ankara

þube

coðrafyasý
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ANKARA ÞUBE COÐRAFYASI

ÝÇÝNDEKÝLER

COÐRAFYA, KENTLER, ÖRGÜTLENME...
Ankara Þubesi, 12 Temsilcilik ve 11 Temsilci ile
toplam 23 birimden oluþuyor. Ankara’da ikamet eden
6089 üyeye karþý, diðer 23 birime yayýlmýþ 603 üyemiz
var. Büyüklük olarak Türkiye’nin üçte birine karþýlýk
gelen bu alan, Sayýn Arif Þentek’in anlattýðý gibi;
internet, fax gibi iletiþim araçlarýnýn olmadýðý, hatta
telefonla bile iletiþimin mümkün olmadýðý çok zahmetli
bir çalýþma ile örüldü. Bugün, en uzak birimlerle bile
elektronik posta baðlantýsýyla bir kaç saniye içinde
görüþebilmemize ve doküman alýþ veriþi
yapabilmemize raðmen, bu sayýyý oluþturan malzemeyi
ne kadar zor elde edebildiðimizi düþününce, o günlere
özgü müthiþ çaba ve heyecaný hissedebiliyoruz.
Bu sayýyý birlikte oluþturduðumuz, kentleriyle ilgili çok
güzel çalýþmalar yapan meslekdaþlarýmýza çok
teþekkür ediyoruz. Bu manzaraya dahil edemediðimiz
8 birim (Bartýn, Malatya, Nevþehir, Zonguldak,
Erzincan, Yozgat, Sarýkaya) için ise geç kalýnmýþ
sayýlmaz diyor, önümüzdeki Bültenlerde, onlarýn
çalýþmalarýna severek yer vereceðimizi hatýrlatýyoruz.

30 Yýl Önce Ankara Þubesi
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Arif Þentek

Bolu

8

Kardeniz Ereðli

42

Çaycuma

10

Kastamonu

44

Çorum

14

Kýrýkkale

52

Devrek

18

Kýrþehir

56

Düzce

22

Sivas

58

Elazýð

26

Tosya

64

Erzurum

32

Tunceli

70

Karabük

36
UIA 2005 Ýstanbul

74

Aydan Balamir

Özür....

76

Ayhan Çelik

Sokaklardaki Ýþkence

77

Þevki Vanlý

Ulusal Enerji Enstitüsü Kurulmalýdýr

46

Hilmi Güler

Mimarlýk Ne Deðildir

78

Cihat Uysal

Coðrafya haritasýnýn en yalýn biçimi, bugün bize en doðal gibi
görüneni, yani yerin yüzünü yeryuvarlaðý dýþýndaki bir gözün
göreceði gibi gösteren harita deðildir. Harita üzerinde yer
saptanmasý yolunda duyulacak ilk gereksinim, yolculuða baðlýdýr:
Harita, konaklarýn diziliþinin andacýdýr, bir güzergahýn çizimidir.
Dolayýsýyla bir çizgisel imge söz konusudur; ancak uzun bir tomar
üzerinde gösterilebilecek türden... Roma haritalarý, tirþe
tomarlarýydý; bu haritalarýn nasýl yapýldýklarýný, bize ulaþan bie
ortaçað kopyasýndan “Peutinger Tabelasý” anlayabiliyoruz: Bu
haritada Ýspanya'dan Türkiye'ye dek Ýmparatorluðun yollar
dizgesinin tümü gösterilmektedir.
O sýralarda bilinen dünyanýn tümü, bu haritada (bir aynanýn
çarpýttýðý biçimler gibi) yatay doðrultuda yassýlmýþ görünmektedir.
Ýlgi duyulan þey, karayollarý olduðuna göre Akdeniz, daha geniþ iki
þeridi, yani Avrupa ile Afrika'yý, ayýran yatay, dalgalý, ensiz bir
çizgiye indirgenmiþtir; bundan ötürü Provence ile Kuzey Afrika,
Filistin ile Anadolu birbirine çok yakýndýr. Bu anakara þeritleri
üzerinde boydan boya, tamamýyle yatay, hemen hemen koþut
çizgiler uzanýr: Yollardýr bunlar; bunlarý kesen yýlankavi çizgiler ise,
ýrmaklardýr. Çevrelerindeki boþluklarda bir yýðýn ad yazýlýdýr,
birtakým uzaklýklar belirtilmiþtir; þehirler, deðiþik biçimlerde çizilmiþ
evciklerle imlenmiþtir.
Ýtalo Calvino, Üç Deneme

Büyülü Kara Gözler Ülkesi Halfeti

80

Çocuk ve Mimarlýk Halfeti Buluþmasý

82

Rabia Çiðdem Çavdar

Kamu Çalýþaný Mimarlar Halfeti Deklarasyonu

83

Güven Park’ý Kurtaralým

84

Mesleki Denetim Aladað Toplantýsý

85

Hatice Üsküdar Özer

Unutmadýk...

86

Mimarlýk Hizmetleri ve Danýþmanlýk Yönetmeliði

87

Arif Þentek

ARAMA TOPLANTILARI
Yerel Yönetim Seçimleri...
Yapay Afetlere Karþý Platform
Yapý Yönetiminde Sistem Arayýþlarý

90

Güven Erten

Çöken Yenimahalle Köprülü Kavþak Ýnþaatý

91

Mimarlýk ve Kent Yaz Okulu

92

Mimarlar Odaý’nda Birþeyler Oluyor

93

Duyurular - Haberler

94

Balkon Üzerine Bir Balkon Yazýsý

99

Yayýna Hazýrlayan
Gülnur Güvenç
Grafik Tasarým
Altuð Demirel
Reklam Yetkilisi
KAREMEDYA
Telefon: (312) 425 69 24, 425 69 42
Faks: 0 (312) 425 55 41
e-posta: ank@karemedya.com

Etajer

Baský
Matsa Basýmevi

Mayýs Ayý Gelir Gider Tablosu

E y l ü l :
“Yarýþmalar: Çaðdaþ ve Özgün”

Ekim:
TMMOB Mimarlar Odasý Ankara Þubesi Bülteni
ayda bir yayýnlanmaktadýr.
Üyelere bedelsiz olarak daðýtýlýr.

89

Baran Bozoðlu

TMMOB Mimarlar Odasý Ankara Þubesi Adýna
Sahibi ve Yazý Ýþleri Müdürü
Ayhan Çelik

Adres: Konur Sokak No: 4/3 Kýzýlay Ankara
Telefon: 0 312 417 86 65
Faks: 0 312 417 18 04
e-posta: info@mimarlarodasiankara.org
http://www.mimarlarodasiankara.org

88

R. Faruk Þahin

“Ýmar ve Þehirleþme”

Kasým:
“Yerel Yönetim Seçimleri”

.
.
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Tarih öncesi dönemde Paflagonya bölgesinde yer alan
bugünkü Çaycuma, bölgenin batý sýnýrýný oluþturan
Filyos çayýnýn kenarýnda yer almakta olup Karadeniz'e
açýlýmý Miletosun kolonisi olan Tios (Filyos)'dur. 1747
tarihli kaynaklara göre bir yerleþim olarak sözü edilen
Çaycuma 1839'da Zonguldak, Karabük, Kurucaþile ile
beraber henüz köy durumundadýr. Kapýsýnda 1820
tarihi kaydý bulunan Eski Camii'nin yapýlýþýndan sonra
bir geliþme gösteren Çaycuma, 1848 yýlýnda Sultan
Abdülmecid'in Ereðli Kömür Havzasý'nýn iþletilmesini
buyuran fermaný ve kömür üretimi ile birlikte 101
maddelik ünlü Dilaver Paþa Nizamnamesindeki bölge
halkýnýn zorunlu olarak madende çalýþtýrýlmasý sonucu
bugüne kadar süregelen maden iþçiliði ile ticari ve
sanayi geliþme baþlamýþtýr. Ticaretin artmasý ile birlikte
nahiyede Rum ve Ermeni nüfusu çoðalmýþ, tarýmla pek
ilgilenmeyen ancak ticaret ve zanaat alanýnda becerikli
olan Rum ve Ermeniler deðiþik bölgelerden gelip
yerleþmeye baþlamýþtýr. Ticaret amacýyla gelenlerin
içinde en çok dikkati çeken kiþi Yordan Çorbacý'dýr.
Yap-sat yöntemiyle iþ yapan Safranbolu'lu bir
müteahhit olan Yordan Çorbacý suyla çalýþan bir
kereste atölyesi kurarak bugünkü ilçe merkezinde
bulunan ve tarla olarak kullanýlan arazileri satýn almýþ
ve binalar yapmaya baþlamýþtýr. Bugün, Ýlçe
merkezinde halen ayakta duran ve kullanýlan Þehir
hamamý, Han binasý, Sýra dükkanlarýn hepsi Yordan
Çorbacý'nýn eserleridir. Türk ahaliye terzilik ve
kunduracýlýðý öðretenler bu dönemdeki Rum
zanaatkarlar olmuþtur.1889 tarihli bir salnameye göre
nüfus 31 köyü ile birlikte 11.600 Ýslam, 370 Rum, 34
Ermeni olmak üzere toplam 12.004'dür. 1916 tarihli
baþka bir salnamedeki bilgiye göre nahiye merkezi
Çaycuma'da muntazam bir çarþý, iki camii, bir
medrese, üç sýnýflý iptidai mektep ile bir kilise ve bir
Rum iptidai mektebi, han, hamam gibi ihtiyaç
hissedilen binalar mevcuttur.
Çaycuma, Cumhuriyet'in kuruluþundan sonrada 21 yýl
nahiye olarak kalmýþ, ancak 1944 yýlýnda kaza
statüsüne kavuþmuþtur.
Cumhuriyet döneminde kurumsal ve sosyal geliþmeler
hýzlý bir þekilde yaþanmýþtýr. Çaycuma'nýn tarihinde
1930'lu yýllara dayanan at koþularý 1970'li yýllara kadar
Ýl dýþýndan da bir çok katýlýmla gerçekleþtirilmiþ ve her

yýl farklý aktiviteler eklenerek bir þenlik halinde
yapýlmýþtýr.
1970'li yýllarda, Seka Selüloz Kaðýt Fabrikasý'nýn
yapýlmasýyla Çaycuma kentsel sanayileþme sürecine
girmiþ, bugün özelleþtirme kapsamýnda satýþý yapýlan
SEKA'nýn Çaycuma'nýn geliþiminde önemli katkýsý
olmuþtur.
1960'lý yýllarda baþlayan Almanya'ya iþçi gönderilmesi,
Çaycuma'da yoðun olan maden iþçiliðinden
kaynaklanan altyapý nedeniyle, bölgemizde kýrsal
kesimden Avrupa'ya önemli ölçüde bir göçe neden
olmuþ, kýsa bir zaman sürecinde de Çaycuma'ya
etkilerini yansýtmaya baþlamýþtýr. Yurt dýþýnda çalýþan
iþçilerimiz birikimleri ile öncelikle kýrsal kesimlerde
kendi konutlarýný yapmýþ daha sonrada kent
merkezinde rant getirici binalar almaya ve yapmaya
baþlamýþtýr. Ýþte bu hýzlý süreç kentsel yapýlaþmanýn
saðlýksýz bir sürece girmesine neden olmuþtur. Mülk
sahipleri arsa vasfýný taþýmayan arazilerini bir an önce
paraya çevirmek üzere alt yapýsý oluþmadan inþaata
açmýþlar ve kontrolsüz büyüme gerçekleþmeye
baþlamýþtýr. Temsilciliðimiz kurulduktan sonra gerek
yaþadýðýmýz kente olan sorumluluðumuz gerekse
mimari yaklaþýmlarýmýz bu sürece müdahale etmemizi
gerektirmiþ ve saðlýksýz imar planlarý, revize imar
planlarý, mevzii imar planlarý gibi kentin dokusunu
oluþturacak Belediye uygulamalarýna gerekçeli
itirazlarýný yapmýþtýr. Olumsuz cevap çýkan itirazlara
Mimarla Odasý ve diðer TMMOB Temsilcilikleri idari
mahkeme yolu ile dava açýp sürecin sonunda haklýlýðýn
verdiði mutluluk yaþanmýþtýr.
Ancak bunun yeterli olmadýðý bölgedeki yapýlaþma
süreci ve geliþme alanlarýnýn merkezi idarenin genel
politikasý sonucu oluþtuðu görülmüþtür. Günümüzde
önemli yatýrýmlarýn gerek plansýzlýk gerekse parasýzlýk
nedeniyle atýl veya yarým kaldýðýný görmek bizi
üzmektedir. Yýllar önce baþlanan ve ancak kaba
inþaatý tamamlanabilen ancak fonksiyonel bir planý
olmayan kültür merkezi binasý taþýyýcý sistemindeki
eksik ve hatalý imalat nedeniyle büyük oranda yýkýlýp
yeniden yapýlma safhasýndadýr. Bölgemizin hava
ulaþýmý için yapýlmýþ ve ancak bir tek uçak inmeden
kapatýlan Çaycuma Havaalaný atýl durumda yanlýþ
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politikalarýn simgesi olarak çürümektedir. Büyük
heyecanlar ile yýllar önce yapýmýna baþlanan 77 parselli
Organize Sanayi Bölgesi'nin halen alt yapýsý bitmemiþ
ve yatýrým yapan sanayici sayýsý 10-15 arasýnda
kalmýþtýr. 4-5 yýl önce trilyonlar harcanarak istimlakleri
yapýlan Büyük Filyos Liman Projesi yatýrýmý ise
yatýrýmcý firmanýn batmasý nedeniyle belirsizliðini halen
korumaktadýr. “Her Ýle Üniversite” ve hatta “Her Ýlçeye
Bir Fakülte” kampanyasý (!) döneminden nasibini alan
Çaycuma'da bir Ýktisadi Bilimler Fakültesi'ne sahip
olmuþsa da adý olan ancak varlýðý bulunmayan bir okul
olmaktan 7 yýl sonunda kurtulmuþ, fakat Fakülte
Yüksekokula dönüþmüþtür.

ÇAYCUMA TEMSÝLCÝLÝÐÝ
Mimarlar Odasý Çaycuma Temsilciliði 1991 yýlýnda
kurulmuþtur.
Üye sayýsý 5 erkek, 8 bayan toplam 13 mimar olup;
serbest çalýþan tescilli büro sahibi 7, kamuda çalýþan 2,
ücretli çalýþan 3, iþsiz 1 kiþidir. Kentimizde son yýllarda
büyük iþ merkezi projeleri ve uygulamalarý ile modern
mimari örnekleri verilmektedir. Ayrýca çevre
düzenlemeleri ile modern toplu konut projeleri ve
uygulamalarý da dikkati çeken mimari örneklerdir.
Kentimizin son yýllarda baþlayan ve gerçekleþen büyük
ölçekli projeleri ve uygulamalarýndan birkaçý þöyledir.

Olumlu yapýlaþmalardan biri olan 110 yataklý Çaycuma
SSK Hastanesi inþaatý kýsa zamanda tamamlanmýþ ve
bu yýl içinde faaliyete girmesi beklenen modern ve
saðlýklý yapýlanmalara örnektir. Ayrýca diðer olumlu
çalýþmalardan biri de kent merkezindeki vakýflara ait
eski tarihi caminin etrafýndaki kötü ve çirkin
yapýlaþmanýn kaldýrýlarak restore edilmesidir. Her ne
kadar hýzlý kentleþme ve sanayileþme süreci olumsuz
etkiler yaratsa da, Çaycuma'nýn doðal yapýsý gereði
baharda yeþilin her çeþidini görmek mümkündür, hatta
yeþilin çirkin yapýlaþmalarýn peyzaj içinde kaybolmasýný
saðlayacak yoðunlukta olduðu söylenebilir. Tarým ve
hayvancýlýk sektörünün de önemli bir yer teþkil ettiði
Çaycuma kýrsalýnda yaþayan insanlar, Maden Kömürü
ocaklarýnda çýkarttýklarý Karaelmas'ýn yanýnda, kalýn
kaymaðý ve eþsiz lezzeti ile ürettikleri bembeyaz
manda yoðurdunun ününü düzenledikleri yoðurt
festivalleri ile duyurmaya çalýþmaktadýrlar.

1- Filyos vadi projesi ve Filyos limaný
2- Çaycuma havaalaný; mimarý Haluk Kara ( Mimarlar
Odasý Ýstanbul Þb. ödüllü )
3- 110 Yataklý SSK Hastanesi; tip proje
4- Kültür merkezi; tip proje
5- Ýktisadi ve Ýdari Bilimler Fakültesi
6- Koçkan-Zeren iþ merkezi; mimarý Mustafa Girgin
Çaycuma'nýn son nüfus sayýmýndaki kent merkezi
nüfusu 18.734, belde ve köyleriyle toplam nüfusu ise
100.685'dir. Kent merkezine göre mimar/nüfus oraný
1441 kiþiye 1 mimar, toplam nüfusuna göre 7745 kiþiye
1 mimardýr.
Genelde konut ve iþyeri aðýrlýklý projeler yapýlmaktadýr.
Yýllara göre son 9 yýlýn ruhsat sayýsý sektördeki
durgunluk nedeniyle tabana vurmak üzeredir.

Kömür ve Yoðurt günümüzde Çaycuma'nýn simgesel
ürünleri olup övünç ve gurur kaynaklarýdýr. Çünkü
ulusal enerji kaynaklarýmýzýn en önemlisi olan kömür;
yerin yüzlerce metre altýndaki çok zor koþullara ve
bugüne kadar verilen binlerce maden þehidine raðmen
çýkartmaya devam edildiði için her Çaycuma'lýnýn
gururudur. Yoðurt ise özelliði ve tadý ancak yöremize
has olduðundan ve sanayileþme arttýkça azalan bir
ürün olarak önemli bir deðerdir.
Çaycuma kendisine baðlý Filyos, Saltukova,
Perþembe, Yenipazar, Karapýnar Beldeleri ile güçlü
ekonomik ve sosyal baðlara sahiptir. Zonguldak
coðrafi merkezinde geliþme alaný ve olanaklarý büyük
olan önemli bir kent olma sürecinde olup bu sürecin
saðlýklý bir altyapý planlamasý ve kontrollü yapýlanmasý
Temsilciliðimizin en önemli görev ve çalýþma alaný
olacak ve olmalýdýr.

1995 yýlýnda alýnan yeni yapý ruhsatý 90 adet
1996 yýlýnda alýnan yeni yapý ruhsatý 71 adet
1997 yýlýnda alýnan yeni yapý ruhsatý 65 adet
1998 yýlýnda alýnan yeni yapý ruhsatý 38 adet
1999 yýlýnda alýnan yeni yapý ruhsatý 24 adet
2000 yýlýnda alýnan yeni yapý ruhsatý 11 adet
2001 yýlýnda alýnan yeni yapý ruhsatý 17 adet
2002 yýlýnda alýnan yeni yapý ruhsatý 16 adet
2003 yýlýnda alýnan yeni yapý ruhsatý 6 adet

Kaynakça :
1- Çaycuma Kitabý, Hasan ATAMAN
2- Çaycuma Belediye Arþivi
3- Hamdi MENGÝ, Dia Çekimleri
4- Fuat KALAYCI, Fotoðraf Çekimleri
5- Hava Fotoðraflarý, Hüsnü Sami ALPAN Arþivi

Düþüþ!
Deprem!!
Ýyice düþüþ!!!

Mimarlar Odasý Çaycuma Temsilciliðinin çalýþma ve
etkinliklerinden: Üyelere hizmet vermek amacýyla,
belediye iþ merkezinin teras katýndaki 150 m² si kapalý
alan ve 400 m² si açýk alanlý baðýmsýz bölümün, ÝMO ile
beraber onarým ve tefriþi karþýlýðýnda 10 yýl süre ile
TMMOB Mimarlar lokali olarak belediyeden tahsisi;
Bilgisayar teknolojisine ve cad programlarýna uyum
saðlanmasý amacýyla bilgisayar ve autocad kurslarý
düzenleyerek üyelerin teknoloji ve geliþmelere yabancý
kalmamasýnýn saðlanmasý; Ýmara açýlan yeni alanlarýn
ve revize imar planlarýnýn planlama süreçlerinde
þehircilik ve mimari ilkeler açýsýndan uygun
bulunmayan planlamalara müdahil olunmasý ve hatta
davalar açýlarak yaptýrýmlar uygulanmasý; Kentimizde
yapýlan festivallerde etkinlikler ve sergiler
düzenlenerek katýlým saðlanmasý; Üyelerin kopyalama
ihtiyacýný karþýlayan ozalit makinasý edinilmesi örnek
olarak gösterilebilir.

15

14
Kentin Mimari Olarak Önemli Bölgeleri:
Binevler, Buharaevler, Yenikent, Uydu kentler (slim kent)
Kentin Önemli Projeleri: Barýþ Kent, Ticaret Sanayi Odasý,
Çok katlý otopark, Tansaþ, Koçhisar Barajý, Hatap Barajý,
Obruk Barajý, Cemilbey Barajý, Sungurlu Barajý, Osmancýk
Barajý, Ýncesu Barajý, Hamoðlu Göðüs Hastalýklarý
Hastahanesi.
Kentin Doðal Güzellikleri: Gölün Yazý, Çorum Barajý, Alaca
barajý, Yenihayat Barajý, Çatak Tabiat Parký, Kýrkdilim, Sýklýk,
Laçin Köþk Evi mesire yeri, Bahabey çamlýðý, Sagmaca
suyu, Ýskilip Elmabeli, Kargý Yaylasý (eðinönü),
AbdullahYaylasý, Bayat Kunduzlu ve Kuþça Çimeni yaylalarý.

Kentimizin Mimari Deðerlere
Sahip Yapýlarý :
Çorum saat kulesi: II. Abdülhamid’in tahta çýkýþýnýn 25.
Yýl dönümünde bütün valilere gönderilen 'saat kuleleri
yapýnýz' fermaný üzerine beþiktaþ muhafýzý Çorum'lu YediSekiz Hasan Paþa tarafýndan 1894 yýlýnda yapýlmýþtýr. Kule
yüksekliði 27.5 m’dir, çapý 5.30 m’dir. Tabaný sekizgen bir
kaideden oluþan üst tarafý 3.90 m çapýnda olup 24
köþegenlidir. 81 basamaklý döner bir merdivenle çýkýlan
kulenin kapýsý üzerinde kitabesi mevcuttur, saatin
bulunduðu rakam dairesi çapý 1.50 mt, yelkovan uzunluðu 85
cm, akrep uzunluðu 70 cm dir.

Çorum Ulu Camii: Selçuklu sultaný III. Alaaddin
Keykubad zamanýnda 1306 1307 tarihinde onun azatlý
kölesi Hayrettin tarafýndan yaptýrýldýðý sanýlmaktadýr.

Çorum Hýdýrlýk Camii: II. Abdülhamid zamanýnda YediSekiz Hasan Paþanýn isteði üzerine 1892 yýlýnda Hýdýroðlu
Hayrettin tarafýndan yaptýrýldýðý sanýlmaktadýr.
Koyun Baba Köprüsü: Osmancýk ilçe merkezinde
kýzýlýrmak üzerinde bulunan koyunbaba köprüsü ýý. Beyazýt
zamanýnda 1484 yýlýnda yapýlmýþtýr. Uzunluðu 250 m ve
geniþliði 7.5 m olup dikdörtgen kesitli sarý kesme taþlardan
yapýlmýþtýr. Sivri kemerli, 19 gözlüdür. En yüksek kemerin
yüksekliði 25 m’dir.

Güpür Hamamý: Osmanlý mimari örneklerinden olan
hamam, 1436 yýlýnda inþa edilmiþtir. Kadýnlar kýsmý 1960
yýlýnda yapýlarak hamama eklenmiþtir. Hamamda yapý
malzemesi olarak taþ kullanýlmýþtýr.

