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Sunuş

SELAMİ ÖZÇELİK
TMMOB Mimarlar Odası Samsun Şube Başkanı

TMMOB Mimarlar Odası Samsun Şubesi olarak 
12. dönemi tamamlamak üzereyiz. Şubemiz-
de, 22 Şubat 2014 tarihinde yapılacak olan 13. 
Genel Kurul ve Seçimleri sonucunda oluşacak 
yeni Yönetimimizle 13. Dönem çalışmalarına 
başlanacak. Oluşacak yeni Yönetim Kurulu, 
Ülkemizin içinde bulunduğu koşullarda, kurum 
ve kuruluşların etkisiz kılınarak kontrol altına 
alınmaya çalışıldığı bir ortamda çalışmalarını 
sürdürecek. Yasaların verdiği görevleri, yetki-
leri çerçevesinde ve şimdiye kadar uyguladığı 
ilkeler doğrultusunda her türlü koşulda yerine 
getirmeye devam edecek.

Dünya ve Ülkemizdeki koşulları kısaca özetle-
yerek içinde bulunduğumuz ortamda karşılaş-
tığımız sorunları ortaya koymaya çalışacağım. 
Günümüzde Sosyal Devlet kavramı büyük 
oranda değişmiş, İnsan ve hakça bölüşüm geri 
planda kalarak, sermaye, kar ve rant ön plana 
çıkmıştır. Bizim gibi gelişmeye çalışan ülkeler-
de bu anlayış çok daha acımazsızca uygulan-
makta, kaynaklarımız yok edilirken ketlerimiz 
de talan edilmektedir. Derelere binlerce HES 
yapılarak doğamız bozulmakta, dışarıdan gele-
cek enerji kaynakları ile çalışacak enerji sant-
ralları yapılmakta, şehirlerimiz bilimsel hiçbir 
kurala uyulmadan yapılaşmaktadır.

Kısaca açıklamaya çalıştığım bu düzende, do-
ğal kaynakların yok edilmesi ve kentlerin yağ-
malanmasının önündeki her türlü engel de kal-
dırılmaktadır. Bu amaçla, yasal mevzuat değiş-
tirilmekte, kurumlar yeniden düzenlenmekte, 
Meslek Odaları ise etkisizleştirilerek, itibarsız-
laştırılmaya çalışılmaktadır.

Oysa; Meslek Odaları, Anayasanın 135. mad-
desine ve 6235 sayılı TMMOB yasasına göre 
kurulmuş kamu kurumu niteliğinde kuruluşlar-
dır. Bu yasal çerçeve içinde mesleğimizle ilgili 
çalışmalar yapar, Genel Kurullarında çıkardık-
ları yönetmenliklerle üyeleri ve kamu ile olan 
ilişkilerini düzenler ve uygularlar. Bu kapsam-
da üyelerinin meslekleri ile ilgili hizmetlerini de 
denetlerler.

2013 yılında, başta 3194 Sayılı İmar Kanunu 
ve Planlı Alanlar Tip İmar Yönetmeliği olmak 

üzere yasal mevzuatta değişiklikler yapılarak, 
meslektaşlarımızın yaptıkları mesleki hizmet-
lerini Odalarımıza getirerek mesleki denetim 
yaptırmalarına ve Sicil Durum Belgesi alma-
larına gerek olmadığı, ruhsat veren kurullara 
taahhütte bulunmalarının yeterli olduğu belir-
tilmiştir. Ayrıca yapılan değişikliklerle mimari 
projelerin eser olarak kabul edilmesi, beledi-
yelerde kurulacak estetik komisyonları kara-
rına terk edilmiştir. Ayrıca, idarelerin ruhsat 
işlemleri sırasında “Müelliflerin Fikir ve Sanat 
Eserleri Yasası’ndan kaynaklanan haklarını 
gözetme” sorumluluğu, tadilat projelerinde 
müellif mimarın izninin alınması zorunluluğu 
kaldırılmıştır. Bu düzenleme mimarların birbir-
leriyle ve yapı sahipleriyle karşı karşıya gel-
mesine neden olacak ve kaosa yol açacaktır. 
Bir mimari projenin eser sayılabilmesi için “bi-
limsel ve teknik” bir çalışmanın ürünü ve öz-
gün olması (yani taklit ya da çalıntı olmaması) 
yeterli olup, herhangi bir estetik kurul onayına 
gerek bulunmamakta, eser sahibi tarafından 
alenileştirilmesi yeterli olmaktadır.

