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12 BİRLİK'TEN

EMEK, BARIŞ VE DEMOKRASİ MEYDANI 
ANIT MEYDAN VE ANMA YERİ TASARIMI 
ULUSLARARASI FİKİR VE TASARIM PROJESİ 
YARIŞMASINDA KAZANAN PROJE BELLİ OLDU

A nkara'da 103 kişinin can ver-
diği katliamın gerçekleştiği 
Ankara Garı önünün anıt 

meydan haline dönüştürülmesi için 
TMMOB, DİSK, KESK, TTB ve 10 Ekim-
Der tarafından düzenlenen “Emek, 
Barış, Demokrasi Anıt Meydanı ve 
Anma Yeri Uluslararası Fikir ve Tasa-
rım Projesi Yarışması” tamamlandı. 

Yarışma ile, 10 Ekim Ankara 
Katliamı’nın toplumsal düzlemde 
unutulmamasını sağlamak; hayatını 
kaybetmiş ve hayatta kalan bireyle-

TMMOB, DİSK, KESK 
ve TTB ile10 Ekim Barış 
ve Dayanışma Derneği 

yürütücülüğünde 
gerçekleştirilen Emek, 
Barış ve Demokrasi 

Meydanı Anıt Meydan 
ve Anma Yeri Tasarımı 
Uluslararası Fikir ve 

Tasarım Projesi Yarışması 
sonuçları ve sergisi 3 
Mart 2020 tarihinde 

Mimarlar Odası Konferans 
salonunda gerçekleştirildi

rin anısını onurlandırmak; hafızayı 
mekânda ve gündelik yaşamda ye-
niden üretmek amaçlandı. Ayrıca 
Ankara Garı ve meydanının kuşaklar 
boyunca emek, barış ve demokrasi-
ye adanarak, yurttaşların bir araya 
geleceği bir kamusal mekân olarak 
yeniden üretimi hedeflendi.

Yarışmayı, Mimar Pınar Kesim 
Akbaş’ın ekip başı olduğu, Şehir 
Plancısı Özge Uysal, Peyzaj Mimarla-
rı Mehmet Cemil Aktaş, Şeyma Kah-
raman, Ecem Sevin, Rumeysa Konuk, 

Bengisu Doğru, Nagihan Damgacı, 
Okan Mutlu Akpınar, Hüseyin Hil-
mi Kezer, Lokman Turunç ve Emre 
Gökçe’nin hazırladığı proje kazandı.

İkincilik ödülü; Peyzaj Mimarı Doruk 
Görkem Özkan’ın ekip başı olduğu, 
Mimar Berker Cem Bozbaş, Şehir 
Plancıları Beyzanur Akkuş, Çisem 
Seyhan, Regaip Yılmaz ve Peyzaj Mi-
marları Selçuk Özkaya, Emre Kul’un 
hazırladığı projeye verildi.

Üçüncülük ödülü; Peyzaj Mimarı 
Süleyman Can Çinkılıç’ın ekip başı 
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olduğu, Mimar Halil Eroğlu, Şehir 
Plancısı Başak İncekara ve Peyzaj Mi-
marları Ferdi İnanlı ve Burak Baş’ın 
hazırladığı projeye verildi.

Mansiyon ödülleri; Mimarlar Cem 
Üstün, Öykü Arda, Şehir Plancısı Nur 
Kardelen Öztürk ve Peyzaj Mima-
rı Melike Üresin’in hazırladığı proje 
ile Mimarlar Görkem Demirok, İzzet 
Furkan Gezegen, Şehir Plancısı Di-
dem Türk ve Peyzaj Mimarı Bahar 
Aslan’ın hazırladığı projeye verildi.

KESK, DİSK, TTB ve 10 Ekim Barış ve 
Dayanışma Derneği adına konuşan 
TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı 
Emin Koramaz, yarışmaya 36 proje 
ile başvuru yapıldığını söyledi.

TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı 
Emin Koramaz şöyle konuştu:

Değerli Hocalarımız, Değerli Kurum 
Temsilcileri

DİSK, KESK, TMMOB, TTB ve 10 Ekim 
Barış ve Dayanışma Derneği olarak 
düzenlediğimiz “Emek, Barış ve De-
mokrasi Meydanı Anıt Meydan ve 
Anma Yeri Tasarımı Uluslararası Fikir 
ve Tasarım Projesi Yarışması”nın Jüri 
Fikir Alışverişi Toplantısına hepiniz 
hoş geldiniz.