Saðlýk Mektebi (yeni çorum müzesi): Osmanlý
dönemi sivil mimarlýk örneklerinden olup 1917 yýlýnda inþa
edilmiþtir.
Velipaþa Haný: Yozgat beylerinden Velipaþa tarafýndan
yaptýrýlmýþ 1000 m² alaný kaplayan, ahþaptan iki kat esasýna
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göre yapýlmýþ olup yalnýzca ön cepheye bakan köþk bölümü 3
katlýdýr. Planý ve mimarisi açýsýndan Osmalý çaðý hanlarýna
örnek teþkil etmektedir.

Çorum Kalesi: Selçuklu mimarisinin özelliklerini taþýyan
kale, kare planlý olup 80*80 m’dir. Yüksekliði 7.35 m,
duvarlarýnýn geniþliði her taraftan 2.40 m’dir. Kalenin dört
köþesinde çaplarý 5 m olan, 4/3 oranýnda daire planlý dört
kule bulunmaktadýr. Kalenin asýl kapýsý kuzeyde olup üzeri
kalýn saç ve kalýn çivilerle perçinlenmiþtir. Kapýnýn sað
tarafýnda zindan odasý, sol tarafýnda muhafýz odasý
bulunmaktadýr. Kalenin güney cephesinde bir kapýsý daha
vardýr. Kale içi ahþap yapýlarla meskundur.
Tarihi yapýlar:
Camiler: Þeyh Muhuddini Yavsi Camii, Oguz Camii, Elvan
Çelebi Camii, Koca Mehmet Paþa Camii (imaret cami)
SunguroðluCamii (Ulu Cami)
Türbeler: Koyun Baba Türbesi, Hüseyin Gazi Türbesi
Kaleler: Ýskilp kalesi, Osmancýk kalesi
Saat kuleleri: Sungurlu Saat Kulesi
Hamamlar, Hanlar: Ali Paþa hamamý, Paþa hamamý, Baltacý
Çeþmesi, Menzil haný
Evler: Çepni, Karakeçili, Devane.
Ören yerleri
Boðazkale: Anadolu'da ilk kez organize devlet kuran
Hititler'in baþkenti olan Boðazköy(Hattusas), daðlýk,
engebeli bir arazi üzerine kurulmuþ olup, yeni ilçe kapsamýna
alýnan Boðazkale'nin yerleþim alaný içinde yer almaktadýr ve
Çorum'a uzaklýðý 82 km'dir. 1894'de çivi yazýlý tabletler
bulunmaya baþlar. 1906 yýlýnda ilk sistemli kazýlara
baþlanmýþ ve Boðazköy'ün Hititlerin baþkenti olduðu
kanýtlanmýþtýr. 1952'den günümüze kadar sistematik kazý ve
restorasyon çalýþmalarýna devam edilmiþtir. Yazýlýkaya: Hitit
Ýmparatorluðu’nun açýk hava mabedi, Hattusas'ýn 2 km.

kuzeydoðusunda yer almaktadýr. Yazýlýkaya üstü açýk bir
kaya mabedi olup , bu mabed içinde Hitit pantheonu(tanrýlar
ailesi)'nun kabartmalarý yer almaktadýr. Alacahüyük:
Çorum'a 45 km. uzaklýkta olan höyük, Alaca ilçesi
Alacahöyük köyü yerleþim alaný içerisinde olup, Hitilerin
baþkenti Boðazköy'ün 34 km. kuzeyindedir. Höyük'ün
Ankara'ya uzaklýðý ise 210 km.'dir. Altýn, gümüþ, elektron gibi
kýymetli madenlerden yapýlma eþyalara sahip 13 kral mezarý
ortaya çýkarýlmýþtýr. Hitit dönemine ait sfenksli kapý, Hitit
Ýmparatorluk çaðý mabed-saray, anýtsal nitelik taþýyan
kültürel kalýntýlarýdýr. Pazarlý: Alaca ilçesinin 30km.
kuzeyinde yer almaktadýr. Frig dönemine ait kale kalýntýlarý
ve cephe süslemeleri ortaya çýkarlmýþtýr. En önemlisi bu
duvar levhalarý üzerinde yürüyen savaþçýlar, aslan boða
mücadelesi, kentavr, grifon bezemeli hayat aðacýna
týrmanan dað keçileridir. Büyük Güllücek: Alacahöyük'ün
15 km. kuzeyinde olup, kalkolitik çaðý temsil eden en önemli
merkezlerdendir. Kuþsaray: Çorum'a uzaklýðý 12 km.'dir.
Eskiyapar: Alaca ilçesine baðlý Eskiyapar köyündedir. Eski
tunç ve Hitit çaðlarýna ait mimari kalýntýlar bulunmaktadýr.
Kalýnkaya: Alacahöyüðün kuzeyinde eski tunç çaðýna ait
mezarlýk buluntularý vardýr. Farzat(konaklý): Çorum
Samsun karayolu üzerinde bulunmaktadýr. Önemli bir hitit
mezarlýðýdýr. Mahmudiye: Alaca ilçesine baðlý ayný köy
yakýnýnda volkanik bir tepe bulunmaktadýr. Bu tepe özellikle
Frig çaðýnda kale olarak kullanýlmýþtýr. Otaköy (Þapinuva):
Þapinuva, Hitit büyük kralýna rezidanslýk yapan idari, dini, ve
askeri yönden
önemli bir metropoldür. 1990 yýlýnda
baþlayan kazýlarda Hitit imparatorluk dönemine ait 18 odasý
açýða çýkarýlan anýtsal bir binadýr. Roma dönemine ait
mezarlar ve 2000 civarýnda çivi yazýlý tablet ele geçirilmiþtir.
Kaya Mezarlarý ve Maðaralar
Kapýlý kaya anýtsal kaya mezarý: Çoruým'un yaklaþýk 27
km. Kuzeyinde, Kýrkdilim mevkiinde oldukça sarp, kayalýk ve
akarsu tarafýndan yarýlmýþ derin vadilerin oluþturduðu
engebeli arazi üzerinde kuzeye doðru uzanan bir kaya
bloðunun burun kýsmýnýn kuzey-batý köþesinde yer
almaktadýr. Ýskilip kaya mezarý: Ýskilip merkezinde bulunan
Osmanlý dönemine ait 100m. Yükseklikteki tabii bir kaya
üzerine inþa edilmiþ, kalenin güney ve güneydoðu eteðinde
roma dönemine ait kaya mezarlarý bulunmaktadýr. Merkez:
Eskiekin, Gerdekkaya(elmalý köyü),Yenikýþla (Þanlý
Osman), Molla Hasan ve Kadýderesi, Alköy, Sazak, BugdüzKýlýçören kaya mezarlarý. Alaca: Koçhisar, Örükaya kaya
mezarlarý. Ýskilip: Dut köyü, Sorgun Köyü, Yavu Köyü kaya
mezarlarý. Kargý: Ambarlý kaya mezarý. Laçin: Kapýlýkaya,
büyük laçin, mescitli kaya mezarý. Bayat: Kapýlýkaya ve
Pancarlýk köyü kaya mezarý. Mecitözü: Köse Eyüp, Þýhlar ,
Çal, Çaðna, Kuyulu, Çay köy-Ýbek, Örencik,Serin ve Yavu
Köyü mezarlarý.
Maðaralar
Merkez: Örencik köyünde hamam deresi maðarasý. Alaca:
Pazarlý maðarasý (Mustafa Çelebi-Çikhasan) Ortaköy:
Þadavulda Damlataþ maðarasý
Çorumun Kültürel ve Sosyal Yapýsý

Çorum, özellikle merkez ilçe olarak geçen yirmi yýllýk
dönemde sanki kýrk veya elli yýllýk bir geliþme göstererek
özellikle ticaret ve sanayi açýþýndan kabuðunu kýrdýðýný
kanýtlamýþtýr. Ancak bu büyük performans sosyo kültürel
konularda da ayný güç ve oran çerçevesinde
gerçekleþmemiþtir. Çorum Üniversitesi’nin halen
kurulmamýþ olmamasý, devlet tiyatrosunun kadrolu bir
biçimde halen açýlamamýþ olmasýný sayabiliriz.
Çorum þu anda Türkiye’nin en temiz illerinden biri olarak
nitelendirilmektedir. Alýnan önlemlerle hava kirliliðinin önüne
geçildiði yapýlan ölçümlerle kanýtlanmýþtýr.
Yerel etkinlikler
Hýdýrellez Þenliði (6 Mayýs), Uluslararasý Hitit Fuar ve
Festivali (16-24 haziran),Tepreþ Þenlikleri(haziran ayý),
Geleneksel Ýskilip Kültür ve Tanýtým Þöleni (1-3 eylül),
Ergüllübaba Þenlikleri (eylül 2. Hafta), Ayçiçeði festivali
(25-26 eylül), Sungur Bey Þenlikleiri (eylül ayý), 5. Oðuzlar
Kültür Sanat ve Ceviz Festivali (6-8 ekim), Lahana Festivali
ve Karakucak Güreþleri (14-15 ekim),Koyunbaba Kültür ve
Pirinç Panayýrý (ekim 4. Hafta), Kargý Panayýrý (30 ekim 5
kasým), Kargý-Sünlük köyü Þenliði, Geleneksel Akkaya
Yayla Þenlikleri. (14 temmuz)
Faydalanan Kaynaklar;
“Çorum” Çorum Valiliðince hazýrlattýrýlmýþtýr.
“Çorum” Toplu dergileri
“Çorum Haber”, “Yazýlýkaya” dergileri
“Çorum'un Eski Evleri “Arkeolog Mahmut Akok
“Bir zamanlar Çorum” Kentbank
“21. Yüzyýlda Çorum Ýli ve Ýlçeleri” Ethem Erkoç
“T.C. Çorum Valiliði Turizm Müdürlüðü” (Turizm Envanteri)
“Çorum Binevler” Site kataloðu- Mimar Behruz Çinici
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arasýnda yer almaktadýr. Yüzölçümünün Yüzde 56'sýný
ormanlar oluþturur. Ýlçede 15 aðýr sanayi kuruluþu, 81 orta
ölçekli iþletme faaliyet gösterir. Þehirde Ticaret Odasýna
kayýtlý 45 anonim, 235 limited þirket, 104 kooperatif ve Ticaret
Odasýna kayýtlý 1.726 kuruluþ bulunmaktadýr. Þehirde 4
modern hastane, 100'ü aþkýn doktor vardýr. Karadeniz Ereðli
Müzesi'nde 3.000'i aþkýn arkeolojik eser sergilenmektedir.
Karadeniz Ereðli, sýnýrlarý boyunca 80 km.'lik kýyý þeridine
sahiptir. Yükleme ve boþaltma imkanlý limanlarý ve balýkçý
barýnaklarý ile uluslararasý deðerlere sahip tersaneleri
bulunmaktadýr. Karadeniz Ereðli'ye baðlý Armutçuk
Beldesi'nde, TTK'ya baðlý Armutçuk Müessesesi bünyesinde
Taþkömürü ocaklarý, Karadeniz Ereðli kent merkezinde Ereðli
Demir Çelik Fabrikalarý (ERDEMÝR) bulunmaktadýr.
Karadeniz Ereðli'nin kýyýlarý boyunca, bir çok doðal plajýn
yanýsýna; Karadeniz Ereðli Belediyesi, Erdemir Fabrikalarý ve
Karadeniz Bölge Komutanlýðý'na ait kamp ve plaj tesisleri
bulunmaktadýr. Karadeniz Ereðli, sanayi ve doðanýn içiçe bir
bütünlük içerisinde yaþandýðý, Türkiye'nin ender
bölgelerinden birisidir. Kent merkezinin nüfusu 80.200
olmasýna raðmen; sosyal alanlar, çevre düzenlemeleri ve ticari
hareketliliðinden dolayý Zonguldak ve çevresinin çekim
merkezi konumundadýr. Bu nedenle Karadeniz Ereðli'nin
nüfusu gündüz saatlerinde 100.000'i aþmaktadýr. Karadeniz
Ereðli'de; Milli Eðitim Bakanlýðý'na baðlý ilköðretim ve liseler ile
özel okullarda 35 bin öðrenci öðrenim görmektedir. Ayrýca
Karaelmas Üniversitesi'ne baðlý Karadeniz Ereðli Eðitim
Fakültesi'nde 2000'e yakýn üniversite öðrencisi eðitim
görmektedir. Karadeniz Ereðli'de her yýl Haziran ayýnýn ikinci
haftasý baþlamak üzere Uluslararasý Osmanlý Çileði Kültür
Festivali düzenlenmektedir. Ulaþým, büyük ölçüde karayoluyla
saðlanmaktadýr. Ayrýca yatçýlar için uðrak limanlarýndan
birisidir. 1998 yýlýnda hizmete açýlan Gümrük Yolcu Kapýsý ile
yurtdýþý ticaret ve turizm olanaklarý geliþmektedir. Her türlü
doðal güzelliðin birarada bulunduðu Karadeniz Ereðli;
Ankara'ya 300 km. Ýstanbul'a 280 km. uzaklýktadýr.
Karadeniz Ereðli, tarihsel kökleri M.Ö. 2000'li yýllara uzanan
çok eski bir kenttir. Bir uygarlýk beþiðidir. Elimizdeki tarihsel
veriler, ilçemizin Ýon'lardan Türk egemenliðine kadar çok
sayýda Anadolu Uygarlýðýný barýndýrdýðýný, bu þekilde bir
uygarlýklar mozaiði oluþturduðunu gösteriyor. Biliniyor ki;
Ereðli bu özelliðini veya þansýný Batý Karadeniz'deki belli-baþlý
iki doðal limandan birisine sahip olmasýna borculudur. Ancak
tarihsel veriler kýyý ticaretinin Ereðli'yi, hakkettiði geliþmiþlik
düzeyine ulaþtýrmakta yersiz kaldýðýný gösteriyor. Bunun
nedeni, Ereðli'yi bir liman kenti olarak üretken iç kesimlere
baðlayan karayollarýnýn olmamasýdýr. Ereðli bir hinterlanda
sahip olamamýþtýr. 1334 (1918) tarihli Müstakil Bolu Sancaðý
Salname-i Resmiyesinde de bu gerçek vurgulanmakta;
Ereðli'nin önemli çapta bir ticari hareketliliðine
kavuþamamasý, iç kesimlerle irtibatýnýn olmayýþýna
baðlanmaktadýr. Ereðli'yi geliþtiren, 1848 yýlýnda iþletmeye
açýlan Taþkömürü madeni ile 1965 yýlýnda iþletmeye alýnan
Ereðli Demir ve Çelik Fabrikalarý (Erdemir) olmuþtur. 1848
yýlýnda sýnai kentleþme sürecine giren ilçemiz, coðrafi
yapýsýnýn da elveriþli olmasý nedeniyle, giderek Batý
Karadeniz'in aðýr sanayi merkezlerinden birisi haline gelmiþtir.
Ereðli son yýllarda güçlü ekonomik yapýsýný ve geliþmiþ sosyo
kültürel yaþamýnýn doðal bir sonucu olarak uluslararasý barýþ
ödüllerinden, ulusal çevre ödüllerine uzanan kentsel ve
kültürel baþarýlara da sahne olmuþ, Yunanistan'dan
Almanya'ya kadar geniþ bir atlas içerisinde; Barýþ, dostluk ve
sevgi köprüleri kurmuþtur.
Karadeniz Ereðli, Türkiye'nin kuzeyinde, Batý Karadeniz
Bölgesi'nde, Zonguldak il sýnýrlarý içerisinde; 41 derece 17
dakika kuzey, 31 derece 24 dakika güney enlem ve boylamlarý

Yüzölçümü: 782 kilometrekare
Þehir Nüfusu: 80.200
Toplam Nüfusu: 154.000
Ereðli'ye Baðlý Belde Sayýsý: 6
(Armutçuk, Gülüç, Güneþli, Ormanlý, Gökçeler, Öðberler )
Ereðli'ye Baðlý Köy Sayýsý: 97
Þehir Merkezi Mahalle Sayýsý: 17
Okuma Yazma Oraný: Yüzde 98
Þehirleþme Oraný: Yüzde 53.73
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KASTAMONU
36 mimar (31'i odaya kayýtlý)
8 kadýn, 23 erkek
17 tescilli büro
17 serbest, ... kamu, ... diðer
254 proje onayý (2002)
76 proje onayý (2003, ilk 6 ay)
49 arkeolojik sit alaný
12 diðer sit alaný
1424 kültür ve tabiat varlýðý

ERZURUM
25 mimar
... kadýn, ... Erkek
9 tescilli büro
... serbest, ... kamu, ... diðer
... proje onayý (2002)
... proje onayý (2003, ilk 6 ay)
17 arkeolojik sit alaný
7 diðer sit alaný
350 kültür ve tabiat varlðý

YOZGAT
22 mimar
6 kadýn, 16 erkek
14 tescilli büro
14 serbest, 8 kamu
106 proje onayý (2002)
12 proje onayý (2003, ilk 6 ay)
56 arkeolojik sit alaný
3 diðer sit alaný
107 kültür ve tabiat varlýðý

DEVREK

ERZÝNCAN
13 mimar
3 kadýn, 10 erkek
7 tescilli büro
7 serbest, 5 kamu, 1 diðer
... proje onayý (2002)
... proje onayý (2003, ilk 6 ay)
20 arkeolojik sit alaný
5 diðer sit alaný
81 kültür ve tabiat varlýðý

TOSYA
11 mimar (8'i odaya kayýtlý)
4 kadýn, 7 erkek
2 tescilli büro
2 serbest, 1 kamu, 8 diðer
52 Proje onayý (2002)
20 proje onayý (2003, ilk 6 ay)

KIRIKKALE
26 mimar
.. kadýn, .. Erkek
15 tescilli büro
15 serbest, 11 Kamu
71 proje onayý (2002)
40 proje onayý (2003, ilk 6 ay)
30 arkeolojik sit alaný
2 diðer sit alaný
32 kültür ve tabiat varlýðý

SARIKAYA

TUNCELÝ
3 mimar
3 erkek
2 tescilli büro
2 serbest, 1 kamu
37 proje onayý (2002)
19 proje onayý (2003, ilk 6 ay)
9 arkeolojik sit alaný
0 diðer sit alaný
26 kültür ve tabiat varlýkðý

ÇAYCUMA
13 mimar
8 kadýn, 5 erkek
7 tescilli büro
7 Serbest, 2 kamu, 4 diðer
20 proje onayý (2002)
10 proje onayý (2003, ilk 6 ay)

ANKARA
6692 mimar (6089’u Ankara’da yaþýyor)
2210 kadýn, 4482 erkek
1455 tescilli büro
1455 serbest, 733 kamu, 4504 diðer
456 proje onayý (2002)
844 proje onayý (2003, ilk 6 ay)
395 arkeolojik sit alaný
34 diðer sit alaný
1205 kültür ve tabiat varlýðý

SÝVAS
53 mimar
13 kadýn, 40 erkek
31 tescilli büro
31 serbest, 9 kamu, 13 diðer
321 proje onayý (2002)
199 proje onayý (2003, ilk 6 ay)
131 arkeolojik sit alaný
10 diðer sit alaný
364 kültür ve tabiat varlýðý

NEVÞEHÝR
31 mimar
12 kadýn, 19 erkek
24 tescilli büro
24 serbest, 4 kamu, 3 diðer
178 proje onayý (2002)
73 proje onayý (2003, ilk 6 ay)
93 arkeolojik sit alaný
38 diðer sit alaný
928 kültür ve tabiat varlýðý

KARADENÝZ EREÐLÝ
44 mimar (tümü odaya kayýtlý)
19 kadýn, 25 erkek
14 tescilli büro
14 serbest, 12 kamu, 18 diðer
230 proje onayý (2002)
107 proje onayý (2003, ilk 6 ay)

KIRÞEHÝR
20 mimar
4 Kadýn, 16 erkek
10 tescilli büro
10 serbest, 4 kamu, 6 diðer
89 proje onayý (2002)
21 proje onayý (2003, ilk 6 ay)
75 arkeolojik sit alaný
6 diðer sit alaný
49 kültür ve tabiat varlýðý

ZONGULDAK
35 mimar
4 kadýn, 31 erkek
10 tescilli büro
10 serbest, 11 kamu, 14diðer
52 proje onayý (2002)
38 proje onayý (2003, ilk 6 ay)
20 arkeolojik sit alaný
4 diðer sit alaný
149 kültür ve tabiat varlýðý

DÜZCE
27 mimar
9 kadýn, 19 erkek
14 tescilli büro
14 serbest, 6 kamu, 7 diðer
187 proje onayý (2002)
55 proje onayý (2003, ilk 6 ay)
11 arkeolojik sit alaný
6 diðer sit alaný
144 kültür ve tabiat varlýðý

DEVREK
8 mimar
2 kadýn, 6 erkek
5 tescilli büro
5 serbest, 1 kamu, 2 diðer
63 proje onayý (2002)
31 proje onayý (2003, ilk 6 ay)

BARTIN
20 mimar
8 kadýn, 12 Erkek
11 tescilli büro
11 serbest, 3 kamu, 6 diðer
86 proje onayý (2002)
63 proje onayý (2003, ilk 6 ay)
8 arkeolojik sit alaný
14 diðer sit alaný
374 kültür ve tabiat varlýðý

ÇANKIRI
11 mimar
3 kadýn, 8 erkek
5 tescilli büro
5 Serbest, 2 kamu, 4 diðer
100 proje onayý (2002)
90 proje onayý (2003, ilk 6 ay)
26 arkeolojik sit alaný
2 diðer sit alanlarý
205 kültür ve tabiat varlýklarý

KARABÜK
26 mimar
10 kadýn, 16 erkek
19 tescilli büro
19 serbest, 7 kamu
149 proje onayý (2002)
66 proje onayý (2003, ilk 6 ay)
15 arkeolojik sit alaný
8 diðer sit alaný
1508 kültür ve tabiat varlýðý

ELAZIÐ
53 mimar
13 kadýn, 40 erkek
49 tescilli büro
45 Serbest, 4 kamu, 4 diðer
272 proje onayý (2002)
119 proje onayý (2003, ilk 6 ay)
27 arkeolojik sit alaný
7 diðer sit alaný
112 kültür ve tabiat varlýðý

MALATYA
.. Mimar
.. kadýn, .. erkek
.. tescilli büro
.. serbest, .. kamu, ..diðer
... Proje onayý (2002)
.. proje onayý (2003, ilk 6 ay)
21 arkeolojik sit alaný
3 diðer sit alaný
117 kültür ve tabiat varlýðý

ÇORUM
51 mimar
18 kadýn, 33 erkek
37 tescilli büro
37 serbest, 7 kamu, 7 diðer
385 proje onayý (2002)
250 proje onayý (2003, ilk 6 ay)
34 arkeolojik sit alaný
3 diðer sit alaný
165 kültür ve tabiat varlýðý

SARIKAYA
4 mimar
1 kadýn, 3 erkek
3 tescilli büro
3 serbest, 1 kamu
16 proje onayý (2002)
22 proje onayý (2003, ilk 6 ay)
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Sulakyurt Þeyh Þami Camii ve Türbesi, Hasan Dede
Kasabasýndaki Hasan Dede Camii ve Türbesi ile
Keskin'deki Camii ve yapýlar Osmanlý dönemine ait
eserlerdir.
Arþiv Belgelerinde XVI. ve XVIII. yüzyýllarda doðudan
gelen Oðuz Oðuzhan taifesine ait Yörükhan
hilafesinden olduðu zikredilen Türkmen oymaðýnýn
Ankara yakýnlarýndaki Kýrýk kala'ya yerleþtirildikleri
belirtilmektedir.

KIRIKKALE

NÜFUSU
Kýrýkkale, Kýrýk Köyü arazileri üzerine kurulmuþ bir
Cumhuriyet þehridir. Kýrýk köyü Osmanlý dönemine ait
Ankara ve Çankýrý tapu tahrir defterlerinde Kýrýk,
Kýrýklý biçiminde geçmektedir. 12 Hanelik Kýrýk köyü
arazilerine MKEK Mühimmat fabrikalarýnýn
kurulmasýyla, Kýrýk köyü 1929'da bucak yapýlmýþtýr.
Böylece tarihi kayýtlardaki adýný alan Kýrýkkale'nin
nüfusu 1929'da 3000 olur.