Meslek Odaları, mesleki denetimi TMMOB ka-
nunu ve Genel Kurullarında çıkardıkları yönet-
menlikler kapsamında yapmaktadır. Mimari 
projelerin eser sahipliliği ise 5846 sayılı yasa 
ile belirlenmiştir. 6235 sayılı TMMOB Kanunun-
da ve 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanun-
larında bir değişiklik yoktur. Yapılan değişiklik-
lerle karmaşa yaratılmaya, üyelerimizle Odala-
rımız karşı karşıya getirilmeye çalışılmaktadır. 
TMMOB Yasası ve Yönetmenlikler kapsamında 
Odalarımızın mesleki denetim uygulaması de-
vem etmektedir, yasal olarak da devem etmek 
zorundadır. Aksi halde Odalarımız görevlerini 
yapmamış duruma düşerler.

Odamız, kurulduğu 1954 yılından beri karşılaş-
tığı zorlukları birlik ve dayanışma içinde aşarak 
bu günlere gelmiştir. Bu gün de Mimarlar hep 
birlikte dayanışma ve özveri içerisinde çalışa-
cak, Mimarlar Odasının, mimarların, en önem-
lisi de mimarlığın etkisizleştirilmesine, itibar 
kaybetmesine izin vermeyecektir.

Saygılarımla…
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Yerel Yönetimler, Tabelalar ve Musalla Taşı...

ALTAN KARABULUT
Mimar

Samsun’un en büyük şansızlıklarından biri de 
seçilmişlerin yeterince donanımlı ve ilerisini 
görebilen idareciler olamayışlarıdır.

Samsun’da yapılan çalışmalar iki adım ile-
ri, bir adım geri şeklinde özetlenebilir. Beş 
sene önce yapılmış yol, o yolu yapan yöne-
ticiler tarafından sökülebiliyor. Yol kaydırı-
labiliyor, refüjlerdeki ağaçlar sökülebiliyor. 
Aynı yöneticilerin yeni yapmış olduğu park-
ların içinden yollar, yolların içinden viyadük-
ler geçebiliyor.

Yöneticiler, yamama çözümlerle bir yandan 
yaptıklarını söküyor, kırıyor, bir yandan da yeni 
yollar ve raylar yapıyorlar.

4-5 yıl sonrasını planlayamayan, öngöreme-
yenlere kenti ve ülkeyi teslim ediyoruz. Ve 
üstelik başarılı da sayıyoruz. “Yanlış doğru, 
ama yaptı” diyoruz. Bir kanser hastasına 
kalp ameliyatı yapmakla kanser tedavisini 
yapmış mı olursunuz? Teşhisler ve tedaviler 
hep doğru olmalıdır. Çok düşünülmeli, tartı-
şılmalı ve yapılacak olan bir kere yapılma-
lıdır.

Yerel yönetimlerde katılımcı demokrasi esas-
tır. Modern kentlerde kenti yönetenler kentle 
ilgili kararlarda; çok düşünülerek, çok tartışı-
larak, bilimsel kriterlere göre, kent bilimcilerin 
ve kentte yaşayanların görüşleri alınır. Bizde-
ki gibi yap-sök, yap-yık, yap-kaydır modeline 
göre yapılmaz.

Sivil toplum örgütleri, ilgili meslek odaları yok 
sayılamazlar. O örgütlerin var olma nedenleri 
de bu nedenledir. Kapalı kapılar ardında bir-iki 
kişinin aldığı kararlar, kent için, o kentte yaşa-
yanlar için çözüm olamayacaktır.