10 Ekim Katliamı, yakın geçmişimi-
zin en sarsıcı kitle kıyımı olarak tari-
he geçti. IŞİD üyesi iki canlı bomba 
tarafından yapılan bu alçak saldırıda 
103 arkadaşımızı kaybettik. 500’ün 
üzerinde arkadaşımızın ise çeşitli 
biçimlerde yaralandı ve sakat kaldı. 
Bizler, yani o meydandan sağ çıkan-
lar ise katliamın içimizde bıraktığı 
derin boşlukla ve tarifsiz kederle bir-
likte yaşıyoruz.

Değerli Arkadaşlar,

Geçmişi unutturmaya, bulanıklaştır-

maya, tahrif etmeye yönelik sistema-
tik politikalar, toplumsal belleği canlı 
tutma görevini de bizlerin omuzları-
na yüklüyor.

Saldırıya uğrayanların yaralarının sa-
rılması, hukuki sürecin yürütülmesi 
ve dayanışma ilişkilerinin örgütlen-
mesi ve katliamda kaybettiklerimi-
zin anılarını yaşatma çabası en ön-
celikli gayretimiz oldu.

Bildiğiniz gibi 10 Ekim Katliamı son-
rasında Ankara Büyükşehir Belediye 
Meclisinde alınan kararla, Ankara 
Garı önündeki alana, "Demokrasi 
Meydanı" adı verildi. Bu alanın or-
tasına da üç ayrı yüzünde katliamda 
kaybettiğimiz arkadaşlarımızın fo-
toğraflarının olduğu geçici bir anıt 
yerleştirildi.

Bugüne kadar anmalarımızı gerçek-
leştirdiğimiz bu geçici sembolik anıt,  
katliamın neden olduğu derin acının 
temsili için yeterli olmadığı gibi, fa-
şist saldırılar nedeniyle sıklıkla tah-
ribata uğruyordu. Gar Meydanı’nın 
10 Ekim sonrası ihtiva ettiği yeni an-
lam, bu kentsel mekâna ve mekânın 
unsurlarına farklı bir bakış açısı ve 
müdahaleyi gerektiriyordu.

Her defasında içimizdeki derin ya-
rayı yeniden kanatan bu soruna çö-
züm bulabilmek, önemli gündem-
lerimizden birisiydi. Yerel seçimler 
sonrasında Ankara Büyükşehir Be-
lediye Başkanlığı ile yürüttüğümüz 
görüşmelerde, katliamın yaşandığı 
meydanda kalıcı bir mekânsal dü-
zenleme yapılması konusunda fikir 
birliğine vardık.

Bu doğrultuda hazırlanacak proje-
nin belirlenmesi için de “Emek, Barış 
ve Demokrasi Meydanı Anıt Meydan 
ve Anma Yeri Tasarımı Uluslararası Fi-

kir ve Tasarım Projesi Yarışması” ger-
çekleştirdik.

Gar önü ve çevresinin bir bütün ola-
rak yeniden ele alınmasına ve alanın 
anıtsal biçimde yeniden dönüştürül-
mesini öngören proje yarışmasına 
yurt içinden ve dışından toplam 39 
proje katıldı. Bu anlamlı yarışmaya 
katılan tüm eser sahiplerine teşek-
kür ediyoruz.

Yarışmaya katılan eserler, yurt için-
den ve dışından çok sayıda değerli 
akademisyen ve uzmanın aralarında 
bulunduğu ve değerli hocamız Bay-
kan GÜNAY’ın başkanlığını üstlendi-
ği jürimiz tarafından değerlendirildi. 
Değerlendirmede estetik unsurların 
yanı sıra ulaşım, mekânın dokusu, 
geleceğe yönelik planlar ve uygula-
nabilirlik gibi kriterler de gözetildi.

Emek meslek örgütü başkanlarımızın 
ve Ankara Büyükşehir Belediyesi’nin 
temsilcisinin de bulunduğu danış-
man jürimizle bu süreci paylaştık.

Kazan ve katılan tüm eser sahiplerini 
tebrik ediyorum.

Bu önemli ve tarihsel proje yarışma-
sına emek veren tüm akademisyen-
lerimize, kurumlarımıza ve teknik 
görevlilerimize yarışmayı düzenle-
yen kurumlar adına teşekkür ediyo-
rum.

“Eşitlik, özgürlük, demokrasi ve ba-
rış” mücadelesi yitirdiğimiz arkadaş-
larımızın en büyük emanetidir. Bizler 
bu emanete sahip çıkacağız. Bugüne 
kadar olduğu gibi bundan sonra da 
bu doğrultuda kararlı mücadelemizi 
sürdüreceğiz.

Hepimize kolaylıklar diliyorum.