KENTÝMÝZÝN TARÝHÝ
Kýrýkkale çok eski tarihi bir yerleþim bölgesidir. Hitit,
Roma ve Bizans Devletleri Egemenliðinde kalmýþ,
1071 Malazgirt Savaþý'ndan sonra Türk hakimiyetine
girmiþtir. Merkez, Keskin, Delice ve Sulakyurt’ta
yapýlan arkeolojik çalýþmalarda elde edilen tarihi
eserler, kabartmalar, süs eþyalarý, çanak-çömlek
parçalarý, sikkelerden birçoðu M.Ö.3000'e
tarihlenmiþtir.
Japonlarýn Ýlimizde 1990-1991 yýllarý arasýnda yaptýðý
yüzey araþtýrmalarýnda, toplam 21 Höyük ve düz iskan
tespit edilmiþtir. Bu merkezlerden toplanan seramik
örneklerinin deðerlendirilmesi neticesinde Neolitik
Çað ve sonrasýný yansýtan kalýntýlar saptanmýþtýr.
Kýrýkkale XI. yüzyýldan itibaren Oðuzlar-Türkmenlerin
iskanýna açýlan ilk Türk yerleþim sahalarýndan birisidir.
Balýþeyh ilçesinde bulunan ve adýný Ballý Babadan alan
tarihi caminin 1121 yýlýnda yapýldýðý tahmin
edilmektedir.

Kýsa sürede geliþen Kýrýkkale'nin 1935'te nüfusu 4599,
1940 yýlýnda ise 11484'e ulaþýr. 1941 yýlýnda belediye,
1944 yýlýnda ilçe olan Kýrýkkale, nihayet 1989 yýlýnda Ýl
statüsüne kavuþur. 1997 Genel Nüfus Tespitine göre Ýl
Genel Nüfusu 364.088, Ýl Merkez Nüfusu ise
205.208'dir. 4630 Km. karelik bir yüzölçüme sahip olan
ilin 8 ilçesi, 18 kasabasý, 27 belediyesi ve 172 köyü
mevcuttur. Ýlde yol, su, elektrik, haberleþme ve ulaþým
sorunu bulunmamaktadýr.

SANAYÝ
Kalkýnmada öncelikli yöreler kapsamýnda bulunan
ilimize yapýlacak yatýrýmlar için %100 oranýnda yatýrým
indirimi uygulanmakta olup Organize Sanayi
Bölgesine yatýrým yapacak olan müteþebbislerimiz
süper teþvik imkanlarýndan yararlanacaklardýr.
Ýlin 2000'li yýllarda turizm yönünden ekonomik gelir
saðlayacak bir projesi de Kýzýlýrmak Yeþil Vadi
Projesidir. Kapulukaya Barajýndan, Kýzýlýrmak Vadisi
boyunca 24 km. uzunluðundaki bir alaný kapsayan bu
proje, 21. Yüzyýlýn önemli ekolojik projesidir. Bu proje
hayata geçirildiði takdirde Ankara ve Ýlimizin sosyal,
ekonomik ve kültürel yapýsýna büyük katkýlar
saðlayacaktýr.

Orta Asya'dan yöremize gelerek buradaki TürkleþmeÝslamlaþma sürecinde çalýþmalara katýlan pek çok
gönül erine rastlamak mümkündür. Bu þahsiyetler
arasýnda Balýþeyh'de Ballý Baba, Karadonlu Can
Baba, Hýdýrþeyh, Aydýnþeyh, Koçu Hasan Ata(Koçu
Baba), Sulakyurtta Þeyh Þami, Keskinde Haydar
Dede Köyünde Hoca Ahmet Yesevi'nin oðlu olduðuna
inanýlan Haydar Sultan ve Hasan Dede Kasabasýnda
meftun bulunan Hasan Dede’yi saymak mümkündür.

2001 yýlý bütçe geliri tahakkuku 90.6 trilyon TL olup
bütçe geliri tahsilatý ise 84.8 trilyon TL'dir. Ýldeki
12.129 vergi mükellefi vergisini zamanýnda ve düzenli
ödemektedir. Toplam kamu harcamalarý 96.7 trilyon Tl
olup harcama karþýlama oranýmýz %88 'dir.

Ýlimizde Selçuklu ve Osmanlý Devleti dönemlerine ait
çeþitli tarihi eserler mevcuttur. Köprüköy’de
Kýzýlýrmak üzerine inþa edilen tarihi Çeþnigir
köprüsünün Selçuklular’a ait olduðu bilinmektedir.

MKEK fabrikalarý ile TÜPRAÞ Ýlin ekonomik yapýsýnda
önemli bir yer tutmaktadýr. I. ve II. Organize Sanayi
Bölgesi'nde fabrikalarýn faaliyete geçmesiyle yeni
istihdam alanlarý oluþacaktýr. Küçük Sanayi Sitesinde

Kýrýkkale'de 2000 yýlý itibariyle kiþi baþýna düþen Milli
Gelir 3.416 $'dýr. Bu özelliði ile Ýlimiz Türkiye
sýralamasýnda 14. sýrada yer almaktadýr.
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YERLEÞÝM, YAYILMA SÜRECÝ

Yýllara göre inþaat ruhsatý ve iskan alan yapý sayýsý

Kýrýkkale'mizde modern anlamda yapýlaþma 1925 Yýlýnda Top ve
Mühimmat Fabrikalarýnýn temellerinin atýlmasý ile lojman ve
sosyal tesislerin tren istasyonu civarýna yapýlmasý ile baþlamýþtýr.
Tarihi geliþime bakýldýðýnda özellikle yeni bir kent kurmak için
baþlatýlan bir teþebbüs deðildir. Ani nüfus patlamalarýna maruz
kalmýþ, plansýz bir kentleþme göstermiþtir.

Yýllar
2000
2001
2002
2003

1931-1941 Dönemi Kýrýkkale'nin geliþiminde ikinci aþamayý
oluþturur. Hizmete açýlan fabrika sayýsý hýzla artmýþ, bu süreç
Kýrýkkale'ye olan talebi ve buna baðlý olarak da iþçi gereksinimini
arttýrmýþtýr. Çevre köy ve kentlerden gelen iþçiler, geliþi güzel
yerleþmiþler ve düzensiz kentleþme bu þekilde baþlamýþtýr.
1939 yýlýnda belediye, 1944 yýlýnda da ilçe olan Kýrýkkale’de konut
alanlarý geniþlemiþ, yine plansýz geliþmelerle kent kuzeye doðru
yayýlmaya baþlamýþtýr. 1945 yýlýnda konut alanlarý Ankara
Samsun Karayoluna ulaþmýþtýr. 1945'lerden sonra 3.evre
diyebileceðimiz dönemde nüfus hýzla artmýþ “Büyümüþ köy
imajý” bu dönemde kazanýlmýþtýr.
Kentin geliþimi köyden kente göçlerle baþladýðý için ileriki yýllarda
kent formu bundan etkilenmiþ 1950'lere kadar teþkilatlanma ve
imar çalýþmalarý yapýlmamýþtýr. 1955'lerde konut alanlarý devlet
karayolunun üst tarafýna kuzeye taþmýþ, doðuya da geniþlemiþtir.
1960'larda 15 mahalleye ulaþan Kýrýkkale, 1970’de Kýrýkköyü
sýnýrlarýna kadar geniþlemiþtir. Çelik Çekme Boru Fabrikasý ve
Orta Anadolu Rafinerisi ile birlikte sanayi bölgesi sýnýrlarý da kent
alaný kadar geniþlemiþtir.
Kýrýkkale'nin kentleþmesinde köyden kente göç, geliþmeyi
olumsuz etkilemiþtir. Çevre illerden özellikle Çankýrý, Yozgat,
Çorum, Kýrþehir gibi Orta Anadolu illerinden göç almýþtýr.
Hemþehrilik bilinci bu kozmopolit yapýdan dolayý geliþememiþtir.

376 iþ merkezi bulunmaktadýr. Yatýrýmlara yönelik
çalýþmalarda son yýllarda artýþlar görülmektedir.
M.K.E.K tesislerinde 4300 kiþi, Çelbor AÞ 188 kiþi,
Tüpraþ Rafinerisinde 1061 kiþi istihdam edilmektedir.
1993 yýlýnda alýnan bir karar ile anonim þirket
statüsüne dönüþtürülen ve ilimizde faaliyet gösteren
M.K.E.K birimleri þunlardýr:
1. MKEK Bölge Müdürlüðü, 319 kiþi
2. Silahsan Aþ Genel Müdürlüðü, 774 kiþi
3. Mühimmatsan Aþ. Genel Müdürlüðü, 1.771 kiþi
4. Asçelsan Aþ. Genel Müdürlüðü, 577 kiþi
5. Pirinçsan Aþ. Genel Müdürlüðü, 433 kiþi
6. Nitrosan Aþ. Genel Müdürlüðü, 357 kiþi
7. Hurdasan Aþ.Ýþletme Müdürlüðü, 160 kiþi

TARIM
Tarým, Ýlin ekonomik yapýsýnda önemli bir geçim
kaynaðýdýr. Aktif nüfusun %51'i tarýmla uðraþmaktadýr.
Tarým arazilerinin %96'sý tarla arazisi olarak
kullanýlmakta ancak %13'ünde sulu tarým
yapýlabilmektedir. Sulakyurt, Hamzalý ve Akçakavak
barajlarýnýn tamamlanmasý halinde sulu tarýmda
artýþlar olacaktýr. Buðday, arpa üretimi yaygýndýr.
Yörede hayvancýlýðý geliþtirmek üzere gebe düve
daðýtýmýna önem verilmiþ; süt üretiminin artýrýlmasý
için yeni projeler uygulamaya konulmuþtur. Baðcýlýðý
ve meyveciliði geliþtirmek için çalýþmalar
sürdürülmektedir.

EÐÝTÝM
1992 Yýlýnda kurulan Kýrýkkale Üniversitesi kýsa
sürede büyük geliþme göstermiþtir. 1999-2000
öðretim yýlýnda, 561 akademik personel ve 7175
öðrenci kapasitesine ulaþmýþtýr. Týp Fakültesi
Uygulama ve Araþtýrma Hastanesinin açýlmasý Ýlimizi
bir saðlýk merkezi haline getirmiþtir. Üniversite sari
yýllarda Ýlin sosyal,ekonomik ve kültürel dokusuna
önemli katký saðlayacaktýr.
Kýrýkkale'de son yýllarda eðitimde büyük atýlýmlar
gerçekleþtirmiþtir. Ýlin okuma yazma oraný %90'ýn
üzerindedir. 1999-2000 eðitim yýlýnda 231 okulda,
1761 derslikte, 3039 öðretmen tarafýndan 67.380
öðrenciye eðitim hizmeti sunulmaktadýr. Son üç yýlda
derslik sayýsýnda büyük artýþ saðlanmýþtýr.
SAÐLIK
Ýlimiz saðlýk yönünden iyi bir konumdadýr. Keskin ve
Delice Hastaneleri hizmete açýlmýþ, merkeze yeni
Ýhtisas Hastanesi yapýlmýþtýr. Eski Devlet Hastanesi
Kadým Doðum Hastanesi þekline getirilmiþtir. S.S.K
Hastanesi saðlýk hizmetine katký koymaktadýr Ýlde
yeteri sayýda ve branþta doktor diþ hekimi, ebe,
hemþire, saðlýk memuru ve teknisyen görev
yapmaktadýr.

2000 yýlý nüfus sayýmýna göre Kýrýkkale il nüfusu 382 bin
görünmektedir. Oysa tahmin edilen nüfus 400 bin civarýndadýr.
Çevre illerden gelen 30-40 bin nüfus seçim ve nüfus sayýmý
zamanlarýnda kendi memleketlerine gitmekte orada
sayýlmaktadýr. Bu durumda nüfus normal deðerlerin altýnda
çýktýðýndan genel bütçeden alýnan pay da bu ölçüde azalmaktadýr.
ÝMAR ÇALIÞMALARI
Ýlk Kýrýkkale Ýmar Planý 1954'te basit þekliyle hazýrlanmýþtýr. Bu
plan yalnýzca kent merkezini ele aldýðýndan yetersiz kalmýþtýr.
Kentin bütününü esas alan ilk imar planý 1967'de
gerçekleþtirilmiþtir.
Ancak bu çalýþma da uygulama yetersizliklerinden dolayý
tamamlanmamýþtýr, 1976 ve 1985’te bu plana ilaveten ek imar
planlarý yapýlmýþtýr. Þu anda Kýrýkkale'nin toplam imarlý alaný 4364
hektardýr ve imar planlarýnýn % 75'nin uygulamasý
tamamlanmýþtýr.
2001 yýlýnda Ýller Bankasý tarafýndan yeni hali hazýr paftalarý
yapýlmýþtýr. Ýmar planlarýnýn sayýsallaþtýrýlmasý, revizyonu ve Kent
bilgi Sisteminin geliþtirilmesi gündemdedir. Belediyemiz mücavir
alanýnýn tamamý imar planlýdýr. Mücavir alan ile planlý alan
örtüþmektedir.
Belediyemiz sýnýrlarý imar planlý alan ile sýnýrlýdýr. Mücavir alanýmýz
bulunmadýðý için þehrimizin geniþleyebileceði alan kalmamýþtýr.
Mücavir alan sýnýrlarý çevre belediyeler tarafýndan kuþatýlmýþtýr.
En azýndan çevre belediyelerle imar planý bütünlüðü saðlanmasý
için çalýþmalar yapýlmaktadýr.

Ruhsat
143
115
71
40

Ýskan
50
60
28
21 Ýlk 6 ay

ETKÝNLÝKLERÝMÝZ
17 Aðustos 1999 Marmara depreminden sonra 2 Eylül 1999
tarihli Resmi gazetede yayýnlanan Ýmar Yönetmeliði deðiþikliði ile
Ýmar Yönetmeliklerine, Oda kelimesi ve Proje ve Teknik
Uygulama Sorumluluðu (T.U.S) konularýnda Ýhtisas Ayrýmý
kelimesi girmiþtir. Bu tarihe kadar Kýrýkkale Belediyesinde proje
ve T.U.S. konularýnda ihtisas ayrýmý yoktu. Mimari projelerin
%99'u inþaat mühendisleri ve teknik ressamlar tarafýndan
yapýlýyordu.
Temsilciliðimizin en önemli etkinliði, Kanun ve yönetmeliklere
raðmen ihtisas ayrýmýný uygulamayan çevre illerden mimar
ithaline izin veren ve T.U. Sorumlusu istifa ettiði halde inþaatlarý
durdurmayan Kýrýkkale Belediyesine karþý olmuþtur. Burada çok
baþarýlý olduðumuzu sanmýyoruz. Üyelerimizin nemelazýmcý
tutumu belediye yönetimlerinde görev yapan arkadaþlarla
iletiþim eksikliði bizi baþarýsýz kýlmýþtýr.
Kýrýkkale'nin imar, inþaat, mimarlýk açýsýndan problemleri ve
çözüm önerileri her platformda toplumun etkin kesimlerine
anlatýlmaktadýr. Vilayette kurulan komisyonlarda yer alýnmakta,
problemler incelenmekte çözüm önerileri sunulmaktadýr.
Ancak ülkemizdeki mimarlýk eðitimi konusundaki sorunlar ticari
rekabet, ticari rekabetin siyasi uzantýlarý, iþsizlik, örgütlü
mücadelenin ve yaptýklarýnýn bilincinde olamamak. Kanun ve
yönetmeliklerin yeterli olmayýþý gibi sorunlar ülke genelinde
olduðu gibi Kýrýkkale'de de vardýr.
Bu sorunlar, temsilciliðimizin her türlü faaliyetlerinde önüne
çýkmakta ve temsilcilik boyutunu aþmaktadýr. Mimarlýðýn toplum
tarafýndan özümsenmesi mimarlar tarafýndan saðlanacaktýr.
Oda görevime 2000 yýlýnda getirildim. Bu görevi devir aldýðýmda
serbest çalýþan hiçbir meslek taþýmýzýn arþive esas olacak hiçbir
belgeleri yoktu. Bugün bu üyelerimizin ayrý ayrý dosyalarý
arþivlenmiþtir. 15 serbest çalýþan mimar, 11 kamu sektöründe
çalýþan mimar üyemiz mevcuttur.
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BÝLÝNEBÝLEN 5000 YILLIK TARÝHÝ BOYUNCA ÖNEMLÝ
MEDENÝYETLERE BEÞÝKLÝK ETMÝÞ OLAN KIRÞEHÝR
ÝLÝMÝZ, AKOVA SARAVANA, MAKÝSSOS DAHA SONRA
DA I. JUTÝNÝANOS DEVRÝNDE JUTÝNÝANAPOLÝS OLARAK
ANILMIÞTIR. UÇSUZ BUCAKSIZ KIRIN ORTASINDA
YÜKSELEN BU KENTE KIR-ÞEHRÝ ADINI VERMÝÞLER.
KIR-ÞEHRÝ ZAMANLA HALK DÝLÝNDE KIRÞEHÝR
OLMUÞTUR.
13. YÜZYILDA GÖKBÝLÝM MEDRESESÝNÝ KURAN
CACABEY, SOSYAL HAYATI DÜZENLEYEN AHÝ EVRAN
VELÝ, HACI BEKTAÞ-I VELÝ VE YUNUS EMRE ÝLK TÜRKÇE
ESERLER YAZAN AÞIK PAÞA DA KIRÞEHÝR' DE YAÞAMIÞ
VE YAÞADIKLARI DÖNEMDE ANADOLU'YA IÞIK
OLMUÞLARDIR.

ÖRGÜT
Kuruluþu 1979’lu yýllara dayanmaktadýr. Mesleki Denetim
Görevliliði 1994 yýlýnda kurulmuþtur. Yaklaþýk sekiz yýldan
sonra 23/11/2002 tarihinde Mimarlar Odasý Kýrþehir
Temsilciliði olarak proje ve yapý denetim görevleri
sürdürülmektedir.
Þehrimiz 3. Derece deprem bölgesinden 1. Derece deprem
bölgesine alýnmasý sonucunda 10 Ocak 1998 tarihinden
itibaren yeni deprem yönetmeliðinin uygulanmasýyla birlikte
temsilciliðimiz inþaat mühendisleri odasý ile belediyemiz
arasýnda yapýlan protokol gereðince inþaat ruhsatý alan
yapýlarýn devam eden tüm katlarýnda belediyemizle
ortaklaþa yapý denetimi zorunluluðu getirilmiþtir. Demir ve
beton vizesi kartý uygulamasýna geçilmiþtir.
Ýnþaat kalitesinin artýrýlmasý için Mimar ve Mühendisler
Odasý ile ortaklaþa inþaatla ilgili kalýp, demir ve beton
ustalarýna kurs verilerek sertifika daðýtýlmýþtýr.
Kýrþehir'de kurulmuþ bulunan TSE Temsilciliðinde Beton ve
Ýnþaat Malzemeleri kalite kontrolü yapýlmaktadýr.
Öngörülerimiz; Kýrþehir merkezde yapýlan proje ve yapý
denetimlerinin, Kýrþehir ilçe ve beldelerinde de yapýlmasýdýr.
Ankara Þubesinin düzenlediði bölge toplantýlarýna ve diðer
toplantýlara temsilcilik olarak iþtirak edilmiþtir.
Temsilciliðimize baðlý 20 adet mimar üyelerimiz
bulunmaktadýr.
Kadýn üye sayýsý 4
Erkek üye sayýsý 16
Üye sayýsýnýn nüfusa oraný 20 / 80000 = 0.00025
Serbest çalýþan mimarlar 10 (1kadýn + 9 erkek)
Kamunda çalýþan mimarlar 4 ( 3 kadýn +1 erkek)
Onaylanan proje sayýsý ;
2000 yýlýnda 80 adet, 2001 yýlýnda 71 adet, 2002 yýlýnda 89
adet, 2003 yýlýnda 21 adet
Proje türleri;
iþyeri, konut - toplu konut, sanayi yapýlarý
Ýlimizde gerçekleþen önemli projeler;
Petlas Lastik Fabrikasý, Þeker Fabrikasý, Gökmedrese Yer
Altý Çarþýsý, Çubuk Ýþ Merkezi, Günday Kýz Öðrenci Yurdu,
Anýt iþ Merkezi, Farbel Boya Fabrikasý, Þoförler
Federasyonu Tesisleri, Dubleks Villa Konut Tesisleri.

Tarihsel Deðeri Olan Yapýlar
1- Üçayak Kilisesi: Bizanslýlara ait olup tuðladan inþa
edilmiþtir. Yapým yýlý M.S. 1150 olarak bilinmektedir.
2- Cacabey Medresesi (Gökmedrese): Anadolu
Selçuklular zamanýnda 1271-1272 yýllarýnda yapýlmýþtýr.
Ýki eyvanlý kapalý avlulu medrese grubuna girmektedir.
Astronomi yüksek okulu olarak hizmet veren medrese
dünyada gözlem evi olarak yapýlan ilk yapýdýr.
3- Kesikköprü ve Kervansarayý: 1248 yýlýnda Anadolu
Selçuklular döneminde yapýlmýþtýr. Köprü birbirine baðlý
sivri kemerli 13 gözden oluþmaktadýr.
4- Ahi Evran Cami: 1482 yýlýnda Ahilik Teþkilatý'nýn
kurucusu Ahi Evran adýna yaptýrýlan cami 3 kubbe
üzerine kare planlý olup kesme taþtan inþa edilmiþtir.
5- Melikgazi Kümbeti: 13. yüzyýl ortalarýnda kesme
taþtan yapýlmýþtýr. Mimari tarzý 8 köþeli çadýr
biçimindedir.
6- Aþýkpaþa Türbesi: 1333 yýlýnda yapýlmýþ olup beyaz
mermerden iþlenmiþ olan türbe, koridor ve mezarýn
bulunduðu mekan kare þeklindedir. Taç kapýsý üzerindeki
mermer oymacýlýðý istiridye niþi þeklindedir.
7- Mucur Yeraltý Þehri: ilk Hýristiyanlýk döneminde 3. ve 4.
yüzyýllarda, 7-8 metre derinlikte, volkanik tüf kayalar
oyularak yapýlmýþtýr.
8- Kümbetaltý Yeraltý Þehri
9- Dulkadirli Ýnli Murat Yeraltý Þehri
10- Merkez Kalehöyük: Hoþhöyük, Yuð Höyük Çaðýrkan
Kale Höyük Kýrþehir-Kaman karayolu üzerinde 25-27 m
yük. toprak dolgu, geniþliði 500 metreden fazladýr.
Höyükteki arkeolojik kazýlar 1986 yýlýnda Prof. Dr.
Masao Mori Baþkanlýðýnda Japon ekip tarafýndan
baþlatýlmýþtýr. Kazýlarda çýkarýlan eserlerin Hitit ve Firik
Medeniyetlerine ait olduðu anlaþýlmýþtýr. Çýkarýlan
eserler ilimiz müzesinde sergilenmektedir.