Kenti denizle buluşturacağını, tren raylarını 
kaldıracağını söyleyen seçilmişler, şimdi daha 

keskin daha yüksek bölüyorlar kenti. Kentin 
kalbine bıçak saplıyorlar. Bir bıçak darbesiyle 
kenti ikiye bölüyorlar. Raylı sistem tıpkı Berlin 
Duvarı gibi Samsun’u kuzey ve güney olarak 
ikiye bölüyor. Samsun’un denizle bir bağı kal-
mıyor.

Raylı sistem, bir çok kentliye iyi gelebilir, 
modern gelebilir. O raylı sistemin teme-
li atıldığı gün; belki de, metronun uzun bir 
süre yapılamayacağını öğrendik. Oylar, şov-
lar uğruna, ben yaptım oldu mantığıyla be-
lediyecilik oynanıyor. Oynanan kentin gele-
ceği aslında.

Hayalleri, tek tip insan yaratmak olduğu 
gibi, kentlerinde tek tip olmasını istiyorlar. 
“Özgünlük” ve “özgürlük” ürktükleri iki ke-
lime.

Kentlerin coğrafi konumları hariç, tüm ya-
pılar neredeyse birbirine benziyor. Hemen 
hemen tüm kentlerde, kasabalarda, köyler-
de camilerimiz birbirinin kötü bir kopyası. 
Tek bir ustanın elinden çıkmış gibi; dönemi-
ni yansıtmayan yapılar. Valilik binaları, hü-
kümet konakları, okullar, yurtlar; bütünüy-
le tip projeler. Tek tip insan yaratmak gibi; 
tek tip yapılaşma, tek tip kentler. Ya ko-
nutlara ne demeli? Antalya’da, Ankara’da, 
İstanbul’da, Samsun’da fark etmiyor; bir-
birinin aynısı yapılar. Yöreye, bölgeye, ik-
lime, coğrafyaya, geleneğe uymayan tarz-
larda yapılar.

Eski Safranbolu, Akçaabat, İskilip, Kula gibi 
doğayla uyumlu, çevreye ve komşusuna say-
gılı evler ve kasabalar, günümüzün çirkin yapı-
laşmasına yenilmiş durumdalar. Köylerimizde 
bile 4-5 katlı binalar var.

... >>
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Kentlerde, sitelerde oturma modası var. 
Kapılarında güvenlik görevlileri bulunuyor. 
İleride siteler arasında bir savaş olması mı 
bekleniyor, her sitenin kapısında güvenlik 
görevlileri nöbet tutuyor. Kentleri küçük get-
tolara bölüyorlar. Site çocukları diğer sitenin 
çocuklarıyla oynamıyor. Zengin çocukları, 
fakir çocuklarıyla yan yana gelmiyor. Sadece 
ülke mezheple; Kürtlükle, Türklükle bölün-
müyor; küçük gettolarla da bölünüyor. So-
kakta büyümüş bir neslin çocuklarını sitelere 
mahkum ediyoruz. Etrafı duvar ve tel örgü-
lerle çevrili küçük hapishanelerde çocuklar 
yetiştiriyoruz. O nedenle site bahçelerin-
de çocukların oynadığını pek göremezsiniz. 
Daha küçük yaşlarda hapsediliyor çocuklar. 
Ve hep şu mesajı veriyoruz onlara; yaşam 
alanlarınız, oyun alanlarınız bu tel örgülerle 
sınırlıdır.

Mimarlar ve mimarlık bu düşüncelere hizmet 
ediyor. Ülkenin bir mimarlık geleneği, politikası 
yok. Her bir mimar; mesleğini geçim kaynağı 
gibi görüyor. Bireysel yapılıyor. İçe dönük, her 
mimarın istediği gibi ürünler verebildiği bir dö-
nemi yaşıyoruz.

...

