o kötü komünist icadı 
formaları giymeyecekler.Renk renk, marka marka, vitrin 
mankenleri gibi, defileye çıkarmış gibi koşacaklar okullarına.
Aidiyet duygusu, eşitlik duygusu da neymiş! Serbest 
piyasanın rekabetçi koşullarında “kim daha şık, kim bugün 
başka kazak-etek-bluz-pantolon giymiş” diye düşünerek 
beyin jimnastiği yapacaklar.

“Öğrenim gördükleri okulun arması ve rozeti dışında nişan, 
arma, sembol, rozet ve benzeri takılar takamaz. Vücut 
hatlarını belli eden şort, tayt gibi kıyafetler ile diz üstü 
etek, derin yırtmaçlı etek, kısa pantolon, kolsuz tişört ve 
kolsuz gömlek giyemez” ancak “Kız öğrenciler, imam-hatip 
ortaokul ve liseleri ile çok programlı liselerin imam-hatip 
programlarında tüm derslerde, ortaokul ve liselerde ise 
seçmeli Kur’an-ı Kerim derslerinde başlarını örtebilir.”diyor 
özgürlükçü yönetmelik. Zaten müfredatın yarısı seçmeli ders 
adı altında dini içerikli derslerle dolduruldu. Öğrenciler ders 
yılı başında seçmeli ders listesinde çağın gereksinimlerine 
uygun dersleri seçip başvuruda bulunduklarında aldıkları 
yanıt: “Öğretmeni yok o dersin!“ Ama din dersi öğretmeni 
binlerce, seç seçebildiğin kadar! Tabii laiklik ilkesi çöpe  
atıldı nasılsa...Kıyafet serbest ama dinsel imaj unsuru 

başörtü simge değil! Başbakan, “Bir sıkıntı olduğu için bu 
adım atıldı” diyerek, sıkıntının kimde olduğunu ve talebin 
kaynağını itiraf ediyor. Normal kıyafette etek boyu kısalığı 
sınırlanmış ama uzunluğu sınırlanmamış. Kendi eteğine ya 
da önündeki arkadaşının eteğine basarak merdivenlerden 
yuvarlanan çocukların yaralandığı, sakatlandığı haberlerini 
sıkça duyarız önümüzdeki günlerde. 

Peki! Neler olacak? Kim öğrenci, kim değil belli olmayacak. 
Okulun bırakın kapısını, bahçesini , bina içleri bile öğrenci 
olmayanların da rahatlıkla öğrencilerin arasına karışacağı 
hale gelecek. Öyleyse gelsin kapıda güvenlik kontrolleri, 
kimlik sorguları.

Okul dışı ortamlarda da forma önemli  bir mesaj verir:  
“Ben öğrenciyim.”Bu görünüm  öğrencilerin gizli zırhıdır bir 
bakıma. Toplum  öğrenciyisevgi ve sempati  duygularıyla 
korur, denetler. Çocuğun forması  üzerindeyken tavırları 
kontrollüdür.Okul saatlerinde dışarda uygunsuz ortamlarda 
rahat olamaz. Olsa da çevre yadırgar, uyarır.

 Ya yıllar sonra öğrencilik döneminin anısı fotoğraflar! Okul 
hayatıyla, insan yaşamının önemli bir dönemini kapsayan, 
kişiliklerin belirleyicisi olan o eğitim kurumlarıyla  ilişki 
kurulamayacak bakıldığında.Her çocuk herhangi bir 
çocuktur veya  gençtir o eski fotoğrafta. Günün modası  
neyse onlar vardır üzerinde…ya da rengârenk, desen desen 
türbanlar, merdivenleri süpüren pardesüler, kravatsız 
mintan gömlekler ... Büyük özgürlük!

Hazır giyim firmaları çok memnun. Piyasa canlanacak, 
satışlar kimine göre % 10, kimine göre % 30 artacak. Yıllardır 
bunu bekliyorduk diyorlar! Okul kıyafeti satan firmaların 
mağduriyeti için gerekli destek sağlanacakmış bu arada. 
“Çocuğuma kılık kıyafet yetiştireceğim” diye boğazından 
keserek çırpınacak velinin mağdurluğunu, çaresizliğini  
düşünen yok.

Eh, zaten artık okul alanları sermayeye açıldı. İşletmeci 
okul sınırları  içindeaçık-kapalı yüzme havuzu,otopark, 
çarşı, sinema, hayvanat bahçesi, tiyatro, restoran vb. 
yapabilecek. Herkese açık elbette, yoksa nasıl para 
kazanacak !Müşterilerini mi mutlu etmeyi düşünecekler o 
tesisin esas öznesi olan öğrenciyi mi ? Okul alanında 
ticaret olur mu? Sorun değil! MEB’in 
vereceği kira bedelinin üstüne 
gelsin tatlı niyetine paracıklar! 
Hazine garantisi zaten sağlanmış, 
49 yıl garantiye alınmış. Sağlık 
alanındaki piyasalaşmaya yetişti 
Milli Eğitim Bakanlığı.

Yaşasın kılık kıyafet özgürlüğü!

Hepsi tamamdı 
özgürlüklerimizin...
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“Bir çiçeği öldüreBilirsiniz ama Baharı öldüremezsiniz.” 

Bu bir ilandır.

Che Guevara

Halk arasında ve üniversitede korumasız dolaşan bir başbakanın olduğu,

Metro çukurlarında insanların ölmediği,

Yağmur yağdığında dalgıçlar dışında yüzme bilmeyenlerin de 
yolda yürüyebildiği,

Kullanılmayan üst geçitlerin reklam panosu olmadığı,

Kuğulu alt geçidinin kay kay alanı olduğu,

Hakkını arayanların ağzına biber gazı sürülmediği,

Meclis kürsüsünden ağzını üç kere suyla çalkalamadan konuşan 
milletvekillerinin olmadığı,

Güvenlik güçlerinin halkın güvenliğine kastetmediği,

Alışveriş merkezlerinin boş alanlarının evsizlere tahsis edildiği, 

Ormanların ve derelerin proje ağaları tarafından 
talan edilmediği,

Selçuklu Mimari özellikleri taşımayan okul binalarının inşa edildiği,

Atatürk Orman Çiftliği’nin yağmalanmadığı ve sarayların olmadığı,

Demokrasiyi çikolata markası zannetmeyen yerel yöneticilerin olduğu, 

Savaşsız, sömürüsüz 

Yeni bir yıl dileriz…  2013 
temennileri... 