59

58
16. yy’da Sivas minyatür

S Ý VA S Ý M A R P L A N I Ü Z E R Ý N D E K Ý
SORUNLAR, YAPILAN ÇALIÞMALAR VE
ÖNERÝLER:

ANKARA ÞUBE'YE BAÐLI
OLARAK ÖNCELERÝ MDG
OLAN SÝVAS, 1994 YILINDA
TEMSÝLCÝLÝK OLMUÞTUR.
TEMSÝLCÝLÝÐÝMÝZE KAYITLI 53
MÝMAR BULUNMAKTADIR.
BUNLARDAN 40'I ERKEK,

SÝVAS

13'Ü KADIN ÜYEDÝR. MÝMAR
SAYISININ NÜFUSA ORANI YÜZ

Kentimizin tek merkezli (Hükümet Meydaný) geliþme
göstermesi ve merkezdeki mülkiyet dokusunun her geçen
gün içinden çýkýlamaz hale gelmesi yeni çözümler
aranmasýna sebep olmuþtur. Ticaret bölgesinin þehrin
eski dokusunu oluþturan yerleþim alanlarýnýn içerisinde
sýkýþmasýndan dolayý þehir tek merkezli hale gelmiþtir. Bu
da biz mimarlara göre merkezde yapý yoðunluðunun
artmasýna sebep olmuþtur. Þehir merkezinde yavaþ yavaþ
yeþil doku tamamen kaybolmuþ, yerine bahçesiz kitle
bloklar hakim olmuþtur.
Ticaret merkezinin þehir merkezinden uzaklaþtýrýlarak
uydu kentlere yönelmek imar açýsýndan çözüm olacaðý
gibi þehrimizin merkezdeki zengin tarihi dokunun
korunmasýný saðlayacaðý görüþündeyiz.
Sivas þehrinin ikinci, hatta üçüncü merkezlere ihtiyacý
vardýr. Yeni merkezler geliþme yönüne göre tespit edilerek
mevcut merkezin yükü azaltýlmalýdýr.
Bu sorunlara çözüm getirmek için Mimarlar odasý ve
Belediye ortak çalýþma baþlatmýþtýr. Hükümet meydanýna
çok yakýn bir mesafede bulunan Yüceyurt mahallesinde
ilk bölgesel çalýþma baþlatýlmýþtýr. Kale civarýnda, kale
koruma planý adý altýnda bir proje çalýþmasý yapýlmýþtýr.
Þehrin bahçeli konut ihtiyacýnýn karþýlanmasý için de
Esenyurt bölgesinde bahçeli evler projelendirilmiþ ve
uygulamaya geçilmiþtir. Þehrin güneyinde yer alan 30
hektarlýk bir alanda
fuar ve kültür park projesi
düþünülmektedir.

BÝNDE YEDÝDÝR. 9
ODA ETKÝNLÝKLERÝMÝZ:

ARKADAÞIMIZ KAMUDA
ÇALIÞMAKTADIR. 2003 YILI
ÝTÝBARÝYLE 30 ARKADAÞIMIZ
BÜRO TESCÝL BELGESÝ
ALMIÞTIR. 2002 YILINDA
TOPLAM 321 PROJE ÝÞLEM
GÖRMÜÞTÜR.

2001 yýlý Aralýk ayýnda Naci Süha, Hülya Kayýþoðlu,
Mehmet Aydýn, Erkan Karagülle ve Ahmet Turan Koç'tan
oluþan yeni oda yönetimimiz belirlendikten sonra,
þehrimiz üst düzey yöneticilerine ve Üniversitemiz
Rektörüne tanýþma ziyaretleri esnasýnda kendileriyle
þehrin sorunlarý hakkýnda bilgi alýþveriþi yapýlarak, sýk sýk
bir araya gelinilmesi dileðinde bulunuldu.
Meslektaþlarýmýz arasýndaki iliþkileri güçlendirmek amacý
ile haftada bir gün oda ofisinde toplanma ve yeni büro
açan meslektaþlarýmýza tanýþma ziyaretleri yapma kararý
uygulanmaya baþlandý. Haftalýk toplantýlarýmýza düzenli
olarak devam etmekteyiz. Bazý günler þehrimizde restore
edilerek hizmete açýlan eski Sivas evlerinde yemekli
toplantýlar yapýlarak biraraya gelinilmektedir.
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30 Nisan 4 Mayýs tarihleri arasýnda Ýstanbul'daki yapý
fuarýna 40 kiþilik bir grupla katýlarak üyelerimizin yeni
geliþtirilen yapý malzemelerini takip etmeleri saðlandý. Bu
gezi, odamýzýn düzenlediði ilk þehir dýþý gezi olmasýndan
dolayý önemliydi. Arkadaþlarýmýz arasýnda sýcak ve yakýn
iliþki kuruldu. Bu gezimizi 14-15 Haziran tarihlerinde
Divriði ilçesi gezimiz takip etti. Divriði'de UNESCO
tarafýndan Dünya Kültür Miras listesine dahil edilen ve
Mengücekoðullarý Beyliði döneminde yapýlan Divriði Ulu
Camii, Belediye Baþkaný Mehmet GÜRESÝNLÝ
tarafýndan tüm özellikleri ile üyelerimize tanýtýldý
Gezimizin ikinci gününde Divriði Sivil Mimari eserleri
gezildi, restorasyon çalýþmalarý baþlatýlan konaklar
hakkýnda bilgi alýndý.
23-25 Mayýs 2003 tarihleri arasýnda Cumhuriyet
Üniversitesi kampüsünde, Üniversite sýnavýna girecek
öðrenciler için açýlan mesleki tanýtým fuarýna mimarlýk
mesleðini tanýtmak üzere, Mimarlar Odasý olarak stand
açýldý ve standýmýz büyük bir ilgi gördü. Fuarda Ankara
Þubenin göndermiþ olduðu 1000 mimarlýk dergisi
daðýtýldý.
Oda yönetimi olarak ilçe belediyelerine ziyarette
bulunuldu, yakýn mesafede olan Ýlçe ve Belde Belediye
Baþkanlarý veya yetkililerinin de katýlýmý saðlanarak proje
vizeleri, TUS uygulamalarý, plan ve yönetmeliklerle ilgili
bilgilendirme çalýþmalarý yapýldý.
Meslektaþlarýmýzýn proje üretme, ruhsat alma gibi
konularda karþýlaþtýklarý bazý problemleri çözümlemek
için Sivas Belediye Baþkaný ile görüþülerek belediyenin
bazý uygulamalarýnda söz sahibi olmamýz saðlandý.
Oda yönetimindeki arkadaþlarýmýzla Sivas Belediye
Baþkaný, Ýnþaat mühendisleri, Makine Mühendisleri,
Elektrik Mühendisleri Odasý baþkanlarýndan oluþan bir
komisyon, bir yýl süre ile belirli aralýklarla toplanýlarak
þehrimizin bazý sorunlarýna çözümler ve projeler
üretmiþtir. Þehrimizin trafiðini rahatlatacak birkaç kavþak
önerilerek hayata geçirildi. Þehrimizin bahçeli ev
ihtiyacýný giderecek bir bölge belirlenerek gerekli ön
çalýþmalar belediyece baþlatýldý.
En önemlisi þehrimizin merkezi olan, Hükümet
Meydanýna 5-10 dakika mesafedeki, mevcut imar planýna
göre yapýlaþmasý imkansýz olan Yüceyurt Mahallesi için
80.000 m2 alanda 1250 Konutluk öneri bir plan
hazýrlanarak Belediye'ye sunulmuþtur.

MEVCUT DURUM:

ÞEHRÝMÝZ SÝVAS

KENTÝN TARÝHÝ GELÝÞÝMÝ

1985 Yýlýnda Bayýndýrlýk Bakanlýðýnca hazýrlanmýþ olan
imar planýnda proje alaný bitiþik nizam üç ve dört katlýdýr.
Taban alaný katsayýsý ortalama %78 dir. Kadastro
parsellerinin küçük ve çok hisseli olmasý nedeniyle
yapýlamamýþ, ahþap ve genelde tek katlý binalardan
oluþmaktadýr. Ýmar planýnda 12 ve 10 metrelik yollar
haricinde genelde kadastro yollarý korunmuþ , 5,6,7,8
metrelik yollar mevcuttur. Bu nedenle ulaþým ve
yapýlaþmada sorunlar oluþmuþtur.

Sivas ülkemizin Ýç Anadolu Bölgesinde Kuzey - Güney ile
Doðu-Batý arasýndaki ulaþým yollarýnýn kesiþtiði kavþakta
yer almaktadýr. Kent merkezi nüfusu 258.000 olup, Ýl genel
nüfusu 700.000'dir. 1300 rakýmlý kentimiz karasal iklim
kuþaðýndadýr. 17 ilçemiz vardýr. Þehrimizin en temel sorunu
iþsizliktir. Sürekli dýþarý göç vermektedir.

Kent civarýnýn yerleþme tarihi neolitik dönemde
baþlamaktadýr. Ý.Ö 2000-ÝÖ 1200 arasýnda Hititler Orta
Anadolu'da oldukça geliþmiþ bir uygarlýk kurmuþlardýr.
Toprak Tepe (Sivas'ýn yukarý kalesi) Hititler'den
Selçuklular'a deðin uzun süre iskan edilmiþtir. Ý.Ö VI. yüzyýl
ortalarýnda, Sivas tüm Anadolu'yla birlikte Pers
egemenliðine girmiþtir. Daha sonra Roma, Bizans ve
Malazgirt savaþýyla da Türk egemenliðine girmiþtir.

ÝMAR PLANI DEÐÝÞÝKLÝÐÝ:
Kentsel Yenileme ve geliþtirme projesi ile alanýn
yapýlaþmasý hedeflenmektedir.
Bu amaçla:
!Yollarýn geniþletilmesi ve otopark düzenlenmesi. (Yollar
12 ve 20 metre olmaktadýr.)
!Bitiþik nizamýn, ayrýk nizama dönüþtürülerek bahçe
mesafelerinin artýrýlmasý, binalarýn güneþl almasýnýn
saðlanmasý ve artan bahçelerin çocuk oyun alaný ve
otopark olarak kullanýlmasý. (Ayrýk nizamda taban alaný
%34'e düþmektedir.)
!Yoðunluk sabit kalmak kaydýyla kat artýþý yapýlmasý (max
8 kat ve 12 kat)
imar uygulamasý yapýlarak mülkiyet sorununun çözülmesi
saðlanacaktýr.
Bütün çalýþmalar yine de tüm problemleri çözmeye
yetmemektedir. Þehir merkezinde arsa fiyatlarýnýn yüksek
olmasý, mülkiyet problemi ayrýca imar planý ve
yönetmeliklerdeki bazý baðlayýcý maddeler, mimarlarýn proje
üretirken mesleki bilgi ve tecrübeleri ile estetik çözümler
yakalamasýna engel olmaktadýr.

Aynalý Çarþý

Sivas Cumhuriyet Üniversitesi
Kültür Merkezi Binasý

YÜCEYURT PROJESÝ
PROJE ALANI:
Yüceyurt mahallesi 20 L-II imar paftasýnda, Kadastronun
132 paftasýnda yer almaktadýr. Hastane caddesi ve
Karabað caddesi ile çevrili alandadýr.

Týp Fakültesi Hastanesi

ÞEHRÝN JEOLOJÝK YAPISI:
Sivas Ýlinde, deðiþik, yaþlý tortul kayaçlar geniþ alanlarý
kapsar. Yer yer volkanik, maðmatik kayaçlar ve
metamorfik kayaçlar da gözlenir. Tortullardan kireçtaþý, kil,
marn ve jipsler oldukça yaygýndýr.

DOÐAL GÜZELLÝKLER:
Gürün Gökpýnar Gölü, Zara Tödürge Gölü, Gemerek Sýzýr
Çaðlayaný, Sivas Paþa Fabrikasý, Karaçayýr Ormaný, Kale
Parký, Sivas Etem Bey parký ve Paþa fabrikasý belli mesire
yerleridir. Kangal balýklý kaplýca, Sýcak Çermik, Soðuk
Çermik, Þarkýþla Orta bucak Çermiði, Alaman Çermiði
gibi içme ve kaplýcalarý vardýr.

Anadolu Selçuklu Devletinin güçlenmesi, kentin 12.
yüzyýl'dan baþlayarak tarým ve ticaretinin geliþmesine yol
açmýþtýr. 13.yüzyýl'da ise Ýran, Mezopotamya, Akdeniz ve
Karadeniz'den gelen ticaret yollarýnýn Sivas'ta birleþmesi
ile olaðan üstü bir ekonomik geliþme oluþmuþtur. Kent

Divriði Ulu Cami Taç Kapýsý
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Suriyeli Iraklý Cenevizli Latin, Rus, Kýpçak tüccarlarýnýn
buluþma yeri olmuþtur. Bu ticari etkinliklere ayrýca
Selçuklu Sultanlarýnýn ilgisi de eklenince, kent önde gelen
kültür merkezlerinden biri durumuna gelmiþtir.
Ýzzettin Keykavus'un 1217'de yaptýrdýðý Daruþþifa ayný
zamanda bir týp medresesidir. Medreselerden kalýntýlarý
günümüze kadar ulaþan Gök Medrese, Çifte Minare ve
Buruciye Medreseleridir.
(1271)Anadolu'nun Türkleþmesi ve Ýslamlaþmasý
sürecinde yerli kültürle Türk Kültürünün sanat alanýndaki
etkileþimleri bu bölgede daha belirgindir.
Sivas Osmanlý yönetimine geçtikten sonra Moðol
Ýmparatoru Timur'un istilasýyla surlarý yýkýlmýþ ve
yaðmalanmýþtýr. Kent 13. ve 14. yüzyýllardaki görkemine
tekrar ulaþamamýþtýr. 17. yüzyýl'da Sivas yerleþim olarak
kýsmen harap olan dýþ surlarýn içine yerleþmiþtir. Surlarýn
beþ kapýsý vardýr. Batýda Kayseri Kapýsý, Doðuda Tokmak
kapýsý, yine doðuda Palas kapýsý, kuzeyde Can Cun kapýsý
ve yýldýz tarafýnda Sülpür kapýsý vardýr. Dýþ surlar içinde ise
iki kale bulunmaktadýr. Doðudaki Kalenin etrafý hendekle
çevrili ve yukarý kaleye nazaran daha önem arz etmektedir.
Evliya Çelebi surlarýn içinde 40 mahalle bulunduðunu ve
bir Ermeni bir de Rum mahallesinin olduðunu kaydetmiþtir.

17. yüzyýlda surlarýn içine sýkýþtýrýlmýþ olan þehirde
kerpiçten iki katlý ve bahçeli evler hakimdi. Sivas'ta 1828
yýlýnda kurulan belediyenin etkisiyle o devrin
bölgeselleþmiþ stiliyle hükümet binasý, Kýþlalar, okullar,
Taþhan gibi yapýlar inþa edilmiþtir. 1890'larda büyük ve
ahþap daha kullanýþlý evler yapýlmaya baþlanmýþtýr. 4 Eylül
1919'da gerçekleþen Kongreden sonra
Sivas;
Cumhuriyet Türkiye'sinde önemli bir þehir olmuþtur.
Devlet eliyle önemli kamu yatýrýmlarý yapýlmýþtýr. 1934 Cer
Atölyesi , 1943 çimento fabrikasýnýn kurulmasý ile þehir
daha da geliþmiþ, mahalleler artmýþtýr. 1928 1935 yýllarý
arasýnda caddeler geniþletilmiþ, demiryolunun hizmete
girmesi ile de Ýstasyon Caddesi açýlmýþtýr. 1944 memur
konutlarý kanunu ile memur evleri yapýlmaya baþlanmýþtýr.
Kent Merkezi, Hükümet Binasý, Belediye Jandarma,
Adliye Binasý gibi halkla iliþkilerin yoðun yaþandýðý
Kurumlar ile tarihi önemi olan Buruciye, Çifte Minare
Medresesi gibi yapýlarýn bir arada bulunduðu, Hükümet
meydaný olarak tanýmlanan bölgededir. 1974 yýlýnda
Cumhuriyet Üniversitesinin kurulmasý þehre ekonomik
sosyal ve kültürel yönden katký saðlamýþtýr. 1986 yýlýnda
yapýlan toplu konut kredi seferberliðinden yararlanan
Sivas'ta, 1800 konutluk Yeniþehir Toplu konut projesi,
Hedef 500 Eðitimciler Kooperatifi, Ata kent Toplu Konut
Projeleri yapýlmýþtýr.

ANADOLU SELÇUKLU DÖNEMÝNE AÝT
ÖNEMLÝ YAPI VE ESERLER
Ulu Cami (Sultan Alaaddin Camii): Hangi
tarihte yapýldýðý bilinmemektedir. Kentte
bulunan eserlerin en eskisidir. Eðri Minaresiyle
ünlüdür.
Þifaiye: 1217'de izzettin Keykavus tarafýndan
yaptýrýlmýþtýr. Mimarý Ahmet olarak geçmiþtir.
Gökmedrese: 1271 tarihinde Sahip Ata
Fahrettin Ali Hüseyin tarafýndan yaptýrýlmýþtýr.
Mimarý Kahýyan ül-Kanevi'dir.
Buruciye: Muzaffer Bin Hibetullah ÜlBurucerdi tarafýndan 1271 yýlýnda
yaptýrýlmýþtýr. Mimarý bilinmemektedir.
Çifte Minare: 1271 III. Gýyasettin Keyhusrev'in
vezirin Þemsüddin Mehmet tarafýndan
yaptýrýlmýþtýr. Mimarý bilinmemektedir.
Güdükminare: 1347 senesinde Alaaddin
Eratna tarafýndan yaptýrýlmýþtýr. Mimarý
bilinmemektedir.
OSMANLI DÖNEMÝ ÖNEMLÝ YAPI VE
ESERLERÝ
Kale Camii: 1574 III. Murat vezirlerinden
Sivas valisi Mahmut Paþa Bin Ali Bey
tarafýndan yaptýrýlmýþtýr.
Meydan Camii: Hasan Paþa tarafýndan 1558
de yaptýrýlmýþtýr.
Behrampaþa Hamamý: 1569'da yaptýrýlmýþtýr.
Mimarý bilinmemektedir.
Kurþunlu Hamamý: 1576 yýlýnda yapýlmýþtýr.
Mimarý bilinmemektedir.
Mehmet Ali Hamamý: 16. yüzyýlda yapýlmýþtýr.
Mimarý bilinmemektedir.
Çay Hamam: 16 yüzyýlda yapýlmýþtýr. Mimarý
bilinmemektedir
Alibaba Camii: 1785-1786 tarihleri arasýnda
yapýlmýþtýr. Mimarý bilinmemektedir.
Aliaða Camii: 1598 yýlýnda Muslu Bey
tarafýndan yaptýrýlmýþtýr.
Hükümet Konaðý: Sivas valisi Halil Rýfat Paþa
tarafýndan 1884 yýlýnda yaptýrýlmýþtýr. Halen
Vilayet Konaðý olarak kullanýlmaktadýr.
Erkek Lisesi (Kongre Lisesi): 1887 yýlýnda
yapýlmýþtýr. 4 Eylül 1919 da Sivas Kongresi bu
binada yapýlmýþtýr. Bina halen Kongre Müzesi
olarak kullanýlmaktadýr.
Ýnönü Konaðý: ll Cumhurbaþkaný Ýsmet
Ýnönü'nün çocukluðunun geçtiði bina restore
edilerek Halkýn ziyaretine açýlmýþtýr.

Taþ Han

4 Eylül Kongre Binasý

jandarma binasý
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UIA 2005 ÝSTANBUL'UN
TANITIMI ÝÇÝN:
Uluslararasý Logo Yarýþmasý ve
Mimarlar Odasý'ný Bekleyen Sorumluluk
Aydan Balamir
Doç. Dr., UIA 2005 Ýstanbul Kongresi
Bilim Komitesi Sekreteri
Maliyetsiz bir Tanýtým Kampanyasý
Mimarlar Odasý, dünya mimarlarýný 2005 yýlýnda Ýstanbul'da bir
araya getirecek olan XXII. UIA Kongresi'nin tanýtýmý
kapsamýndaki ilk projesini parlak bir istatistikle gerçekleþtirdi.
Proje, tamamen internet ortamýnda gerçekleþen uluslararasý
bir LOGO yarýþmasý idi ve bu amaçla kurulan siteye, 3 ay içinde
92 ülkeden 250.000'in üstünde ziyaret oldu; yarýþmaya 53
ülkeden 790 logo geldi. Yarýþma duyurularý yüzlerce sitede yer
aldý. Ödül haberleri özellikle Alman sitelerinde yanký buldu. (Bu
ilgi, Berlin Kongresi'nin yakýnlýðý nedeniyle Almanya'dan
katýlýmýn yüksek oluþu ve sekiz ödülden üçünün Alman
tasarýmcýlar oluþundan kaynaklanýyor.)
Uluslararasý Mimarlar Birliði (UIA) ve Grafikerler Meslek
Kuruluþu'nun (GMK) desteðiyle açýlan yarýþma, 23 Mayýs 2003
günü yapýlan jüri deðerlendirmesiyle sonuçlandý.(1) Ýlan
edilmiþ yalnýzca 3 ödül söz konusu idi; ancak jürinin bütçeye
son anda katýlan bir kaynaðý, sembolik tutarlarla da olsa 5
mansiyon için kullanmasý, bu yoðun ilgiye küçük bir teþekkür
anlamýna geliyordu.
Yarýþma, kongrenin görsel kimliðini oluþturmada bir ilk adým
olmanýn yanýsýra, 2005-Ýstanbul'un uluslararasý ölçekte
duyurulmasýna yönelik de ilk kapsamlý giriþimdi. Projenin bu
yönden baþarýsý, özellikle uluslararasý platformda büyük
bütçelerle giriþilebilecek bir tanýtýmý, Oda'ya hemen hiç maliyet
yüklemeden gerçekleþtirmiþ olmasýdýr. Profesyonel bir giriþim
olmadan, “eþ-dost arasýnda” denebilecek bir yöntemle
saðlanan mütevazi bir bütçeyle yürütüldü yarýþma. Kongre
Baþkaný Suha ÖZKAN'ýn saðladýðý bir fona ek olarak,
yarýþmanlardan alýnan sembolik (her tasarým için 10 dolar)
katýlým ücreti, projenin asýl bütçesini oluþturdu. Jüri
sonuçlanmadan hemen önce 2005 Bilim Komitesi
üyelerimizden Doðan HASOL ile Köksal ANADOL'un saðladýðý
destek, ödül ve yayýn harcamalarýna kaynak oluþturdu. Jüri
üyeleri de gönüllü çalýþtýlar; ekibin internet sistemini kurup
iþleten ARKÝTERA ise, profesyonel olarak baþladýðý iþi giderek
klasik 'Oda gönüllülüðü' yönü aðýr basan bir özveriyle yürüttü.
Ýþler, baþtan kimsenin kestiremediði bir yoðunlukta seyretti.
Ayrýntýlý bir projelendirme yapmadan, oldukça ani bir kararla,
ve biraz da Arkiteralý gençlerin (Ömer YILMAZ, Ömer
KANIPAK ve Banu BÝNAT) ve UIA-2005'in organizasyon
sekreteri Sena ALTUNDAÐ'ýn enerjisine güvenerek