Bayramlarımızı kutluyorlar. Kandillerimizi kut-
luyorlar. Kutlu doğum haftasını kutluyorlar. 
Kabotajı, vergi haftasını kutluyorlar. ÖSS ve 
SBS sınavına girecek öğrenci ve memur aday-
larına başarılar diliyorlar. Sonra “Söz vermiş-
tik yaptık” tabelalarını asıyorlar; en işlek cad-
delerin en görülebilen yerlerine. Belediye oto-
büslerinin önlerine astırdıkları bez flamalarla 
kutluyorlar. Otobüs duraklarında belediye 
hizmetlerini anlatan afişler asılı. Bazı kent gi-
rişlerinde ise başkanın “ilçemize hoş geldiniz” 
tabelaları sizleri karşılar. Kafanızı ne tarafa 
çevirseniz, belediye başkanlarının kutlama ve 
yapacakları projelere ait tabela ve pankartlar 
asılı.

Belediye başkanlarının afişlerinde şu da yaz-
sın mesela; yapıp-yıktıklarını, yapıp söktük-
lerini yazsınlar. Bizler yerel yöneticileri işlerini 
iyi yapsınlar diye seçiyoruz. Kendi reklamla-
rını yapsınlar diye değil. Belediye başkanları-
nın her yaptığı icraatı tabelalarla, ışıklı afiş-
lerle halkına göstermesine gerek yok. Zaten 
yapılanlar orada yaşayanlarca görülecektir.

...

Yaptıkları her şeyi yol kenarlarına yaparlar. 
Doğru yerlere değil de neden yol kenarları? 
Amaç bir ihtiyaçtan öte o yapılanın oy olarak 
geri dönmesidir. O nedenledir ki; viyadükler 
Samsun girişinde bir bıçak gibi yolun ortasına 
yapılır. O nedenledir ki kapalı spor salonu ve 
stadyum Tekkeköy’de karayolunun kenarında 
yapılır.

...

Samsun merkezde tarihi kale kalıntıları var; 
Kale mahallesinde; tarihi Büyük Camii’nin 
önündeki umumi helanın olduğu yerde. Umu-
mi hela sanki kasıtlı oraya yapılmış gibi. “Ben 
böyle tarihi eserin içine…”der gibi.

O kale surları kent merkezine doğru gidiyor. 
Kale sur kalıntıları üzerine iş hanları yapıla-
biliyor. İş hanlarının üzerinde geçici de olsa 
kaymakamlık olabiliyor. Kaymakam biliyor mu 
surların üzerinde oturduğunu? Sonra bir inşaat 
için açılan hafriyattan bu surların devamı çı-
kıyor. Kentte yaşayanların haberi oluyor mu? 
Kent, kalesine sahip çıkamıyor.

Tarihe, Büyük Camii’ye, Kale surlarına ihanet 
edilerek yapılan yer altı otoparkı üzerinde, 
musalla taşını kale yapıp futbol oynuyor kü-
çük çocuklar. Kenarından karayolunun geçtiği 
bu beton zemin üzerinde top peşinde koşu-
yorlar. Top taca çıktığında çocuk da yola çı-
kıyor.

<<
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EMBİYA SANCAK
Yüksek Mimar

Metropol Samsun Kentinin
Atakum İlçesinin Geleceği

Çok değerli meslektaşlarım,

Bu yazımı okumak imkânı bulan herkese se-
lam ve sevgiler. Yazımı sohbet tarzında yazıyo-
rum. Varsayın ki yeni binamızın lokalinde çay 
içerken samimi havada sohbet ediyoruz…

Meslek hayatımın 40. yılına yaklaşmak üzere-
yim. Yani “kara kuşak sahibi” olarak takıldığı-
mız rahmetli Kemal Taner’e yaklaşıyoruz.