kalkýþtýðýmýz yarýþmaya, doðrusu bu kadar ilgi olacaðýný
beklememiþtik. Suha Özkan'ýn “kaðýtsýz yarýþma” önerisine
baþta biraz kuþkuyla baktýðýmý hatýrlýyorum. Yarýþmaya
katýlýmýn pek yüksek olmayýp sonunda mahcup olacaðýmýza
iliþkin korkum, biraz da ödül tutarlarýnýn azlýðý nedeniyle idi.
Profesyonel tasarýmcýlarýn katýlmasýný pek özendirmeyecek
ölçüde mütevazi ödüllere raðmen, öðrenci ve amatör
tasarýmcýlarýn yanýsýra çok sayýda profesyonelin de katýldýðýný
gösteren istatistik, kâr amacý gütmeyen bu giriþime duyulan
ilgi ve güveni gösteriyor.
Yarýþma Süreci: Yarýþmacý ve Jüri Deðerlendirmesi
Mimarlar Odasý, yarýþmanýn Uluslararasý Mimarlar Birliði ile
Grafikerler Meslek Kuruluþu'nun koþullarýna uygun olarak
yürütülmesine özen gösterdi.(2) Yarýþma, tamamen internet
ortamýnda yürütülmenin yanýsýra, yarýþmacýlarýn ön
deðerlendirme sürecine katýlýmý ile de, alýþýlmýþ yarýþmalardan
ayrýlýyordu. Ýlk eleme, yarýþmaya katýlanlar tarafýndan internet
ortamýnda oylama ile gerçekleþtirilecek, ancak jüri dilerse elenen
eserleri inceleyerek deðerlendirmeye alma ve ödül için aday
gösterme hakkýna sahip olacaktý.
Gerek jürinin tüm katýlýmý yeniden deðerlendirme hakkýný saklý
tutan bu ikili deðerlendirme sistemi, gerekse yarýþmaya yaþ ve
meslek sýnýrlamasý bulunmadan katýlým olanaðý, þartnamenin
yazýmýnda ihtimam gerektirdi.(3) Bu ölçüde 'katýlýmcý' bir
yarýþmanýn, yerleþik jüri sisteminin yetkinliði ile bir ikinci saðlama
sürecinden geçmesi beklenirdi. Bu yarýþmada izlenen yola göre,
elenmiþ eserler içinden birinin incelemeye alýnabilmesi için jüri
üyelerinden en az biri tarafýndan önerilmesi yeterli koþul idi.
Sonuçta jüri, ön elemede en fazla oy almýþ ilk 50 esere ilaveten,
yarýþmanlar tarafýndan elenmiþ eserler içinden 79 logoyu daha
deðerlendirmeye aldý. Ödül grubunda yer alan 8 logonun yarýsý,
jüri üyelerinin önerisiyle deðerlendirmeye girdiler.
Jüri toplantýsý sýrasýnda, uygulanan bu ikili deðerlendirme
sisteminin Grafikerler Meslek Kuruluþu tarafýndan
benimsenmediði anlaþýldý.(4) Bu konudaki tereddüt, mimarlarýn
da oldukça hassas olduðu bir konuya, yani tasarým ürününün ehil
ve/ya yetkili olmayan kiþilerce deðerlendirilmesinin
sakýncalarýna iliþkin olmalýdýr. Öte yandan, bilinen “Halk Jürisi”
uygulamalarýndan farklý olarak burada ilk elemeyi yapanlar
yarýþmaya katýlanlardý ve yukarda deðinildiði gibi, jüri tarafýndan
saðlamasý yapýlan bir sistem söz konusu idi. Böylece yarýþmaya
katýlanlarýn tercih profilini veren deðerli bir belge oluþturmanýn
yanýsýra, ayný tasarým problemi etrafýnda düþünce üretmiþ
kiþilerin paylaþtýðý bir ortam yaratýlmak istenmiþti. Siteye
ziyaretin yoðunluðu düþünülürse, hedeflenen paylaþým ortamýnýn
gerçekleþtiði varsayýlabilir.
Yarýþmaya katýlýmýn herkese açýk olmasý nedeniyle, þartnameye
tasarým merkezli mesleklerle sýnýrlý bir yarýþma için gereksiz
sayýlabilecek ayrýntýda “deðerlendirme kriterleri” yazýldý. Tasarým
için kavram oluþturmada etken olabilecek temel ölçütlerin
kapsamlý þekilde yazýmý, kurumun beklentilerine iliþkin
gelebilecek sorularý en aza indirmesi bakýmýndan yararlý oldu.
Yarýþmaya katýlan tasarýmlarý ve jüri deðerlendirme sonuçlarýný,
þartnamenin ilgili bölümüyle birlikte gözden geçirmekte yarar
var.(5)
Yukarýda sýralanan kriterlerden biri ya da diðeri üzerine
yoðunlaþýp 'harfiyen riayet' etme tehlikesi, yarýþmaya katýlan
tasarýmlarýn bir bölümünde izlendi; örneðin mimarlýðýn bina

resimleriyle temsili, Türkiye ve Ýstanbul'un temsilinde minare ve
bayraðýn figüratif aðýrlýkta kullanýmý, keza 'pazaryeri' temasýnýn
doðrudan kapalý çarþý resimlemesiyle aktarýmý ve resmi kurum
logolarýnýn zorlanmýþ bireþimleri gibi. Öte yandan, tasarým
disiplininin soyutluðu içinde, esin kaynaðýna mesafeli kalabilen
nitelikli logo arayýþlarý da vardý. Bu konuda jüri, resmi UIA
logosuna alternatif oluþturma sýnýrýna dayanan tasarýmlarý
benimsemeyip, 'etkinlik kimliði' yaratabilme potansiyelini öne
çýkardý.
Jüri toplantýsýnýn baþýnda, logonun ne ölçüde 'kurumsal ciddiyet'
(otorite) iletmesi ya da 'mediatik' olmasýnýn kabullenilebileceði,
logonun yerellik ve ulusallýk dozlarýna iliþkin bir ön kararýn bulunup
bulunmadýðý gibi sorular üzerinde duruldu. Jürinin grafik
tasarýmcý üyeleri, logonun kullanýcýsý olacak kesimin eðilimini
belirlemek üzere, jürinin mimar üyelerine tasarým diline iliþkin
sorular da yöneltti; örneðin Jüri baþkaný Paul McMILLEN, yerellik
dozunun yanýsýra, 'estetik dinginlik', 'serinkanlýlýk' ya da 'hýnzýrlýk'
gibi konumlar arasýnda bir tercihin olup olmadýðý sorusu üzerinde
durdu. Mimarlarýn bu sorulara yanýtlarý, genelde 'çaðdaþlýk',
'ileriye dönüklük', 'soyutluk' gibi deðerlerin önemsendiði; ancak
baþtan verilmiþ bir kararla pozisyon belirlemek yerine, tartýþmayý
eserler üzerinden yürütmenin daha verimli ve anlamlý olacaðý
yönündeydi.
Bu konudaki görüþüm, “deðerlendirme kriterleri” altýnda
sýralanan olasý temsiliyet araçlarý ve esin kaynaklarýnýn hepsinin
de, iyi bir logo için eþdeðer potansiyele sahip olduðudur.
Sözgelimi minare ve bayrak gibi kolay tüketilebilecek imgeler de
þovenlik ve banallik taþýmadýðý sürece beklenen logo tasarýmýna
esin kaynaðý oluþturabilirlerdi ve bu yönde baþarýlý çalýþmalar da
yarýþmada yer almaktaydý. Bu bakýmdan jüri elemeleri kanýmca
tutarlý gitmiþ, eleme aþamalarýný geçen tasarýmlar, her
kategorinin temsil edilebildiði bir çeþitlilik sergilemiþtir.
Sergilenen çeþitliliðin ikonografik çözümlemesi, Türkiye'nin
kültürel kimlik savlarý ile yerleþik ülke ve kent imajlarý arasýndaki
bölünme bakýmýndan ilginç veri saðlayabilir. Yarýþmaya
yurtdýþýndan katýlýmlarýn kayda deðer bir bölümünün Türkiye ve
Ýstanbul'un temsiline yönelmiþ olmasý ve bu yolda hilal, kubbe ve
minarenin aðýrlýk kazanýþý, dikkati çeken ilk veridir. Bu yazýnýn
amacýný aþan kapsamlý bir çözümleme, UIA-2005'in etkinlik
kimliðinin nasýl algýlandýðýna iliþkin ipuçlarý bakýmýndan da önemli
bir fýrsat olabilir.
NOTLAR
(1) Asýl Jüri Üyeleri: Kamer ALTINOVA (Grafik Tasarýmcý), Aydan
BALAMÝR (Mimar), Yeþim DEMÝR (Grafik Tasarýmcý), Sadýk
KARAMUSTAFA (Grafik Tasarýmcý), Paul McMILLEN (Kreatif Direktör,
Fotoðrafçý), Süha ÖZKAN (Mimar) Çaðla TURGUL (Grafik Tasarýmcý),
Çiðdem TÜRKOÐLU (Mimar), Nejat Emrah YÖRÜK (Grafik Tasarýmcý).
Yedek Jüri Üyesi: Fatih SÖYLER (Mimar); Raportör: Sena Altundað (UIA
2005 Sekreteri).
(2) Jüri üyelerinden Suha Özkan, UIA yönetiminin onayý alýnarak (Konsey
üyeliði nedeniyle) jüriye UIA temsilcisi olarak katýldý. Jürinin mimar
üyeleri Mimarlar Odasý ve UIA-2005 Kongresi ile baðlantýlý kiþiler olarak,
logonun kullanýcý kesimini de temsil ediyordu. Tasarýmcý üyeler GMK
(Grafikerler Meslek Kuruluþu) Yönetim Kurulu tarafýndan önerildiler.
Jüriye iletiþim-reklam sektöründen Paul McMILLEN (direktör, fotoðraf
sanatçýsý) baþkanlýk etti.
(3) Þartname hazýrlýðý Mimarlar Odasý'nýn UIA ekibi içinde yürütüldü.
Taslak A. BALAMÝR tarafýndan hazýrlanýp Organizasyon Komitesi

üyelerinin yazýlý görüþleri sorularak derlendi. Yarýþmaya katýlýmýn kurgusu
ve teknik koþullarý ARKÝTERA tarafýndan hazýrlanýp yine UIA ekibi
tarafýndan denetlendi.
(4) Þartname hazýrlýðý sýrasýnda GMK yönetimine iletilmiþ taslak metin
üzerine yazýlý bir görüþ gelmemiþ, yarýþman oylarýnýn sayýsal riskine iliþkin
sözlü bir görüþ iletilmiþti. Bu konudaki tereddüt, yarýþmanlarýn kendi
eserlerine oy kullanamýyor oluþlarý ve sayýsal olarak eþik atlayabilmek için
ödenmesi gerekecek kayýt ücretinin yüksekliði ile giderilmeye çalýþýldý.
(5) Kongrenin etkinlik kimliðine iliþkin beklentiler þöyle duyurulmuþtu:
a. Kurumsal Temsiliyet: UIA ve Türkiye Mimarlar Odasý'nýn Kimlikleri
Kongrenin ortaklarý, UIA ile Türkiye Mimarlar Odasý'dýr. UIA, beþ kýtada
yüzü aþkýn ülkedeki meslek örgütlerinin üye olduðu, bir milyondan fazla
mimarý temsil eden bir meslek birliðidir. Birliðin Türkiye Kesimi olan
Mimarlar Odasý, otuz bine yakýn aktif üyenin anayasal meslek
kuruluþudur. Her iki kuruluþ da, paylaþtýklarý evrensel amaç ve iþlevlerin
yanýsýra, insan yaþamýnýn fiziki ortamlarýný gerçekleþtirmeyi üstlenmiþ bir
mesleðin ortak kültüründe buluþmaktadýr.
b. Mimarlýk Kültürü ve Mesleðinin Temsili: Nitelik ve Özgünlük
Dünya mimarlarý tarafýndan paylaþýlan bilgi, deðer ve ideallerin topyekün
temsili, öncelikle logonun üstün tasarým nitelikleri ve özgünlüðünde
aranmaktadýr. Logo tasarýmýnda, mimarlýk kültürü ve mesleðini temsil
edecek bir imge veya düþünceden yola çýkýlabilir. Söz konusu imgenin,
mevcut kurum logolarýndan esinlenilerek üretilmesi de, tasarýmcýnýn
isteðine baðlýdýr.
c. Kongre Yeri ve Temasýnýn Temsili: Ýstanbul, Türkiye, Pazaryeri
UIA 2005 Ýstanbul'un hatýrda kalýr ve davet edici imajýný oluþturmak üzere,
Kongre'nin yeri ve temasýndan esinlenme yoluna gidilebilir. Bu durumda
logonun Ýstanbul'u, Türkiye'yi veya 'Pazaryeri' temasýný çaðrýþtýran bir
grafik düþünceye sahip olmasý beklenir. Pazaryeri temasýnýn açýlýmý
yarýþmacýlara þöyle duyurulmuþtu (UIA-2005'in tanýtýmý için UIA-2002Berlin Kongresi'ne giden metinden):
“Kongre “MimarlýkLARýn Pazaryeri” baþlýðý altýnda, günümüz þehirlerinin
yerel sorunlarýný ve yapý sektörünün küresel gündemlerini tartýþacak.
Amaç, mimarlýðýn 'pazar/piyasa' kavramlarýyla olan son derece doðal,
ama bir o kadar da çeliþkili ve gerilimli iliþkisi üzerine düþünce ve ilke
geliþtirebilmektir. Kongrede, 'pazaryeri' imgesinin olumlu yönleri
(çeþitlilik, serbestlik, rekabet, þenlik, birlik içinde çokluk...) ile olumsuz
çaðrýþýmlarý (metalaþma, ticarileþme, bezirgânlýk...) akýlda tutularak,
mimarlýk kültürü ve mesleðinin pazar/piyasa iþleyiþleri tartýþýlacak.
Kongrenin genel kurgusunun da temaya uygun olarak, sanal ve gerçek
ortamlarda kurulacak bir 'pazaryeri' atmosferinde gerçekleþmesi
planlanmakta.”
d. Logonun Zorunlu Unsuru: “UIA 2005 Ýstanbul”
Logonun herhangi bir anlam iletmeyi üstlenmeyip, grafik ve tipografik
kimliðiyle güçlü bir imaj oluþturma yolunu seçmesi de yeterlidir. Logonun
asgari unsuru, “UIA 2005 Istanbul” (ya da “uia 2005 istanbul”)
baþlýðýndan ibarettir.
e. Grafik Tasarýmýn Gerekleri
Logo özgün bir tasarýma sahip olmalý; hiç bir ulusal, kültürel ve inanç
deðerini rahatsýz etmemelidir. Logonun kolay üretilebilme ve farklý boyut
ve ortamlara uyarlanabilme özelliðine sahip olmasý gerekir.

23 Mayýs günü toplanan jürinin belirlediði ödül sahipleri þöyle:
1.Ödül: Andreas Uebele, Grafiker, Stuttgart
2.Ödül: David Phillips Mimar, Londra
3.Ödül: Mehmet Pala Web Geliþtirimci, Ýstanbul
Mansiyon: Sven Pfeiffer, Mimar, Frankfurt
Mansiyon: Peter Bohn, Mimar, Münih
Mansiyon: Elif Yalçýnkaya S.Y., Ýstanbul
Mansiyon: João Santos, Mimar, Carnaxide
Mansiyon: Susan Murphy Hemsworth, Grafiker / Mimar
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ÖZÜR .....
“Depreme Uyarlý Muska Yazma Yarýþmasý“ baþlýklý yazý,
Haziran Bülteninde yayýnlanmadan önce, “oldukça sert bir yazý
olduðu“ belirtilerek görüþüm sorulmuþ idi. “Gönderilen ama
yayýmlanmayan hiçbir yazý bulunmadýðý, bu davranýþý devam
ettirmenin yararlý olacaðý, tartýþmasýz, polemiksiz, en sert
eleþtirilere bile pek az tepki verildiði mimarlýk ortamýmýzda belki
bir tartýþma yaratacaðý“ þeklinde görüþlerimi aktardým. Açýkça
yayýmý yönünde tavýr koydum.
Yazýyý okumamýþtým, yayýnladýktan sonra okudum. Yukarýdaki
görüþlerimi sürekli irdeliyor, yeniden gözden geçiriyorum.
Yaklaþýmým hala doðru geliyor. Yaklaþýmýmý deðiþtirmem için
güçlü bir gerekçe arýyorum, bulamýyorum. Yazýyý önceden
okumam, denetlemem gerekmiyor. Ayrýca hakkým da yok. Ama bu
yazýda bazý terslikler var. Tekrar takrar okudum ve bazý sonuçlara
ulaþtým.
· Bu yazý adil deðil.
· Bu yazý muhataplarýný eleþtirmiyor, örseliyor.
· Yazýdan kalkarak, yazýnýn görüþlerini tartýþma olanaðý
bulunamýyor.
Böylece yazý; yazarýnýn niyeti ne olursa olsun sadece
karalayýcý bir yazýya dönüþmektedir.
“Mimarlar Odasý, Müteahhitler Birliði' nin verdiði parayý ödül
olarak daðýtmak üzere“ Depreme Uyarlý Yerleþmeler Mimari Fikir
Yarýþmasý “ adý altýnda bir yarýþma düzenledi. “
Yukarýdaki alýntýya baktýðýmda; Sayýn Cihat UYSAL' ýn
bildikleri ile benim bildiklerim, onun hatýrladýklarý ile benim
hatýrladýklarým farklýlýklar içeriyor. Tekrar dönüp inceledim,
bilgilerin tümü yanlýþ. Ama sorun yanlýþ aktarýmdan çok,
barýndýrdýðý nitelendirmelerin iþin tüm aktörlerini; önereni,
düþüneni, raportörü, seçicileri ile tüm katký koyanlarý aþaðýlar
özellikte olmasýdýr.
1. Yarýþma fikri mimarlar odasý 37 dönem programýnýn
oluþtuðu dönemde ilk kez ortaya atýlmýþtýr.
2. Yarýþmanýn duyurusu; seçiciler kurulunun oluþumu,
seçiciler kurulunun deðerlendirmelerini halka açýk sergide
yapmalarý, ilk sekizin önerilerini halka açýk toplantýda
savunmalarý, tartýþmalarý gibi alýþýlmýþ formatlarýn dýþýnda
arayýþlarý yansýtmýþtýr. Amaç konuyu toplumla birlikte tartýþmak,
bir anlamda mimarlýðý sosyalize etmek þeklinde
deðerlendirilebilir. Yaratýlabilen ilgiye tutunarak konuya dair
duyarlýlýklarý derinleþtirmek ve yaygýnlaþtýrmak hedeflenmiþtir.
3. Konuya iliþkin mimarlýk ortamýnýn zaten önemli bir
duyarlýlýk göstermesi gerektiði, mesleki ve toplumsal
sorumluluklarý gereði; konuya yoðunlaþacaklarý, zaman
ayýracaklarý, birikimlerini paylaþacaklarý ve zenginleþtirecekleri
vb. bir çok pozitif varsayýmda bulunulduðu ortama anlam
yüklendiði anlaþýlmaktadýr.
4. Yarýþmayý önerenler; raportörler, danýþmanlar, seçiciler

daha ötesi katýlýmcýlar için herhangi bir ücret veya ödül
önermiyordu. Bu bilinçli bir seçim, bir tercihti. Depremle iç içe
yaþayan, birkaç yýl arayla ciddi yýkýmlar yaþayan, buna raðmen
unutmakta ýsrarcý davranan bir toplumda, böyle bir yarýþma
açýlmýþsa, mimarlar sürece katýlacak, kendiliðinden bir davranýþ
olarak, hiç bir bedel ya da ödül beklemeksizin yarýþmaya katký
vereceklerdi.
5. Mimarlýða, mimarlara yüklenen bu deðerlere, bir anlamda
onurlandýrmaya raðmen, yüksek katýlým olmadý. Varsayýmlar
tutmamýþtý. Son bir çaba ile Müteahhitler Birliði nin saðladýðý
sembolik destekle, benzeri yarýþmalara göre yine sembolik
sayýlabilecek bir ödül konmuþ, süre uzatýlmýþtýr. Ne var ki mimarlýk
ortamýmýzýn gereken ( beklenen demek daha doðru ) desteðinin,
katkýsýnýn saðlanamadýðý bir gerçekliktir.
Yeniden hatýrlatýlmaya çalýþýlan bu sürece raðmen; herhangi
birimizin olaný biteni, Müteahitler Birliði’nin verdiði parayý
daðýtmak için bahaneye indirgeme hakký olabilir mi?
Bir “özür” yazýsýný çok fazla uzatmak doðru deðil, ama
yazýdaki birkaç konuya daha kýsaca deðinmek gerekiyor.
“Mimarlarýn kendilerine yeni iþ alanlarý yaratma isteðiyle
yaptýklarý Pazar yaratmaya yönelik bu giriþim, küreselleþmeden
nasibini almýþ bir bir tavýr, kutlamak gerek! Ne var ki, mimarlarýn
daha önce, deprem olmayan bölgeler için de ayný giriþimi
baþlatmýþ olmalarý gerekiyor idi. Öyle ya, deprem olmayan
bölgelerdeki iþsiz mimarlarýn baþý kel mi? O, bölgelerin çevre ve
yapý sorunlarý çözüldü mü?”
Sn. Cihat Uysal'ýn bu deðerlendirmeleri de adil deðildir.
Yarýþma þartnamesinde konunun tanýmlanýþý da, amacý da
aþaðýdaki aktarýmlardan hatýrlanacaðý gibi farklýdýr.
“Yarýþmanýn konusu
Deprem ve Mimarlýk
17 Aðustos 1999 Kocaeli Depremi ile yaþadýðýmýz kýyým ve
yýkým, ülkemizde yerleþme ve yapýlaþma süreçlerinin saðlýklý
iþlemediðini ortaya koydu. Mimarlýðýn dýþlandýðý bir
kentleþmenin yarattýðý felaketi yaþadýk. Buna raðmen Kocaeli ve
Düzce depremi ertesinde inþa edilen deprem konutlarý yine
mimarlýktan adeta kaçýrýlarak gerçekleþtirildi. Depreme uyarlýlýk,
depreme dayanýklýlýða indirgenerek yine inþai bir sorun olarak
sunuldu.
Ýstanbul’da deprem olasýlýðýnýn bir karabasan halini aldýðý bu
günlerde ülkemizin doðal kaynaklarý yanýsýra en önemli
kaynaklarýndan olan mimarlýk birikiminin bu soruna çözüm için
harekete geçirilmesi Mimarlar Odasý’nýn görevidir. Mimarlar
Odasý Yönetim Kurulu, Oda üyelerini bu konuda birlikte fikir
üretmeye ve deprem koþullarýna uyarlý yerleþme ve yapý
tasarýmlarý geliþtirmeye çaðýrmak için bu yarýþmalarý
düzenlemektedir.
.......”
Mimarlar Odasýnýn mimarlara iþ alaný yaratma çabasý elbette
olacaktýr. Ama bunu þartnamenin kavramlarýyla “mimarlýk
yoksunluðu” nun, ya da “mimarlýk kaynaðýndan” yeterince
yararlanýlmamýþ olmasýnýn kentsel ve kýrsal alanlarda
kaybettiklerimize dair deðerlendirmelerden koparmak, Mimarlar
Odasýný iþe adam yerleþtirme gayretkeþliði içinde sunmak bizim
alýþtýðýmýz düþünüþ þekli deðildir.
Ama daha yazýsýnýn baþlýðýný “Depreme Uyarlý Muska Yazma
Yarýþmasý” þeklinde belirlerken Sn. Cihat Uysal “Mimari Fikir
Yarýþma” larýný baþtan mahkum etmiyor muydu?
Sonuç olarak;
Baþta bu yarýþmanýn fikir babasý SAÝT KOZACIOÐLU olmak
üzere karar verenlerden, emek verenlerden, raportörlerden,
seçicilerden ve tüm katýlýmcýlardan özür diliyorum. Ýki nedenle;
1. Yu k a r ý d a a ç ý k l a n d ý ð ý g i b i , y a n ý t l a n a m a y a c a k ,
tartýþýlamayacak ve adil olmayan bir deðerlendirmenin muhatabý
haline getirdiðimiz için,
2. Onca emek sarfettikleri yarýþmaya, katýlýmýn arttýrýlmasýný,
amaca daha fazla yaklaþýlmasýný saðlamakta Þube olarak yeterli
katkýyý saðlayamadýðýmýz için. Þubemizin kalabalýk gündemi
içerisinde gerekli yoðunlaþmayý baþaramadýðýmýz için.
Sn. Cihat UYSAL'a teþekkür etmem gerekiyor, iki nedenle;
1. Konuyu telefonda tartýþýrken ve yukarýdaki gibi bir yazý
yazacaðýmý belirttiðimde, büyük bir anlayýþ ve olgunluk gösterdiði
için. En azýndan bunlarýn tümünü yayýna karar vermeden
söyleyebileceðimi, uyarabileceðimi bana hatýrlatabilirdi,
yapmadý.
2. Konuyu Þube yönetimi olarak yeniden deðerlendirmemize,
kendi yanlýþlarýmýza, eksiklerimize bakmamýza neden olduðu için.
Ayhan ÇELÝK

Olanaklarýn kýsýtlýlýðý, insanlarýn bilmediði adýmlarý atmasýný, yani
saçmalamasýný engelliyor. Olanaklarýn artmasý, büyük hatalarýn
önünü açýyor. Ýþte o zaman yapýyla karikatür yapmanýn
baþyapýtlarý doðuyor. Venturi'yi görselerdi post-modern'i
ellerinden kaçýrdýklarýný anlarlardý.
Tarihte birçok anýt insana üstünlük duygusu vermek için yapýlmýþ
olsa da, böylesi görülmemiþtir. Mimarinin buna aracý olmasý
alýþýlmýþ da olsa, mimarînin bu kadar ayaklar altýna alýndýðýný,
böylesinin yaþandýðýný sanmýyorum.
Ne kadar insan çaðý yaþýyor?
Ýnsanlar çoðunlukla ne istediklerini bilmiyorlar. Çünkü seçmek için
ölçütleri içgüdüleri oluþmamýþ. Belki temelde eksik olan modern
çaðýn anlamýnýn konuþulmamasý. Eðitim bunu hedef almamýþ. Bu
çaðýn içine doðduysak, o çaða ait olmamýzýn yeterli nedeni sayýlýr.
Bu çaðýn bilgisi, düþüncesi ve sanatýyla bir bütün uygarlýk olduðu
ve onu yaþamak için yeterli bilgiye, belirli nitelikte düþünceye
sahip olmak, onlarý kullanabilmek ve ona katýlmak, katkýda
bulunmak gerektiðinin bilincinde olmalýyýz. Bu nedenle seçmeyi,
bilmek için isteðimizin oluþmasýna ulaþamamýþlardanýz.
Doðrusu, çaðýmýzýn kendine has bir uygarlýðý olduðunu Dünyada
bilenlerin oranýnda hiç de iyimser deðilim. En iyi göstergeler
yapýlar olmalý...
Toplumun Hayal Gücü
Ýthal düþünceye, duygulara ve zevke teslim olmuþtur. Kendisi bu
tür üretimi durdurmuþ, kopya ve taklit sürecine girmiþtir.
Göründüðü kadarýyla ekonomik, teknik geliþmiþlik de yeterli deðil.
Bugünlerde “yaþama kültürü adý altýnda yayýnlanan reklamdaki ev
örneði de çok kötü bir örnek. Aslýnda çaðdaþlaþmanýn
baþlangýcýnda böyle bir yaklaþým yararlý olabilir. Ama yüzyýllardýr
gösterilen çaba kýzlarýmýzýn piyano, oðlanlarýmýzýn fransýzca
dersleri almaya baþlamalarýndan bu yana yüzyýl geçti. Eðitime
Ýngilizcenin girmesinde 60 yýl, sanayide otomobil üretiminde 40
yýlý devirdik. Hele 1920'lerde geçirdiðimiz büyük devrimler vb...
Devrimlerin alttan mý geldiði, yoksa tepeden mi indiðini
tartýþmanýn, meleklerin cinsiyetini tartýþmaktan çok farklý
olmadýðýný düþünürüm. Farklý görünen deðiþimler de liderler
tarafýndan yönlendirilmiþtir. Son birkaç bin yýlýn en büyük
devrimleri, örneðin dinlerde tek tanrýya geçiþ, sosyal devrimleri
aydýnlatan ve büyük sosyalist ihtilal ve diðerleri hep liderler
tarafýndan hazýrlanmýþ veya güdülmüþtür. Bu günü okunmaz hale
getirmek için tarihi bulandýrmayalým.
ÝÞKENCE YALNIZ KARAKOLDA OLMAZ
Son yýllarda insan haklarý, döndü dolaþtý, karakollara düþenlere
iþkence yapýlmasýna indirgendi. Baþlýktan da her mimarýn
anlayacaðý gibi, çirkin çevre, onun olumsuzluðunu anlayan için en
büyük iþkence olmalý... Doðanýn baskýn çýkmadýðý, insan
giriþimiyle oluþan çevre bir toplumun istatistiklerden daha çabuk
ve gerçek uygarlýk yapýsýný göstermektedir. Ama Avrupalý
siyasetçiler de, konuþmalarý ve tavýrlarýndan görüldüðü gibi,
büyük bir duyarlýktan uzaklar. Onlara göre, uygarlýk karakolda
eziyet görenin sayýsýna baðlý. Yani sayý saymaktan ileriye
gidemiyorlar.
Minimalistler
Türkiyede çirkin çevre sorunu gecekondu veya mevzuat dýþý
kurulan ve bir þehir kadar büyüyen yerleþimler akla geliyor.
Tehlikeli kesim en azý deðil, en fazlayý isteyenler olmalý. Bizim,
konut konusunu iþleyen mimar/sosyologlarýn, uçsuz bucaksýz,
kanun dýþý yerleþimlerin hava fotoðraflarýný basmayý görev
saydýklarý güçsüz kesim, kýt olanaklarýyla gerçek en azý yapýyorlar.
Minimalist mimarlarýn huzurlu bir anlatým arayýþlarýndan belki
daha önemli nedenleri var, onlarýn.
Alt gelir gurubundan yeni olanaklara kavuþanlarýn neler
yaptýklarýný yine bu yerleþimler içinde görüyoruz. En azdan çýkýp,
eziklik dönemlerini unutmak, bu dünyada “ben de varým” demek
için, yeni koþullarý kullanmak isteyenler, maskara olmaktadýr. Hele
ne istediðini bilmeyen zenginlerin yaptýklarý yapýlar, özellikle
evlerinin her tarafýndan görmemiþlik akmaktadýr.

Hâlâ otomobil tasarýmýnýn olmamasý kimseyi rahatsýz etmiyor, bir
tepki yok. Büyük iþ adamlarýmýzýn yabancýlarla ortaklýk merakýnýn
yalnýzca sermaye meselesi olduðunu sanmýyorum.
Çaðý anlamak için gayret göstermemek, kendine ve toplumuna,
mimarlarýna güvenmemek, kimliði üretime geçirmeme, önemli bir
kiþilik bozukluðu olmalý...
Mimarlarýn sorumluluðu, bu olayýn içinde büyüktür. Yabancýlarýn
projelerine imza atmalar, onlarý kopya veya taklit etmeler ve
nihayet yanda fotoðraflarýný gördüðünüz tuhaf yapýlarýn
projelerini yapmak gibi sorumluluklarýn alýnmasýný anlamam olasý
deðil... Gecekondular sosyal, bunlar kültürel felâket.
Gecekondularla deðil, bunlarla çað dýþýyýz.
Karakola hiç düþmedim ama hergün bu yapýlarýn önünden
geçiyorum.
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Tezcan Karakuþ Candan’ýn “Büyülü Kara Gözler Ülkesi
Halfeti” sunuþundan kýsaltýlarak alýnmýþtýr
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yasal hale getirilmesi “yeni bir imar affý” anlamýna geleceði gibi,
deprem gerçeðini dýþlayan, kente karþý iþlenmiþ bir suç
olacaktýr. Bu yaklaþým yaklaþan yerel seçimler öncesi, siyasý
iktidarýn halka daðýtacaðý siyasi bir rüþvettir ve tarafýmýzca
kabul edilemez bir durumdur.

Kamu yararý gözetmeyen bu yaklaþým ve yasa tasarýlarý ayný
zamanda kamusal denetimi de ortadan kaldýrmaktadýr. Bu
baðlamda Bingöl Depremi ile gündeme gelen yapý denetimi
sorununun; yeni yasa tasarýsý taslaðý ile iliþkilendirilmesi
gerekmektedir.Uygulamalarý açýsýndan hala tartýþmalý olan
yürürlükteki Yapý Denetimi Yasasý kapsamýna sadece 19 ilin
dahil edildiði ve kamu yapýlarýnýn denetim dýþýnda býrakýldýðý
gerçeði tartýþmalarý daha da derinleþtirmektedir.
Yapýlmasý gereken; tasarýmyapýmdenetim sürecindeki bütün
aktörlerin sürece dahil edilerek, mimar ve mühendislerin ve
meslek odalarýnýn etkinliðini artýrarak bu konuda sürecin
yeniden tanýmlanmasýdýr.
Bu kapsamda 1982 yýlýnda Kanun Hükmünde Kararname ile
kamu da çalýþan mimar ve mühendislerin meslek odalarýna üye
olma koþulunu, gönüllülük esasýna dönüþtüren uygulamaya
son verilmeli, kamuda çalýþan tüm mühendis ve mimarlarýn
meslek odalarýna üyelikleri zorunlu hale getirilmelidir.
Kamuda yapý üretim ve denetim sürecinde bulunan tüm teknik
elemanlar, siyasi baskýya maruz kalmadan, kamusal ve
toplumsal yararý ön plana çýkartan çalýþma koþullarýna ve
ortamlarýna sahip olmalýdýr. Mimar ve Mühendisler , kamu
yararý gözetilmeyen uygulamalarda, meslek odalarý aracýlýðýyla
kamuoyuna beyanat verebilmelidir.

“Kamu Yönetimi Temel Kanunu taslaðý ve Kamu Personel
Rejimi” üzerine 17-18-19 Mayýs 2003 tarihleri arasýnda
TMMOB Mimarlar Odasý Ankara Þubesi tarafýndan
düzenlenen Kamu Çalýþaný Mimarlar
Halfeti Buluþmasý
kapsamýnda hazýrlanan Deklarasyon aþaðýda yer almaktadýr.
“ Kamu Yönetimi Reformu” adý altýnda kamuoyunda tartýþmaya
açýlan taslak metinler; tarafýmýzdan, 1980 sonrasý Dünya
genelinde meydana gelen küreselleþme eðilimlerinin
ülkemizdeki yaptýrýmlarýnýn bir sonucu olarak
deðerlendirilmektedir.
Mevcut Kamu Yönetimi Yasasýnýn reforma ihtiyacý olduðu
gerçek olmakla birlikte, tartýþýlan yasa taslaðýnýn
küreselleþmenin bir dayatmasý olarak, sermayenin açýk iktidarý
anlamýna geldiði; çalýþan kesimin her anlamda gözden
çýkartýldýðý bir sistemin kurgusu olduðu, sosyal devlet anlayýþýný
yok eden, kamusal yararý gözetmeyen bir içerik taþýdýðý,
özünde kamunun tasfiyesi anlamýna geldiði açýktýr.
Bizim açýmýzdan,yetiþmiþ elemanýn kamudan tasfiyesi ve
sosyal güvencelerden yoksunluk anlamýna gelen bu taslak
metinin, kamu yararý gözeten bireyler ve meslek örgütleri
olarak sonuçlarý açýsýndan kabul edilmesi mümkün deðildir.
Yine ayný kapsamda ve ayný anlayýþla gündeme getirilen orman
arazilerinin satýlmasý, SÝT alanlarýnýn bir kýsmýnýn yapýlaþmaya
açýlmasý doðal ve tarihsel mirasýmýzýn yok edilmesi, hazine
arazileri üzerindeki gecekondularýn belediye'lere devredilerek

Teknik elemanlarýn terfi ve yükselme iþlemlerinin meslek
çalýþmalarý göz önüne alýnarak teknik yükselme kriterleri,
meslek odalarýnýn da görüþü alýnarak belirlenmelidir.
Türkiye'nin doðal kültürel ve coðrafi yapýsý dikkate alýndýðýnda,
deprem kuþaðýnda yer alan doðal, tarihsel ve kültürel miras
açýsýndan zenginliðinin tartýþýlamayacaðý bir ortamda tüm bu
süreçlerde etkin olan kamuda, mimar ve mühendis açýðýnýn
olduðu bir gerçektir. Kamuda teknik personelin artýrýlmasý
deðiþen teknolojilerle nitelikli personel yetiþtirmek için, hizmet
içi eðitimlerin sürekliliði saðlanmalýdýr.
Biz kamuda çalýþan mimarlar olarak, asli görevimizin kamu
yararýný gözeten uygulamalarýn yürütülmesi olduðunu bir kez
daha ilan ederken;
Bu buluþmanýn kamu yararý gözetilmeksizin gerçekleþtirilen
Birecik Barajý'nýn yol açtýðý tahribatýn mekaný olan HALFETÝ’de
düzenlenmesinin çok anlamlý olduðunu düþünmekteyiz.
Barajýn getirileri ile doðal, tarih, kültürel deðerler ve sosyal
tahribat açýsýndan yok ettikleri karþýlaþtýrýldýðýnda, Halfeti'deki
sorunlarýn ve yaþananlarýn önemi daha net olarak ortaya
çýkmaktadýr.
Tüm karþý çýkýþlara raðmen inþaa edilen barajýn ardýndan
Halfeti'de elimizde kalan son deðerlerin , rantý ön planda tutan
tüm giriþimlerin engellenerek korunmasýný talep etmekteyiz.
Buna iliþkin olarak turizmin yeni bir yaklaþýmla, önce doða,
önce insan anlayýþýyla bölgenin tüm deðerlerinin korunacaðý ve
bu deðerlere sahip çýkýlarak ele alýnacaðý tüm süreçlerde yer
alacaðýmýzý ve deklarasyonumuzda yer alan tüm görüþlerin
takipçisi olacaðýmýzý kamuoyuna duyururuz.
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MESLEKÝ DENETÝM -ALADAÐ TOPLANTISI
Hatice Üsküdar Özer

Þubemiz mesleki denetim uygulamalarý ve mekanizmalarý
üzerine, Aðustos 2002 Bülteni ile baþlattýðý tartýþma
sürecini, ardarda gerçekleþtirdiði çeþitli toplantýlarla
sürdürdü. Bolu Aladað'da yapýlacak bir toplantýyla, bu
süreçte ortaya çýkan fikirlerin, "mesleki denetimi
dönüþtürmek" için bir modele evrilmesini amaçladý.
Yoðunlaþacak iki gün tasarlandý toplantýlarda dile getirilen
fikirler doðrultusunda aþaðýda yer alan baþlýklarda atölye
çalýþmalarý önerileri oluþturuldu. Yapýlan özel çaðrýlarla da
zenginleþtirilmeye çalýþýlan toplantý 24-25 Mayýs 2003
tarihlerinde yapýldý.
Önerilen atölyeler :
1 Proje denetiminden çok üyenin ve büronun denetimine
yönelik bir modelin geliþtirilmesi,
2 Mimarlýk ürününün denetlenmesi yerine ortamda
tartýþýlmasý modelinin geliþtirilmesi,
3 Mevcut sistemin tüm olumsuzluklarýný gidermeye
çalýþýrken, denetleme mantýðý yerine olumluyu özendiren
bir modele dönüþtürülmesi,

Atölye-1 toplantýda

Atölye önerilerinin gerekçeleri tartýþýlarak ortama
sunulmasýnýn ardýndan, ikinci atölyenin diðer atölyeler
içinde ele alýnmasý, masanýn öteki tarafýnýn (
tarafýndakilerin ) denetlenmesi þeklindeki dördüncü bir
atölye önerisi ve bu önerilerin benimsenmesi ile birlikte,
önce toplu deðerlendirme, ardýndan atölye çalýþmalarý ve
sunuþlar sonrasý tekrar ortak deðerlendirme þeklinde
toplantý kurgusu gerçekleþti.
1. Atölye; Haksiz rekabetin ve bürolarýn kendi güçleri
dýþýnda iþ yapmalarýný önlenmesi sorunu üzerine çalýþmýþ
ve bu doðrultuda öneri geliþtirmiþ,
3. Atölye ; Rekabet Kurulu'nun aldýðý, asgari ücret
belirlenmesi ve fatura denetimi konusunda odalara
kýsýtlama getiren kararýnýn sýcak haber olarak iletildiði bir
ortamda, bu alandaki mücadele hakki saklý kalmak
kaydýyla, nitelik artýrýcý yöntemlerle mevcut sistemi revize
etmek ve hýzla belli adýmlar atmak gereði üzerine tartýþýp
somut bir dizi öneri geliþtirmiþ,
4. Atölye ise, mimarlýk ortamýnda denetlenen ( bilindik )
kitle dýþýnda kalan tüm alanlardaki denetim eksikliði ve bu
alanlara yönelik kafa yorma gerekliliði üzerine tespitlerde
bulunmuþtur.
Tüm çalýþmalarýn raporlaþtýrýlarak oluþturulan
yoðunluðun mimarlýk ortamýna taþýnmasý benimsenirken,
modelleþebilecek bir sentez oluþmasý için, bu raporlar
aracýlýðý ile tüm üyelerin deðerlendirme ve katkýlarýný
almak amaçlanmýþtýr.
Konuyla ilgili deðerlendirme raporlarýný þubemizden
edinebilirsiniz.z
Konuyla ilgili degerlendirme raporlarini subemizden
edinebilirsiniz.

Atölye-3 toplantýda
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YEREL YÖNETÝM SEÇÝMLERÝ:
KENTÝN ÖRGÜTLENMESÝ
R. Faruk Þahin
Yerel yönetim seçimleri, kentlerimizin sorunlarý ve
çözüm önerilerinin en yoðun olarak tartýþýldýðý
dönemler olagelmiþtir. 2003 yýlý sonu ve 2004 yýlý
baþýnda da bizi böyle bir süreç beklemektedir ki,
kaçýnýlmaz olarak Mimarlar Odasý bu sürecin en aktif
aktörlerinden biri olmalýdýr. Yerel yönetim seçimleri
sonucunda 5 yýl boyunca kentlerimizi yönetecek
baþkanlarý seçmenin ötesinde, 5 yýllýk (ve belki daha
uzun vadeli) bir kentsel programýn ortaya konacaðý ve
tartýþýlacaðý bir sürecin örgütlenmesine dönüþmelidir.
Bu süreçte tartýþýlacak kavramlarý ve program
akslarýný belirlemek için gündemin önüne geçmek ve
hazýrlýk yapmak gerektiði düþüncesinden hareketle
geçen ay içinde bir dizi toplantý düzenlendi. Genel
çaðrýlý olarak düzenlenen bu toplantýlarda, yaz aylarý
içinde nasýl bir program ile çalýþmalarýmýzý
sürdürebileceðimiz baþta olmak üzere pek çok konu
gündeme getirildi ve serbest olarak tartýþýldý. Çeþitli

alanlardan verilerin tartýþmalarýmýza altyapý
oluþturabilmesi amacýyla bazý araþtýrmalara da
baþlandý. UIA baþkaný Jaime Lerner'ýn Curitiba
deneyimi, önemli bir örnek olarak, Mehmet Saner
tarafýndan incelendi ve toplantýda kýsa bir sunuþu da
yapýldý. Benzer araþtýrmalarý Porto Alegre, Astana,
Kahire gibi kentler için de yaparak çeþitli deneyimlerin
ortama aktarýlabilmesi için desteðe ihtiyacýmýz olacak.
Yaz dönemi, yoðunlukla çalýþmalarýn derlenip
toparlanmasý ile geçeceði ve yoðun katýlýmlý toplantýlar
düzenlenmesi zorlaþtýðý için, daha serbest bir çalýþma
modelini tercih etmek durumunda kaldýk. Önümüzdeki
dönemde, yerel yönetim seçimlerine hazýrlýk
çalýþmalarýna destek olmak isteyen üyelerimiz telefon
ya da e-posta ile bize ulaþabilir, toplantýlardan ve
çalýþmalardan haberdar olabilirler. Desteðiniz için
þimdiden teþekkür ederiz.

ARAMA TOPLANTILARI -1

6 Temmuz 2003 Yerleþim alanýnda, izinsiz LPG istasyonu patladý...
Çok sayýda ölü ve yaralý var.
Ýzinsiz LPG istasyonlarý kentin her yerinde...

ARAMA TOPLANTILARI -2
YAPAY AFETLERE
KARÞI PLATFORM
Baran Bozoðlu
Ormanlarýmýzýn, kýyýlarýmýzýn, sit alanlarýmýzýn ve hazine
arazilerimizin imara açýlmasý ile ilgili yasa taslaðý bir bir meclis alt
komisyonlarýndan geçiyor ve meclis genel kuruluna doðru yol
alýyordu. Bu sýrada duyarlý sivil toplum örgütleri ayrý ayrý
tepkilerini güçsüz bir þekilde dile getiriyorlardý. Bu þekilde daðýnýk
tepkilerle bir yere varýlmayacaðý açýktý. Ýþte bu noktada, bu konu
ile ilgili bir platform ihtiyacý açýk bir þekilde ortaya çýktý. Ve ODTÜ
Çevre Topluluðunun çaðrýsý ile bir çok öðrenci topluluðu biraraya
gelerek 7 Haziran’da Konur Sokak’ta bir basýn açýklamasý
yaptýlar. Bu basýn açýklamasýndan sonra çalýþmalara daha da hýz
vererek, bu eylemsel tepkileri daha geniþ bir zemine yaymak ve
güçleri birleþtirmek için en kýsa zamanda tüm sivil toplum
örgütlerinin katýlýmýný saðlayacak bir toplantý düzenlenmesine
karar verildi. Ýlk olarak TMMOB Mimarlar Odasý’na gidildi.
Mimarlar Odasý tarafýndan, bu konuda çalýþmalarýn olduðunu ve
geniþ katýlýmlý bir toplantý planlanlandýðý belirtildi. Yapýlan bu
büyük toplantýya TMMOB’a baðlý odalardan temsilciler, çeþitli
üniversitelerden öðrenciler ve öðretim elemanlarý katýldý.
Toplantýda konuyla ilgili Mimarlar Odasý üyeleri tarafýndan (
meclis alt komisyonlarýnda görüþmeler yapan ) bilgi aktarýmý
yapýldý ve geniþ katýlýmlý 'Yapay Afetlere Karþý Platform' adý
altýnda, bir birliktelik kurulmasý kararlaþtýrýldý. Ulaþýmý ve
imkanlarý nedeniyle merkezi TMMOB Mimarlar Odasý olarak
belirlendi. Bu birliktelik iki ana baþlýk altýnda toplandý: Hukusal
çalýþmalar, Eylemsel çalýþmalar. Hukuksal çalýþmalar meclis alt
komisyonlarýnda süren çalýþmalarý takip etmek ve platforma bilgi
akýþýný saðlama amaçlýdýr. Eylemsel çalýþmalar ise kamuoyu
yaratma, konuyu gündemde tutma ve platformu geniþletme
çabasýndadýr. Kýsa sürede geniþleyen platform sesini duyurma
amaçlý 26 Haziran Perþembe günü Mimarlar Odasý önünde, bir
çok duyarlý sivil toplum örgütünün katýlýmýyla bir basýn açýklamasý
yaptý. Ayný gün platform adýna ODTÜ Çevre Topluluðu Baþkaný
Baran BOZOÐLU ve TMMOB EMO genç MYK üyesi Ýhsan
Seddar KAYNAR, Ekin Radyo’daki Enis ÖZTÜRK'ün programýna
katýlarak konu hakkýnda bilgiler verdiler. Çalýþmalar özellikle
TMMOB’a baðlý odalarýn desteði ile sürmektedir. Ýlk çaba elbette
yasanýn meclisten geçmesini engellemektir. Yasanýn geçmesi
halinde umudumuz Cumhurbaþkanýmýz ve Anayasa
Mahkemesi’ndedir. Yapay Afetlere Karþý Platform’a TMMOB
Mimarlar Odasý Ankara Þubesinden ve yapayafet@yahoo.com
adresinden ulaþabilirsiniz.