Yıllar önceydi; Bakanlığın Nazım İmar Planı 
Bürosunda sevgili meslektaşlarım Saffet Atik, 
Erkan Uçkun, Vildan Kumbasar ve Arif Katar ile 
birlikte belediye imar müdürü yetkimle çalışır-
ken hep savunduğum, kentimizi doğrusal aks 
yerine güneye doğru yaymak olmuştu. Karşı 
fikirler ise, doğal eşik atlamak zorunlu olaca-
ğından kentsel alt yapı maliyetleri artacağın-
dan doğrusal yönde büyümenin daha doğru 
olacağı yönünde idi. Ama şunu şöyleyim çok 
verimli ve zevkli mesleki çalışma dönemimdi. 

Düşünebiliyor musunuz burada bahsettiğim 
sevgili meslektaşlarımla samimiyetim ve iliş-
kim hiçbir zaman eksilmedi.

Bundan 33 yıl önce, yani 20 yıllık 2 plan döne-
mi öncesinde kentimizin konut gelişme alanını 
şimdiki OMÜ e kadar tepelerin denize bakan 
yamaçlarında ve düz alanda önermiştik. Plan-
lama alanının belirlenmesi mutlaka bilimsel 
verilere göre gelebilecek nüfus miktarına göre 
tayin edilir.

Bu yazımda bir belirtme yapayım. Şimdilerde 
Atakum ilçesinin, turizm ilçesi olacağı sık sık 
dile getirilmektedir. Bu durum yeni bir tespit 
değildir. Atakum’un ilk imar planı 1967 yılında 
yapıldı. Bu planda Bafra yolu ile deniz arasında 
turizm tesisleri önerilmiştir.

Ama olmadı, çok uzun hikâye. Atakum örne-
ğini anlatmak için birkaç makale yazmak ge-
rekir. Üzerinde durulması gereken, köylerin ve >>
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köy arazilerinin nasıl dönüştüğünün bilinmesi-
dir. Matasyon bölgesinin iki köyü vardı. Biri-
si küçük Gerçeme (Kolpınar) diğeri ise Balaç 
köyleridir.

Bu köylülerden ilk arazi satın alanlar ise 
doktor-hasta ilişkisi olan doktorlar ile traktör, 
araç satan ticaret erbabı ve tütün tüccarları ol-
muştur. Daha sonraları çok ilginç bir şekilde 
köylerin ilkokul öğretmenlerinden emlakçıların 
türediğini görüyoruz. Tabi öğretmeni kıskanan 
muhtarın da emlak aracısı olduğunu gördük. 
Bütün bunlar günün şartlarında çok normal 
kabul edilen, kentsel arazinin el değiştirme or-
ganizasyonları idi.

Atakum arazisinin yapılanma başlangıcı için 
Türk-İş sendikasının işçi evlerinin yapım ta-
rihini verebiliriz. İlk işçi haklarının verilmesi, 
kooperatif kanununun 1963 yılında yürürlü-
ğe girmesi sonucunda sosyal haklar arasında 
konut edinme teşebbüslerinin teşvik edilmesi 
neticesinde, Balaç altı Türkiş doğdu. Deniz ev-
lerinin yapılmış olması sonucunda eskinin Ma-
tasyonu şimdinin Atakum ilçesi yapılanmaya 
başladı. Böylece Küçük Kolpınar ve Balaç tarihi 
köyleri ile Türkiş ve Deniz evleri siteleri ilçenin 
nüvesini teşkil etti.

Yıllar geçmiş... 1975 yılında kurulan Samsun 
Nazım İmar Planı Bürosu çalışmalarına baş-
ladı. Ülkemizde zannedersem 4. Bürodur. Ba-
kanlığın Samsun’a ciddi şekilde önem verdiğini 
buradan da anlayabiliriz. Zaten İmar Yasası-
nın yayımının hemen sonrasında 1960 yılın-
da Samsun’un imar planının yapılmış olması 
Samsun’un metropol kent statüsüne gelişebi-
leceğinin kabul edilmesi demektir.

Ama ne var ki, Atakum için 1979 yılına ka-
dar bu durumun farkına varılamadı. Biz teknik 
kadrolar, plancılar, harita mühendisleri Sam-
sun için hep beraberdik, hiç ayrılmadık, me-
mur- serbest çalışan ayırımı ve çekişmesi asla 
yaşanmadı.