NELERÝ SATABÝLÝR VE
NERELERÝ YAPIYLA
DOLDURABÝLÝRÝZ?
Haziran ayý bültenimizde 2-10 ve 17 Haziran 2003 tarihlerinde
yapacaðýmýzý duyurduðumuz bu toplantýlarýn ilkini, özel bir çaðrý
yapmaksýzýn, konuya (duyarlý) ilgi duyanlarla yaptýk. Ýlk toplantýda
Maliye Bakanlýðý tarafýndan hazýrlanan, “Çeþitli Kanunlarda
Deðiþiklik Yapýlmasý Hakkýnda Kanun Tasarýsý” ele alýndý.
Toplantýda çalýþmalarýn Koruma ve Restorasyon Uzmanlarý
Derneði ( KORDER ), Kültür Bakanlýðý Kültür ve Tabiat Varlýklarýný
Koruma Deðerlendirme ve Geliþtirme Vakfý, TMMOB ve baglý
odalar, üniversite öðrenci topluluklarý vb siviltoplum kuruluþlarý ile
birlikte yürütülmesi kararlaþtýrýldý.
Ýkinci toplantý öncesinde, ODTÜ Çevre Topluluðu’ndan öðrenci
arkadaþlarýmýzýn þubemize ziyareti sýrasýnda konuya duyarlýlýklarýný
dile getirmesi ortak çalýþmamýzýn da ilk adýmý oldu. Yanda, ODTÜ
Çevre Topluluðu Baþkaný Sayýn Baran BOZOÐLU’nun süreci
anlatan yazýsýný okuyabilirsiniz.
Ýkinci toplantý sonucunda tüm bu yaþananlarýn, sürekli gündeme
yapay bir afet süreci yasattýðý konusunda görüþ birliðine varýldý ve

“Yapay Afetlere Karþý Platform” kurulmasý
kararlaþtýrýldý. Geliþmelerle ilgili kamuoyunu daha hýzlý
bilgilendirmek amacýyla,

“Yapay Afetlere Karþý Kriz

Masasý” oluþturuldu.
Platformun basýn açýklamasý 26 Haziran 2003 tarihinde yapýldý.
Yasanýn imar affý anlamýna gelen kamu taþýnmazlarýnýn yerli ve
yabancýlara satýlmasýný kolaylaþtýran kýsýmlarý meclisten geçti bile.
Þimdilik I. Dereceden sitlerle ilgili düzenlemeler ertelenmiþ
görünüyor.
Toplantýlarýn sonucunda çalýsmalarýn iki eksende yürütülmesi
kararlastýrýldý.
Bir yandan platformu geniþletmek ve sahiplenen güçleri arttýrmak
hedeflenirken,
Diðer yandan sýrasýyla;
Cumhurbaskaný vetosu için kapsamlý raporlar olusturmak,
Anayasa mahkemesine baþvuru dosyalarýný hazýrlamak,
Uygulama sürecinde etkili olacak gücü oluþturmak ve
uygulamalara müdahale etmek,
Her halükarda sitlerimizi, kýyýlarýmýzý, ormanlarýmýzý ve tüm
deðerlerimizi korumaya yönelik kararlýlýðýmýzý bir kez daha
vurguluyor, gücümüzü çoðaltmanýn ve birleþtirmenin bir zorunluluk
olduðunu düþünüyoruz.
Bu konuda yapacaðýmýz tüm çaðrýlara olumlu yanýt vereceðinizi
umuyoruz. Toplantý çaðrýlarýný size de yapabilmemiz için, çalýþmak
istediginiz konularý kýsa sürede þubemize bildireceðinizi umuyoruz.
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YAPI DENETÝMÝNDE SÝSTEM ARAYIÞLARI
Güven Erten, Þehir Plancýsý

T.M.M.O.B Mimarlar Odasý Ankara Þubesi, Haziran 2003 Bülteni
ile üyelerine ulaþtýrdýðý aylýk etkinlik programýnýn 9,13, 20
Haziran tarihlerini'Yapý Denetiminde Sistem Arayýþlarý Ýçin
Sohbet Toplantýlarý' olarak belirlemiþtir. Söz konusu tarihlerle
Bayýndýrlýk Ýskan Bakanlýðý tarafýndan yürürlükteki 4708 Sayýlý
Yapý Denetimi Yasasý'nýn deðiþtirilmesine ve tüm illeri
kapsamasýna yönelik taslak tasarý çalýþmalarýnýn sonuçlandýðý
tarihler çakýþmýþtýr. 12-13 Haziran 2003 tarihlerinde Ulusal
Deprem Konseyi Deprem Zararlarýný Azaltma Çalýþtayý'nda
Bayýndýrlýk ve Ýskan Bakaný Zeki Ergezen, taslaðýn Bakanlar
Kurulu'na iletildiðini açýklamýþtýr.

tanýmlanmasýnda, Hazine Müsteþarlýðý yetkilileri ve sektör
temsilcileri ile kurulan temas sürdürülmektedir. Nitekim,
Müsteþarlýk tarafýndan konuyla ilgili hazýrlýk aþamasýndaki
yönetmelik, yapý üretim sürecindeki sigorta ve teminat
hizmetlerini; ürün, hizmet ve mali sigortalarý kurumsallaþmýþ bir
havuz kapsamýnda birlikte ele almayý amaçlamaktadýr. Ayrýca
Baþbakanlýk Proje Uygulama Birimi ile diyolog geliþtirilmiþ;
MEER Projesi Kurumsal Geliþme çerçevesinde yapý mevzuatýný
güçlendirme ve revize etme yönündeki çalýþmalarda, halihazýrdaki
yapý denetim kuruluþlarýnýn iþleyiþlerine yönelik bir araþtýrma
yapýlmýþtýr.

Bu tarihten önce, 9-11 Mayýs 2003 tarihlerinde Bursa Uludað 38.
Dönem 2. Merkez Danýþma Kurulu toplantýsýnda yapýlan
görüþmeler üzerine görevlendirilmiþ komisyon tarafýndan
hazýrlanmýþ T.M.M.O.B Mimarlar Odasý Yapý Denetim Raporu,
05/06/2003 tarihinde Bayýndýrlýk Ýskan Bakaný Zeki Ergezen' e
sunulmuþtur. Ayrýca, T.M.M.O.B Mimarlar Odasý Ankara Þubesi
konuyla ilgili Ekim 2002 tarihinden itibaren bir çalýþmayý
süregötürmüþ ve sürece mü dahil olmaya çalýþmýþtýr. Özellikle
yapý üretim sürecinde sorumluluklarýn tanýmlanmasý, gerekli
güvencelerin verilmesi, sistemin saðlýklý bir þekilde yapýlanmasý
ve yaygýnlaþmasý açýsýndan gerekli sigorta hizmetlerinin

Ankara Þubesi tarafýndan yukarýda belirtilen tarihlerde planlanan
toplantýlara, söz konusu zaman dilimindeki gündem
zenginliðinden ötürü meslek ortamýndan arzu edilen katýlým
saðlanamamýþtýr. 20 Haziran 2003 tarihinde gerçekleþtirilen
oturumda Türk mühendislik ve mimarlýk ortamýnca ivedi olarak
çalýþtaylarýn hazýrlanmasý, bu çalýþtaylarda Bayýndýrlýk ve Ýskan
Bakanlýðý temsilcilerinin ise aktif katýlýmý önerilmiþtir.
Konuyla ilgili gerekli katkýlarýn yapýlmasý amacýyla ilgi duyan
üyelerle konuyu deðerlendirmek üzere Þube Birimimize iletiþime
geçmenizi dileriz.

22 Haziran 2003, saat 22:30 Ankara
Bir kiþi öldü...

ÇÖKEN YENÝMAHALLE
KÖPRÜLÜ KAVÞAK ÝNÞAATI

TMMOB MÝMARLAR ODASI ANKARA ÞUBESÝ - TMMOB ÝNÞAAT MÜHENDÝSLERÝ ODASI ANKARA ÞUBESÝ

Fotoðraf: Digital Stock

ARAMA TOPLANTILARI -3

Ankara Büyükþehir Belediyesi tarafýndan yeni ihale yasasý
yürürlüðe girmeden 5 gün önce apar topar ihale edilen 22 adet katlý
kavþaktan yapýmý devam eden Yenimahalle 1.Durak Köprülü
Kavþak Ýnþaatý'nda 22 Haziran 2003 tarihinde 22:30'de beton
dökümü devam ederken üzücü bir kaza meydana gelmiþtir.
NEDEN ÇÖKTÜ
Geçidin çökme nedeni tabliyeyi taþýmak üzere yapýlan kalýp
iskelesinin tabliyenin üçte ikisini bile taþýyamamýþ olmasýdýr. Kaza
sonrasý iskelenin taþýyýcý elemanlarýnýn ne kadar yetersiz olduðu
enkaz arasýndan çýplak gözle bile tespit edilebilmektedir. 6 metre
yükseklikteki tabliyeyi taþýmak üzere yapýlan iskelenin taþýyýcý
elemanlarý ahþap ve boru dikme elemanlar karmasý ile yapýlmaya
çalýþýlmýþ ancak iskele tabliyeyi taþýyamamýþtýr. 21. yüzyýlda inþaat
teknolojilerinin ileri bir düzeye eriþtiði bir dönemde kalýp ve iskele
sistemlerinin seçim, uygulanýþ ve denetimlerinin bu kadar
amatörce yapýlmýþ olmasý kabul edilemez.
KAZANIN ASIL NEDENÝ; TOPLUMA BÝLÝME TEKNOLOJÝYE
ÜLKENÝN MÜHENDÝSLÝK VE MÝMARLIK BÝRÝKÝMÝNE MEYDAN
OKUMANIN HER DÜZEYDE ÝÞ YAPANA YANSIMASIDIR.
Bir belediye;
! Þehir ulaþým sistemine krokiler düzeyinde çizimlerle müdahale
edebileceðini zannediyor, daha vahimi edebiliyorsa,
! Kaçak yapýlarý engellemesi gerekirken uygulama imar planlarýný
onaylatmýyor, ruhsat almýyorsa,
! Mahkeme kararlarýný dinlemiyor, kararlara raðmen inþaatlarý
durdurmuyor, yýkým kararlarýyla dalga geçiyor, kendi iradesini
topluma, yargýya, fiilen dayatabiliyorsa,
! “Ýnþaatlara o kadar hýzlý baþlýyor ve tamamlýyorum ki meslek
odalarý eskisi gibi dava açmaya zaman bulamýyor” diyebiliyor, yargý
denetiminden kaçtýðýný rahatlýkla söyleyebiliyorsa, Tüm sistematik
de bu anlayýþa göre þekilleniyor. ÝHALE SÝSTEMÝ BÝR TÜRLÜ

ÞEFFAFLAÞAMIYOR. Kapalý devre iþ yapma anlayýþý, “ben
istediðimi yaparým” yaklaþýmý kendi etrafýnda kozasýný örüyor;
! Hangi kriterlerle nasýl seçildiðini kimsenin bilmediði firmalar
grubu ihalelere davet edilmektedir.
! Daha önceki inþaatlarýnda kusurlarý olduðu bilinen bir firmaya iþ
verilebilmektedir.
! Ýhalenin ne þekilde yapýldýðý, hangi sözleþmelerle nasýl bir
þartname ile iþin yapýlacaðý bilinmemektedir.
Uygulama
projelerinin varlýðýna,tamamlanmýþlýðýna dair ciddi kuþkular
taþýmaktayýz. Tüm bu dökümanlarýn bir gün bile geçirilmeksizin
kamuoyuna açýklanmasýný, dökümanlarýn tarafýmýza iletilmesini
istiyoruz.
KAMU KURUMU NÝTELÝÐÝNDE MESLEK ÖRGÜTLERÝ OLARAK
SORUMLULUKLARIMIZIN FARKINDAYIZ
Aylardýr Büyükþehir belediyesi ile ortak çalýþma alanlarý
oluþturmak için yapýlan çaðrýlarýmýz, yazýlý baþvurularýmýz, bilgi
taleplerimiz hep karþýlýksýz kalmaktadýr. Her türlü engelleme ve
susturma çabalarýna raðmen kentin her türlü karar alaný ile ilgili
birikimimizi paylaþma kararlýðýndayýz. *

Anýnda olay yerinde bulunmamýza, hayat kurtarýlmasý
için yoðunlaþmamýza bile tahammül edemiyorlar. Artýk
basýnýn sorularýný yanýtlamamýzý bile katlanamýyor,
saldýrýyorlar. Onlarca kameranýn önünde sözlü
sataþmalar kesmiyor, üstümüze yürüyorlar. Pervasýzca
susturmaya çalýþýyorlar...
Sizce susmalý mýyýz?
* Olayýn her aþamasýnda iþbirliði içinde davarndýðýmýz, ÝMO
Ankara Þubesi ile ortak basýn açýklamasýndan aktarýlmýþtýr.
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MÝMARLAR ODASINDA BÝRÞEYLER OLUYOR!
Son günlerde odaya yolu düþenler farketmiþtir, bina çevresinde yoðun bir inþaat faaliyeti var. Uzun süredir kapalý olan bahçeyi lokal
olarak düzenlemek niyetiyle baþlayan bakým ve onarým çalýþmalarý giderek tüm binaya yayýldý ve 3 aydýr sürmekte olan çalýþmalar
sonunda gözle görünür hale geldi. Bu kadar süre içinde büyük yapýlarý bitirmek mümkünken bizim böyle yavaþ ilerlememizin nedeni,
yapýlmasý gereken herþeyi hibe ve takas yoluyla elde etme azminde olmamýzdý. Reklam ve sponsorluk ortaðýmýz Kare Medya'nýn, bize
deðerli vakitlerini ayýrarak her bakýmdan yardýmcý olan üyelerimizin ve Ankara Þube çalýþanlarýnýn özverili çalýþmalarý, nihayet ilk
meyvelerini vermeye baþladý. 5. kat toplantý salonu ve lokal ile tüm yapýnýn ýslak hacimleri ve merdiven holünü dönüþtürmek için
çalýþmalarýmýz sürüyor. Gönlümüzde çatýyý kaldýrarak, mimarlýk ortamýmýza kent merkezinde çok deðerli bir sosyal mekan kazandýrmak
arzusu da var...
Binamýzý mimarlýk ortamýmýza layýk olmaya yaklaþtýrmak için bize ürünlerini karþýlýk beklemeksizin sunan; Iþýklar Tuðla, Hitit Seramik,
ECA-Serel, Arlight, Çiðdem Yapý, Nurus ve Ýnoksan'a ve bu çalýþmalarý yürütmemize her bakýmdan destek olan ve en az bizler kadar
çaba gösteren üyelerimiz Aynur Yýlmaz ve Sualp Güreþçioðlu'na ve tüm çalýþmayý baþýndan beri maddi ve manevi olarak destekleyen
Mimarlar Derneði 1927'ye ve bizimle iþbirliði içinde davranan Dost Kitabevi'ne sonsuz teþekkürler. En küçük katkýnýn bile imkansýzý
yapýlabilir kýlacaðýný bir kez daha hatýrlatarak, katkýda bulunabileceðini düþünen üyelerimizi yardýma çaðýrýyoruz.

ÇEVRE HAFTASI ETKÝNLÝÐÝ
KONUR SOKAK SERGÝSÝ
1-8 Haziran 2003 tarihleri arsýnda gerçekleþtirilen
Dünya Çevre günü etkinlikleri kapsamýnda 7 Haziran
2003 tarihinde Konur Sokak'taydýk. Güne, sabah saat
11:30'da Güvenpark Anýtý önünde “Güvenpark'ý
Koruyalým” baþlýklý basýn açýklamasýný yaparak
baþladýk. Öðleden sonra ise Konur Sokak'ta Mimarlar
Odasý Ankara Þubesi ve diðer odalarýn da katýlýmýyla
açýlan standlar aracýlýyla kentli ile birlikte olmaya,
onlara sesimizi duyurmaya çalýþtýk. Halfeti
Buluþmasý'nda Çocuk ve Mimarlýk Atölyesi'ndeki
çocuklar tarafýndan üretilen kilden heykelleri ve
“Halfeti” konulu resimleri sergiledik. Baðcýksýz
Ayakkabýlar grubunun yaptýðý müziðin eþliðinde keyifli
bir Cumartesi günü yaþadýk kentli ile beraber. Yoðun
ilgi ve katýlým þaþýrtýcýydý. Konur Sokak'ýn bu
etkinliklerde büründüðü yapý, önemli bir potansiyele
sahip olduðunun göstergesiydi. Kentliye ulaþma
yolunda Konur Sokak'ýn yeniden ele alýnmasý ve
kurgulanmasý gerekliliðinin farkýna varmak günün
kazancýydý.

1.Uluslararasý Askeri Bandolar Festivali Ankara'da
Kavaklýderem Derneði'nin ev sahipliðinde Karum
Alýþveriþ Merkezi önünde sanatseverlerle
buluþacak. 27 ve 28 Haziran 2003 tarihlerinde
14.00-17.00 saatleri arasýnda gerçekleþtirilecek
etkinliklere Almanya Hava 3. Kuvvetleri, Arnavutluk
Silahlý Kuvvetleri, Bulgaristan Muhafýz, Romanya
Silahlý Kuvvetleri, Ukrayna Deniz Kuvvetleri
Bandolarý ile TSK Armoni Mýzýkasý, Hava Kuvvetleri
Bandosu, Deniz Kuvvetleri Bandosu, Jandarma
Genel Komutanlýðý Bandosu, Mehteran Bölük
Komutanlýðý ve Mýzýka Okulu Öðrenci Bandosu
katýlacaktýr.
Semt sakinlerimizi böylesine güzel bir etkinliðe
davet etmekten mutluluk duyarýz.

ANKARA ÝMAR
YÖNETMELÝÐÝ YENÝ TASLAÐI
Ankara Ýmar Yönetmeliði ile ilgili geliþmelere Bülten
12, Haziran 2003'de deðinmiþ ve en kýsa sürede
Ankara Büyükþehir Belediyesi Ýmar Daire Baþkanlýðý
ile ortak bir toplantý düzenleneceðini duyurmuþtuk.
Ankara Ýmar Yönetmeliði üzerinde yapýlan
çalýþmalarýn mimarlýk ortamýna sunulmasý, mimarlarýn
bilgilendirilmesi, eleþtiri, katký ve önerilerine açýk bir
ortamýn yaratýlmasý amacýyla 14 Haziran 2003'de bir
toplantý düzenlendi. Ankara Ýmar Yönetmeliði üzerine
böylesi bir tartýþmaya katýlým o kadar sýnýrlý düzeyde
gerçekleþti ki mimarlýk ortamýnýn ve mimarlarýn imar
yönetmeliði taslaðýna (ve beraberinde
oluþturduðumuz kente) dair bilgilenmeye ihtiyaç
duymadýðýný, eleþtirileri, katký ve önerileri olmadýðýný
varsayabiliriz, ya da çok ciddi deðerlendirmeler
yapmak zorundayýz. Sonuçta; Ýmar Daire
Baþkanlýðýndan Ý. Hakký Sayýn ve Gülay Bilgin
yönetmelik üzerine yapýlan çalýþmalar hakkýnda
bilgiler verdiler, sorularý yanýtladýlar. Toplantýda
yönetmelik taslaðýna dair detaylar üzerine
görüþmelerin yanýsýra, bir imar yönetmeliðinin ne
olmasý ya da ne olmamasý gerektiði üzerine de
tartýþmalar gerçekleþti.

Mesleki Denetim Komisyonu'nun
29. 05. 2003 tarih, 23 sayýlý kararý
gereðince;
Mesleki Denetime getirilen projeler
komisyon üyeleri tarafýndan, çizim ve
sunuþ standartlarýna uygunluðu kontrol
edilerek iki iþ günü içinde teslim
edilecektir. Projelerle birlikte m2
cetvellerinin de getirilmesi
gerekmektedir.

ÝTÜ Vakfý
Mimarlýk Ödülü Veriyor
ÝTÜ Vakfý 1996 yýlýndan bu yana vermekte olduðu
ödüllere bu yýl, mimarlýk alanýný da ekledi. “Bina ve
Kentsel Tasarým” ve “ Yayýn ve Araþtýrma” olmak
üzere iki kategoride verilecek ödüller için son baþvuru
tarihi 30 Ekim 2003 olarak belirlendi. Ödüllerin ve jüri
üyelerinin henüz belirlenmediði yarýþma ile ilgili
ayrýntýlarý http://www.ituvakif.org.tr/ adresinden
öðrenebilirsiniz.

ALADAÐ,
MESLEKÝ DENETÝM
ATÖLYE ÇALIÞMALARI
Mesleki Denetim konusunda Mimarlar Odasý Ankara
Þubesi, her çeþit yaklaþýmý belirlemek, tartýþmak ve
bu yaklaþýmlarýn ayrýntýlandýrýlmasýný saðlamak
amacýyla Mayýs ayýnda bir buluþma düzenledi.
Aladað'da yapýlan buluþmada önce genel bir tartýþma,
sonra yaklaþýmlara göre ayrýlan daha küçük gruplarla
atölye çalýþmalarý yürütüldü.
Temel olarak, projelerin deðil proje bürolarýnýn
denetlenmesini öneren atölye1; “mimarlýk
bürosu”nun tamýmlanabilmesi durumunda
denetlenebileceði görüþünden hareketle, mimarlýk
bürosunun minumum özelliklerinin olup
olamayacaðýný, olursa nasýl tanýmlanabileceðini
tartýþtý. Her projenin mimarlýk ortamýnda en az bir kez
tartýþýlmayý hak ettiðini ileri süren atölye 2 ilgi
görmedi ve öneri sahipleri diðer gruplara daðýldýlar.
Sürmekte olan mesleki denetim uygulamasýnýn
rehabilitasyonunu öneren atölye 3; öncelikle
bütünlüklü bir “mimarlýk hizmeti” tanýmýnýn
oluþturulmasý ve böylece kontrolünün saðlanabileceði
üzerine tartýþtý ve Oda içi kontrol mekanizmalarýna
iþlerlik kazandýrýlmasý, uygulanmayan yönetmelik
maddelerinin hayata geçirilmesi gibi özetlenebilecek
sonuçlar ortaya çýktý. atölye 4 ise serbest mimarlýk
hizmetlerinde mimar dýþýndaki tüm sisteme ve
aktörlere dair bir deðerlendirmeyi sunmak için tek
kiþilik bir çalýþmayý yürüttü.
Atölye çalýþmalarýnýn ardýndan genel bir tartýþma için
tüm gruplar yeniden bir araya geldiler. Atölyelerde
yapýlan tartýþmalar aktarýldý ve sunuþlar yapýldý.
Ankara'da bu tartýþmalarýn, çalýþmalarýn
sürdürülmesine karar verildi.
Tartýþma bant çözümleri ve katýlýmcýlarýn
deðerlendirmelerinin toplanacaðý bir yayýn için
Ankara Þube'de hazýrlýklar sürüyor.

MÝMARLAR ODASI
ANKARA ÞUBESÝ
BÝRÝMLER TOPLANTISI
21 22 Haziran 2003

ÇORUM
21 Haziran 2003 tarihinde Çorum
Temsilciliðimizin ev sahipliði ve 13 birimimizin
katýlýmý ile Ankara Þube Birimler Toplantýsý
yapýldý. Toplantýnýn sabah oturumunda;
birimlerimizin gündem önerileri ve mesleki
denetim uygulamasý üzerine görüþmeler yapýldý.
Öðleden sonra ise UIA 2005 Ýstanbul Kongresi,
Oda'nýn 50. Yýlý, Yerel Yönetim Seçimleri ile þu an
güncelliðini koruyan yasa deðiþiklikleri (Ýmar Affý,
Ormanlar, Kýyýlar, Sit Alanlarý) konusunda
bilgilendirmeler yapýlýp; bu konu baþlýklarýnýn
“Ankara Þube Coðrafyasý” bülteni ve Þube Baðlý Birimler ortak programlarý iliþkisi üzerine
tartýþmalar yapýldý. Çevreyi Aðaçlandýrma ve
Doðayý Koruma Derneði Baþkaný Rüstem Eren'in
ek gündem maddesi olarak toplantýmýzda söz
alýp, bizlere “Doðadan Selam Getirmesi” ise
hepimiz için etkileyiciydi.
22 Haziran 2003 Pazar günü ise Çorum Müzesi,
Alacahöyük, Yazýlýkaya ve Hattuþaþ (Boðazköy)
gezisi yapýldý. Binlerce yýllýk tarihi, kültürü,
inançlarý ve uygarlýklarý anlamaya çalýþtýk. Galiba
herkes kafasýnda parçalarý birleþtirmeye, öyküler,
efsaneler yazmaya çalýþtý. Gezimizde bizlere
eþilik eden, bilgiler sunan, sorularýmýzý yanýtlayan
Çorum Müze Müdürü Sayýn Arkeolog Ýsmet
Ediz'e, Alacahöyük Belediye Baþkaný Sayýn
Hüseyin Saykan'a; organizasyonu planlayan
Çorum Temsilciliði Yönetim Kurulu Baþkaný Arif
Cancanoðlu ve katýlýmlarý, katkýlarý için herkese
teþekkür ediyoruz.

MÝMARLIÐA MERHABA

ÇEVRE HAFTASI ETKÝNLÝÐÝ
ÝMRAHOR PÝKNÝÐÝ

13 Haziran'da Mimarlar Odasý'nýn arka bahçesi,
mimarlýk hayatlarýnýn ilk gününü yaþayan gençlere
mekan oldu. “Mimarlýða Merhaba” adýyla düzenlenen
partide ODTÜ ve Gazi Üniversitesinden bu dönem
mezun olan mimarlara “Merhaba” denildi.
Merhabanýn ardýndan deneyimli mimarlar tarafýndan
gelecekte onlarý nelerin beklediði ve mimar olmanýn
ne anlama geldiði anlatýldý. Genç mimarlar da tek tek
mikrofonu ellerine alarak duygularýný ortamla
paylaþtýlar. Mimarlar Odasý Ankara Þubesinin
hazýrladýðý kitap ve dergilerden oluþan armaðan
paketi ve “Aramýza Hoþgeldin” beratý Esen Onat, Ali
Cengizkan, Hasan Özbay ve Erdal Sorgucu
tarafýndan sahiplerine verildi.

“ORHAN GENÇ”
ANMA TÖRENÝ ve SERGÝSÝ
24 Nisan 2003 tarihinde yitirdiðimiz Sayýn Orhan
Genç anýsýna, TMMOB Mimarlar Odasý Ankara
Þubesi, Mimarlar Derneði 1927, Türk Serbest
Mimarlar Derneði ve Gazi Üniversitesi Mimarlýk
Bölümü'nün katký ve katýlýmlarýyla, tüm mimarlýk
ortamý 9 Haziran 2003 tarihinde Gazi Üniversitesi
Mimarlýk Bölümü'nün atölye katýnda bir araya geldi.
Sayýn Orhan Genç'in ailesinin, arkadaþlarýnýn ve
öðrencilerinin bulunduðu ortamda; yaþanýlanlarýn,
anýlarýn aktarýmýnýn, sonsuzluðun ve kalýcýlýðýn nasýl
saðlanabileceðinin, sevginin ve saygýnýn nasýl
biriktirildiðinin göstergesiydi. Mimarlar Odasý Ankara
Þubesi adýna Ýlhan Kesmez tarafýndan tasarlanan
Orhan Genç sergisinin ve maketlerin yer aldýðý anma
programý, Orhan Genç'in son öðrencilerine ait
projelerin mimarlýk ortamý tarafýndan izlenmesi ile
sonlandýrýldý.

8 Haziran 2003 tarihinde, vadinin varlýk nedeninin ve
korunmasýnýn gerekliliðinin tüm kentliye
duyurulmasýný saðlamak amacýyla ve vadiye ve kente
karþý olan duyarlýlýðýmýzýn göstergesi olarak, Ýmrahor
Vadisinde bir “PÝKNÝK”' gerçekleþtirdik.
Ýmrahor vadisi, Ankara Metropolitan alanýnda
yapýlaþmadan korunabilmiþ, elde kalan son vadidir.
Ankara'nýn son vadisinin yaþatýlabilme, kentsel yeþil
alan ve yeþil aks olarak varlýðýn sürdürebilme þansý
hala mevcuttur. Vadinin bir an önce koruma altýna
alýnarak; kuralsýz, kontrolsüz ve plansýz
büyümelerden, yasa ihlallerinden uzak tutulmasý ve
vadiyi kente kazandýracak çalýþmalarýn hayata
geçirilmesi gerekmektedir.
Son vadi Ýmrahor için kurgulanan proje ve programlar,
merkezi ve sivil inisiyatiflerden göreceði destek ile
baþarýya ulaþacaktýr.
TMMOB Ziraat Mühendisleri Odasý, TMMOB Çevre
Mühendisleri Odasý, Harita Mühendisleri Odasý,
Ýnþaat Mühendisleri Odasý, Þehir Plancýlarý Odasý ve
Makina Mühendisleri Odasý Ankara Þubelerinin
destek olduðu pikniðe Mimarlar Odasý Ankara Þubesi
üyeleri, Kavaklýderem Derneði ve yoðun olarak
Mamak Kitle Örgütleri katýldý. Önce otobüslerle
vadinin çevresinde tam bir tur atýldý ve çeþitli stratejik
noktalarda durularak, katýlýmcýlar vadi hakkýnda
bilgilendirildi. Daha sonra diðer gruplarýn
katýlýmlarýyla piknik yapýldý.

ANKARA'NIN SON DOÐAL VADÝSÝ
ÝMRAHOR YOK OLMASIN

BÝN MÝMAR BÝN OKULDA
Mimarlar 2002 2003 dönemindeki ilk okul
ziyaretlerini gerçekleþtirdiler.

CIB W62 2003
29. ULUSLARARASI SEMPOZYUMU
“YAPILARDA SU TEMÝNÝ/
TESÝSATI VE DRENAJ
WATER SUPPLY AND DRAINAGE FOR
BUILDINGS”
Orta Doðu Teknik Üniversitesi (ODTU)
Mimarlik Bölümü; CIB International Council
of Research and Innovation ib Building and
Construction (Uluslararasý Yapý Konseyi)
iþbirliði ile 11-12 Eylül 2003 tarihleri
arasýnda “Yapýlarda Su Temini/Tesisatý ve
Drenaj” konulu “29. Uluslararasý CIB W62
2003 Sempozyumu”nu düzenlemektedir. Bu
konu üzerinde çalýþan tüm uzmanlar,
akademisyenler, uygulamacýlar ve üretici
firmalar sempozyuma davetlidir.
Sempozyumun ana temasý, yapýlarda su
temini (sýcak ve soðuk su), atýk su ve
yaðmur suyu (çatý, yüzey suyu ve yeraltý
suyu) drenaj sistemleri kapsamýndaki
konularla ilgili araþtýrma, geliþmeler ve
yenilikleri ve bunlarýn yaný sýra uygulamadaki
sorunlar ve deneyimleri içermektedir.
Bu sempozyumun amacý, ulusal ve
uluslararasý araþtýrma kurumlarý,
üniversiteler, özel sektör, kamu kuruluþlarý,
yerel yönetimler, meslek odalarý ve gönüllü
kuruluþlar gibi çok çeþitli kesimlerde çalýþan
ilgililerin bir araya gelmelerini saðlayarak
uluslararasý bir tartýþma ve iþbirliði platformu
oluþturmaktýr.
Ülkemizin deðerli araþtýrma kurumlarý ve
üniversitelerimizle birlikte sektörümüzün
saygýdeðer kuruluþlarýnýn da bu
sempozyumda yer almalarý ülkemize özgü
sorunlarýn da deðerlendirildiði ve geliþtirildiði
verimli bir tartýþma ortamýný paylaþabilmek
açýsýndan önem kazanmaktadýr.
Bu sempozyum kapsamýnda, yapýlarda su
temini ve drenaj sistemleri baþlýðý altýnda
genel tesisat konularýnýn yanýsýra tartýþýlmasý
istenen diðer konular aþaðýda belirtilmiþtir:
- Yeni malzeme ve ürün kullanýmý;
- Ýçme suyu ile boru malzemesi arasýndaki
etkileþim;
- Yüksek yapýlara özgü sorunlar;
- Özürlüler için tesisat donanýmý;
- Tesisat sistemi yazýlýmlarý;
- Su tesisatý ve drenaj sistemlerinin bakýmý,
iyileþtirilmesi ve yeniden yapýlanmasý;
- Tarihi yapýlara özgü sorunlar, özgün
sistemlerin tanýmlanmasý, bakýmý ve
iyileþtirilmesi;
- Tahribatsýz inceleme tekniklerinin kullanýmý;
- Sel sorunu ve alýnacak tedbirler;
- Depreme dayanýklý tasarýmda su tesisatý ve
drenaj sistemlerinin korunmasý;
- Yerleþke ölçeðinde su saðlama ve drenaj
sistemlerinin deðerlendirilmesi ve
iyileþtirilmesi;

Yine ayný genel baþlýk altýnda bildirilerin
sýnýflandýrýlacaðý ana temalar aþaðýda
belirtilmiþtir:
- Malzeme ve sistemlerin dayanýmý;
- Sürdürülebilir yapým;
- Standartlar ve belgeleme;
- Boyutlandýrma, hesaplama yöntemleri,
analizler ve çözümler;
- Modelleme sistemleri;
- Gözenekli malzemeler ve su iletimi;
- Endüstriyel yenilikler ve gelismeler;
- Sistemlerin deðerlendirilmesi, bakýmý ve
yenilenmesi; …
SEMPOZYUM TAKVÝMÝ
Bildiri özetlerinin teslimi: 31 Mart 2003
Kabul edilen bildiri özetlerinin yazarlara
duyurulmasý: 28 Nisan 2003
Bildiri tam metninin teslimi: 14 Temmuz 2003
CIB W62 2003 Sempozyumu: 11 12 Eylül 2003
Sempozyum ile ilgili sorularýnýz için Sempozyum
web sitesine <http://cibw62.metu.edu.tr/>
veya Sempozyum Sekreterliði'ne baþvurabilirsiniz.
BÝLÝM KURULU
K. De Cuyper, Coordinator of CIB W62 (Belgian
Building Research Institute, Belgium)
A. Düzgüneþ (Orta Doðu Teknik Üniversitesi,
Türkiye)
L.S. Galowin (National Institute of Standards and
Technology, USA)
O.M. Gonçalves (Escola Politecnica University of
Sao Paolo, Brasil)
Fumitoshi Kiya (Kanagawa University, Japan)
Th. Mateescu (Technical University “Gh. Asachi”
Iasi, Romania)
E. Petresin (University of Maribor, Slovenia)
J. A. Swaffield (Heriot Watt University, United
Kingdom, Scotland)
A. Tavukçuoðlu (Orta Doðu Teknik Üniversitesi,
Türkiye)
DÜZENLEME KURULU
Vuslat Demirçay, Sempozyum Baþkaný (Orta
Doðu Teknik Üniversitesi (ODTÜ) Mimarlýk
Bölümü)
AyseTavukçuoðlu (ODTÜ Mimarlýk Bölümü)
Levent Tosun (ODTÜ Mimarlýk Bölümü)
Berrak Seren (ODTÜ Mimarlýk Bölümü)
Berrin Çakmaklý (ODTÜ Mimarlýk Bölümü)
SEMPOZYUM SEKRETERLÝÐÝ
Dr. Ayþe Tavukçuoðlu
Orta Doðu Teknik Üniversitesi
Mimarlik Fakültesi, Mimarlýk Bölümü
Ýnönü Bulvarý, 06531, Ankara, TÜRKÝYE
Tel: +90 312 210 6214
Faks: +90 312 210 1249
Sekreterya e-posta. cibw62@metu.edu.tr
Sempozyum web sayfasi:
http://cibw62.metu.edu.tr
SPONSORLUK VE KATILIM ÝLE ÝLGÝLÝ
DETAYLI BÝLGÝ
ASTRAL Kongre Organizasyon Hizmetleri
Banu Akman
Birlik Mah. 20.Sok. No: 10/3
Çankaya 06550, Ankara / Türkiye
Tel: +90-312 496 23 53
Fax: +90-312 496 23 54
E-Posta: cibw62@astral.com.tr

AÝDATLARIMIZI
BÝRÝKTÝRMEDEN

Ö D E Y E L Ý M
Mimarlar Odasý aidatý aylýk 6 milyon
TL. Çok para deðil! Biriktiðinde,
güncel ekonomik koþullarda sorun
oluyor.Yýlýn ortasýna geldik. Eðer
ödemediyseniz veya kredi kartý
talimatý vermediyseniz, 36 milyon TL.
borçlanmýþ durumdasýnýz.
Talimat vererek de borçlarýnýzdan
kurtulabilirsiniz.
info@mimarlarodasiankara.org
adresine e-posta ile baþvurun.
Ya da (312) 417 1804 ‘e faks çekin.
Daha iyisi, oda’ya uðrayýn, sohbet
edin, eleþtiri ve önerilerinizi aktarýn,
ilgilerinize uygun bir çalýþma gurubu
ile eklemlenin bu arada muhasebede
iþleminiz yapýlsýn.
Bizden beklediklerinizi yapabilmemiz
için aidat ödemeleri çok önemli. Oda,
aðýrlýkla aidat gelirleriyle ayakta
duruyor.
Doðrusu da böyle olmasý deðil mi?

MÝMARLAR ODASI
BURSA ÞUBESÝ, ULUSAL
FOTOÐRAF YARIÞMASI
KENTSEL MÝMARÝ KÝMLÝK
Ülkemizde hýzla ve bozularak deðiþime
uðrayan doðal, tarihi ve kültürel deðerlerimiz
arasýnda önemli bir yere sahip kentlerimizin
kendine özgü geleneksel ve çaðdaþ mimari
kimliliðine yönelik tespitlerini fotoðraf sanatý
aracýlýðýyla gerçekleþtiren fotoðrafçýlarýn
çalýþmalarýný desteklemek, deðerlendirmek
ve sergilemektir.
Mimarlar Odasý Bursa Þubesi, iki yýldýr
geliþerek ve yaygýnlaþarak sürdürdüðü
fotoðraf yarýþmasýnda ödül alan ve
sergilemeye deðer bulunan çalýþmalarý
tasarýmý özenle hazýrlanan bir ajanda
/katalog olarak sunmakta. Ajanda/katalog;
tasarýmý nedeniyle fotoðraf sanatçýlarýmýzýn
çalýþmalarýný bir yýl gibi bir süre güncel
tutabilecek ve kullanýmýndan sonra da
kütüphanelerde yerini alabilecektir.
KATILIM
Yarýþma, Seçici Kurul Üyeleri ile Mimarlar
Odasý Bursa Þubesi Yönetim Kurulu Üyeleri
dýþýnda, amatör / profesyonel tüm
fotoðrafçýlara açýktýr. Gönderilecek
baskýlarýn,daha önce herhangi bir yarýþmada
ödül almamýþ olmasý þarttýr.
BASKI ve ADET:
Yarýþma renkli ve/veya siyah beyaz baský
dalýnda yapýlacaktýr. Yarýþmaya en fazla 4
(dört) adet baský gönderilmelidir.
BOYUT:
Baskýlar 20x30 cm. boyutunda olmalýdýr. Baskýlar, herhangi bir zemine
yapýþtýrýlmamýþ / paspartusuz olmalýdýr.
BASKILARIN ÝÞARETLENMESÝ:
Baskýlarýn arka yüzünün sað alt köþesine;
beþ (5) rakamlý rumuz ve sýra no yazýlmalýdýr.

BÝLÝRKÝÞÝLÝK ÇALIÞMALARI
SÜRÜYOR...
ÞUBEMÝZ BÝR YANDAN BÝLÝRKÝÞÝLÝK
HÝZMETÝ ÝLE ÝLGÝLÝ TALEPLERÝ
KARÞILARKEN, YANISIRA TASARLADIÐI
BÝR ADIMI DAHA ATARAK “BÝLÝRKÝÞÝ
(RAPOR) ÝZLEME KURULU” NU
OLUÞTURDU.
MAYIS - HAZÝRAN 2003 DÖNEMÝNDE
YAPILMAK ÜZERE DUYURULAN
KAMULAÞTIRMA PROGRAMI’NIN
ÝKÝNCÝSÝ YETERLÝ TALEP OLMADIÐI ÝÇÝN
GERÇEKLEÞMEZKEN EKSPERTÝZLÝK
ALANINDA YAPILMASI DÜÞÜNÜLEN
DÝÐER BÝR EÐÝTÝM PROGRAMININ ÖN
ÇALIÞMALARI DEVAM EDÝYOR.

BASKILARIN ÝADESÝ:
Ödüle layýk görülen baskýlar, Mimarlar
Odasý Bursa Þubesi koleksiyonuna dahil
edilecektir. Mimarlar Odasý Bursa Þubesi
baþarý ödülü ve özendirme ödülü alan ya da
sergilemeye deðer bulunan fotoðraflarý
fotoðrafçý adý belirterek yarýþmaya iliþkin
takvim, albüm, ajanda/katalog ve CD
oluþturmak ve yarýþmanýn tanýtýmý amacýyla
basýn yayýn organlarýnda yayýnlamak için
kullanabilecektir. Posta ile gönderilenler
posta, elden verilenler elden iade edilip,
geri gönderim masraflarýný düzenleyici
kurum karþýlayacaktýr.
SEÇÝCÝ KURUL
Prof. Sabit KALFAGÝL, Marmara Üniv.
Güzel Sanatlar Fak. Fotoðraf Böl. Öðr. Üyesi
Ýzzet KERÝBAR, Fotoðraf Sanatçýsý
Ýbrahim ZAMAN, Fotoðraf Sanatçýsý
YARIÞMA TAKVÝMÝ:
Son Katýlým Tarihi: 19 Eylül 2003
Seçici Kurul Toplantýsý: 20 Eylül 2003
Sonuçlarýn Ýlaný : 23 Eylül 2003
Sergi Açýlýþý & Ödül Töreni: 06 Ekim 2003
Sergi Süresi: 07-18 Ekim 2003
Sergi Yeri: Tayyare Kültür Merkezi, Sami
Güner Sanat Galerisi
Geri Gönderme: Ocak 2004
BAÞVURU ADRESÝ:
MÝMARLAR ODASI BURSA ÞUBESÝ
Çýrpan Mah.Güçlü Sok. Ýl Özel Ýdare
Müdürlüðü Zemin Kat BURSA
Tel: 0 (224) 273 32 50-Pbx
Faks: 0 (224) 273 10 20
e-mail: reklam@bursamimar.org.tr
YARIÞMA DANIÞMANI: Ýlhan ÖZER
YARIÞMA SORUMLUSU: Naci YILMAZ /
Mimarlar Odasý Bursa Þubesi 9. Dönem
Sosyal ve Kültürel Ekinlikler Kom.Bþk.
YARIÞMA SEKRETERÝ: Þeref ULUS
Telf: 0 (224) 273 32 50 /16

BÜYÜK MISIR MÜZESÝ
YARIÞMASI SONUÇLANDI
1. Ödül
Shih-Fu Peng, Heneghan.Peng.Architects
(Ýrlanda)
2. Ödül
Coop Himmelblau(L), Wolf D. Prix ,
Helmut Swiczinsky (Avusturya )
3. Ödül
Renato Rizzi (Ýtalya )
Mansiyonlar
! Manuel Rocha de Aires Mateus
(Portekiz)
! Ruben Verdi (Ýtalya)
! Michael Zimmermann, KSP Engel und
Zimmermann, Architekten BDA (Almanya)
! Hector Vigliecca Gani, Luciene Quel
(Brezilya)
! Fernando Pardo Calvo (Ýspanya)
! Nuno Morais Monteiro, Joana Henriques
Ribeiro, Carlos Antunes, Desire Pedro
(Portekiz)
! Martin Roubik (Çek Cumhuriyeti)

1. Ödül

BASKILARIN GÖNDERÝLMESÝ:
Yarýþma þartnamesi ekindeki katýlým formu
eksiksiz doldurulup üzerinde rumuz yazýlý
zarfa konarak ve baskýlarla birlikte hasar
görmeyecek þekilde paketlenerek
gönderilmelidir.
2. Ödül

AJANDA / KATALOG ve SERGÝLEME:
Yarýþma sonunda 1 adet “Baþarý Ödülü”,
3 adet “Özendirme Ödülü” verilecektir.
Baþarý Ödülü: 750.000.000 TL / Plaket
Özendirme Ödülü: 250.000.000 TL/ Plaket
Ödül kazanan ve sergilemeye deðer görülen
(26 adet) baskýnýn yer aldýðý
ajanda/katalog tüm katýlýmcýlara
gönderilecektir.

11 Temmuz
Teoman Öztürk’ü
Anýyoruz...
Arýyoruz...
3. Ödül

BAHÇEMÝZ AÇILIYOR
Mimarlar Odasý’nýn uzun zamandýr kullanýlmayan
Arka bahçesi, nihayet açýlýyor.
Onarým ve bakým çalýþmalarý henüz tamamen bitmese de,
Ankara’nýn güzel yaz akþamlarýnda birlikte olabileceðimiz
bir ortam arzusu ile bahçemizi hemen açýyoruz. Daha sonra
5. Kattaki “ODA” Lokaliyle devam edeceðiz.
25 Temmuz 2003’de saat 19:00’da
Hepinizi açýlýþa bekliyoruz.
Eksiklik ve kusurlarý hoþ görmeniz umuduyla...
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01.05.2003
(1) MEVCUTLAR
VE
ALACAKLAR
1.232.526.794
1.447.426.570
40.043.057.313
31.152.845.512

AÇIKLAMA
Devir Kasa
Devir Banka
Devir Viza
Birimlerden % 25 Alacak
Oda Temsicilerine Havale
Üye Kayýt Ödentileri
Üye Aidatlarý
Mesleki Denetim
Bilirkiþilik
Büro Tes.Yen.ve Açma
Belge Satýþlarý
Bilgisayar kurs gelirleri
Yayýn Satýþ
Merkez adýna Mühür tahsilatý
Merkez adýnaKimlik tahsilatý
Bilirkiþler adýna tahsilat
Mimarlar Der.adýna tahsilat
Davetiye
Halfeti Kam.Çal.Top.
Halfeti Kam.Çal.Top.Harca
Profesyonel çalýþan sekreter üye ücreti
Yönetici yolluklarý
Temsil(Yemek+ÇayKahve+Çelek-Çiçek+Vefat ilaný)
Konferans Sempozyum
Personel Ücretleri
SSK Primleri
Muhtasar Vergi
Personel Yolluklarý
Bilgisayar kurs giderleri
Posta-Kargo-Telefon-Ýnternet
Kýrtasiye
Bina Ýþletme Giderleri
Hukuk Ýþleri Giderleri
Yayýn ve Yayýn alým giderleri
Demirbaþ Alýmlarý
Bilirkiþillere ödenen
Genel Merkeze % 20 pay
Sendika kesintileri
Merkeze Mühür ödemesi
TOPLAM

(2) BOÇLAR

(3) ALACAK
TAHAKKUKU

01.05.2003-30.05.2003 ARASI HAREKETLER
GELÝRLER
(4) NAKÝT
(Kasa
(5) ALACAK
Banka+Viza)
TAHSÝLATI
(6) NAKÝT

6.551.975.000

02.06.2003YE DEVÝR DURUMU
GÝDERLER
(7) ÖDENEN
BORÇLAR

(8) YENÝ
BORÇLAR

1.148.125.000

MEVCUTLAR VE
ALACAKLAR
(1)+ (3)+ (4) (6) - (7)
635.042.613
11.111.691.254
37.576.503.667
36.556.695.512

KALAN
BORÇLAR
(2)- (7)+ (8)

200.000.000
25.303.913.333
40.362.172.000
771.000.000
1.913.000.000
1.000.000.000
5.715.000.000
5.000.000
385.000.000
230.000.000
728.000.000
27.500.000

27.500.000
4.875.000.000
8.758.365.049
1.819.000.001
120.850.000

395.000.000
7.472.925.637

183.160.000
4.440.523.597
1.246.392.509
3.277.649.756

2.188.132.405
8.843.896.368
15.565.944.476
8.544.527.295
3.289.600.000
109.200.000
3.521.231.307
3.524.987.081
79.031.650
1.946.714.000

395.000.000
2.348.000.000

183.160.000
3.550.854.099
1.246.392.509

796.500.000
1.452.483.455
1.176.510.000

1.647.550.000
1.274.872.000
1.024.000.000

3.277.649.756

7.423.596.937

58.381.457.000

73.875.856.189

75.424.608.499

7.455.625.201

7.455.625.201
0
0
0
7.089.625.637
0
0

1.964.700.000

2.777.025.480

6.551.975.000

81.488.085.333

1.148.125.000

62.257.901.632

13.778.081.844

20.269.415.593

85.879.933.046

0
0
796.500.000
2.342.152.953
1.176.510.000
0
7.423.596.937
0
0
55.604.431.520
0
0
81.915.942.248