Yine isimleri anacağım, örnek olsun diye. Yu-
karıda Şehir plancısı meslektaşlarıma ilave-
ten, İl İmardan Ümit Özşen, İdris Nuhoğlu, 
rahmetli Refik Dişli, Cevdet Pınar, Salih Uz, 
başımız ağrıdığında gel Recai dediğimiz Recai 
Bilgin. İşte bu heyetle birlikte işin sahibi imar 
müdürü olarak benim çabalarımız sonucun-
da ATAKUM’da imar uygulaması yaptırdık. Bu 
işlem Kayseri’den sonra Türkiye’de ikinci idi. 
Yeri gelmişken belirteyim, binalı ve çok pahalı 

arazide ki Türkiye’nin ilk uygulaması da Cum-
huriyet meydanında yaptırdığımız 6785 sayılı 
kanunun 42. madde uygulamasıdır.

Atakum için 1967 imar planının Düzenleme 
Ortaklık Payı (DOP oranı %45 civarında idi. 
Halbuki bizim en fazla %25 bedelsiz alma hak-
kımız vardı. Bugün bu oran %40’tır. Kamulaş-
tırmak için ise para yok, plan revizyonu yapa-
mazsın… Çünkü teknik alt yapı, ulaşım, sosyal 
alt yapı için brüt yoğunluğu 350 kişi/hektar 
olan bu yerleşim yerinde en az %40 DOP ora-
nına ihtiyacımız vardı. Yani şimdi ki oran olsa 
idi sıkıntı çekmeyecektik. Bütün bu anlattıkla-
rım 1982 yılında KTÜ ve Selçuk Üniversitesin-
de araştırma konusu oldu.

Belediye’den ayrıldıktan sonra 20 yıl Sinop-
Artvin arasında plancılık ve bilirkişilik yaptım. 
Yaşadığım tecrübeleri galiba evlatlarımızın ve 
hatta torunlarımızın yaşında olan meslektaşla-
rıma aktarmam gerekiyor...

Masanın her tarafında görev yapan plancı-
mimar arkadaşınız olarak, Atakum’a şimdi çok 
farklı bakıyorum. Sebebi şu: Biz plancılar, bir 
kentin imar planını yaparken; planlayacağımız 
plan dönemi sonuna kadar plan alanına gele-
bilecek nüfusu esas alırız. Doğum, iç göç, vb. 
uzun bir hesap yöntemi var. Benim Atakum 
için gözlediğim nüfus büyüklüğü hesap yönte-
mimizin yeterli olmadığıdır. Nüfus çekebilecek 
yatırım da yok. Peki nasıl oluyor da bu alanda 
konut talebi artıyor? Bunun üzerine 2 yıldır bir 
araştırmaya girdim. Gelen insanlara neden ve 
nereden geldin sorusu. Ekibim olmadığı için 
bizzat kendim yaptım. Oldukça zor oldu. Genç-
liğimi bu nedenle arar oldum. 

a- Konut edinme organizasyonlarının gelişmiş 
olması,
b- Samsun’a en yakın büyük kent Ankara’dır. 
İki ilde de eşdeğer yerleri dikkate aldığımda 
Atakum’da konut fiyatlarının Ankara’ya göre 
%40 daha ucuz olması,
c- Samsun’un komşu karasal iklim illeri insan-
larının deniz kıyısı büyük kent tercihleri,
d- Sağlık ve eğitim sektöründe devlet ve özel 
sektör olarak hizmetlerin kapasitesinin ve kali-
tesinin artmış olması,
e- Devletin başta tütün olmak üzere ilçeye 
yakın kırsal kesimde tarımsal gelirin azalması 
nedeniyle merkeze köyden göç hızının artmış 
olması,
f- Özellikle İlkadım ilçesinden üst gelir gurubu 
insanların Atakum’u tercih etmesi,

<<
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g- Büyük aile yapısının küçülmesi; 5 kişilik aile 
büyüklüğünün 3 kişiye inerek, ana,baba ile 
çocuklar olarak bir aileden iki aile çıkması so-
nucunda artacak konut ihtiyacının Atakum’da 
karşılanmasının tercih edilmesi,
h- Yazlık konut bölgesi olarak bilinen ilçenin 
ikinci konutlarının sürekli oturulur konut haline 
getirilmiş olması,
i- Ulaşım hizmetleri oldukça eksik olmasına 
rağmen daha iyi kaliteye ulaşmak üzere geliş-
me göstermeye başlaması,
j- İkinci konutta; dağ site, doğa içinde site ter-
cihlerinin Atakum’un çok uygun olan coğrafya-
sında karşılanmasının öne çıkması,
k- Çok büyük oranda komşu ve yakın illerimiz 
olan Amasya, Tokat, Çorum, Yozgat, Sivas, 
Kastamonu ve Sinop illerinden insanların ikinci 
evlerinin Samsun Atakum’da bulunmasına is-
tekli olmaları,
l- Mevcut kent nüfusunun Atakum’a taşınma 
istemesinin diğer bir nedeni de geleneksel mer-
kezde insanın canını sıkan otopark sıkıntısıdır.
m- İmar yasasının 19. maddesinin, imar yö-
netmeliklerinin, emsal verilen imar planı ka-
rarlarının site teşkil edilmesini teşvik eden hü-
kümlerinin Atakum’da daha kolay ve ilk uygu-
lama imkanı bulması.

Bütün bunlar önceden çok kolay öngörüleme-
yen etkenlerdir. İşin daha ilginci ise konut artış 
hızı kadar nüfus artış hızının olmamasıdır. Bu 
durumu çok iyi okumamız gerekir. Atakum ko-
nut yatırım ilçesi olarak büyümektedir. Bence 
çok sağlıklı gelişme değildir. Bu tür kentlerde 
kentlilik bilinci çok zor oluşur.

Ama sonuçta, Atakum arazilerinin fiziki plan-
lama sınırının tayini nüfus büyümesi tahmin-
lerine göre yapılamayacağı gerçeğinin anlaşılır 
olması önemlidir.

Peki çok önemli kriter olan nüfus projeksiyon-
ları haricinde oluşan diğer etkenler Atakum’un 
ne kadar ve nereye büyümesini öngörecektir? 
Şimdi sırası gelmişken planlama alanı belirle-
mesinde hiç olmaması gereken anlayışları da 
burada yazayım:

Arazi sahiplerinin kimlikleri (hazine, belediye, 
devlet dahil), talepleri, fiziki planlamada ke-
sinlikle belirleyici olmamalı.

Arazinin; önce yüce Rabbimin, sonra devletin 
ve milletin olması gerektiği anlayışı tüm yöne-
ten ve planlayanlarda bulunmalıdır.

Arazinin jeolojik yapısı, bitki örtüsü, afetler 
karşısındaki risk durumu, doğal yapısı, topoğ-
rafik yapısı bina yapılmasına uygun değilse, bu 
tür araziler kesinlikle uygulama imar planı ve 
imar uygulamasına dahil edilmemelidir. Bütün 
parsel taşıma yolsuzlukları bu kuralın uygulan-
mamasından kaynaklanmaktadır.

Peki ne olacak; kent içinde tarım da yapılabi-
lir. Arazi meyilli ise zaten ağaçlandırma plan 
kararı vermek zorundayız. Böyle bir arazinin 
plan hükmü ağaçlandırma alanıdır. Plancılıkta 
her araziye bina yapılmasının zorunlu olduğu-
na dair hiçbir kural bulunmamaktadır. Yıllardır 
plancılık ve bilirkişilik yaptığımı yazmıştım. Bu 
taşımalarda yolsuzluğa teşebbüs edilmeyen 
yer yoktur dersem lütfen inanınız. Bazen de 
sıkışan belediyeler bu taşımayı açık olarak 
yapmışlardır. Hatta bir kamu görevini yerine 
getirmek niyetiyle yaptıklarını, müfettişlerin 
tenkitlerinin olduğunu biliyorum.

Bir kamu görevi görülürken, haram yemeden 
bilimle biraz ters düşmeyi ben anlayışla karşı-
larım. Atakum’da geçmişte zorunlu olarak bu 
tür uygulamalar olmuştur.

Diğer bir taşıma yolsuzluğu ise park alanlarının 
taşınmasıdır. İmar planları bir bütündür. Aynen 
bir konutun projesi gibi. Siz hiçbir dairenin 
banyosunu diğer daireye taşıyabilir misiniz? 
Elbette söylenmesi bile komik ve saçma. Peki 
benim mahallemin parkını dağın başına nasıl 
çıkarırsınız? İşte böyle bir şey bu tür taşıma.

Bir de şu tepeler ve çukurlar işi var. Yani yük-
sek yapılar. Şimdi galiba tower diyorlar. Tower 
olunca orada oturanların kıymeti artıyormuş. 
Seçkin oluyorlarmış.

Bir kentte kat düzeninin; elbette yeknesak şe-
kilde monoton olması tercih edilmez. Çok farklı 
inşaat nizamları, mimari üsluplar tercih edilme-
lidir. Tüm mimarlar TOKİ nin gaz tenekesi mi-
mari kütle biçimini bu nedenle hiç sevmezler.

Amma iş bu kadar basit değil... İmar yönetme-
liğine bir madde ekleyerek yüksek katlı bina 
yapılmasına imkan tanımak olmaz, olmaz, ke-
sinlikle olmaz...

Şimdi gelelim ucuz uygulama imar planı elde 
edilmesi gerçeğine. Al eline halihazır haritayı, 
üzerine mülkiyet dokusunu işle, maliklerini de 
öğrenirsen harika olur (!). İster cetvel kullan ister 
program. Hatta önce harita mühendisi parselas- >>
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yonu çizsin sen de plan tekniğine uygun teknik 
ressamlık yap. Olmaz arkadaşlar, vallahi olmaz! 
Ben buna Atakent’te yıllar önce tanık oldum. Tek-
nik ressam cetvelle adaları ve parselleri oluştur-
du, Meclise gitti, onandı, İmar planı oldu. Zaten 
yıllar önce aynı durum Sinop’ta başıma gelmişti. 
Ben bu nedenle plancılığı bıraktım. Fakat bir ajan 
gibi yapılanları takip etmeyi bırakmadım.

İşin doğrusu şu: Yüksek yapı, bir kentte mutlak 
olmalı. Kentin dominant unsurunu teşkil eder-
ler. Ama nerede olmalı? İşte üç boyutlu imar 
planı çalışması gerekiyor. Eskiden arazi maketi 
üzerine kütleler koyardık. Geçer karşısına ba-
kardık. Kent slüeti, rüzgar koridorları, arkada 
kalanın hakları, zeminin jeolojik ve topoğrafik 
yapısı vb. pek çok çalışma sonucunda yüksek 
katlı binanın nerede olmasına karar verirdik. 
Şimdi ise teknolojik kolaylıklar müthiş imkanlar 
vermektedir Arazinin üç boyutlu modellemesini 
yaparsın. Mimari kütleyi de birazcık çalışırsın. 
Benim gibi planlama yetkisi olan mimar değil-
sen bir mimarla birlikte çalışırsan çok iyi netice 
alırsın. Elbette imar plancılığı işi sadece şehir 
plancısı, mimar işi değildir. Diğer meslek men-
suplarının da iştiraki ile yapılması gereken iştir. 
Anack; bu kadar kalabalık kadroyu çalıştırabil-
mek için maddi imkanı karşılayabilecek beledi-
yecilik anlayışı henüz Samsun’da hiç olmadı.

Atakum’da yukarıda açıklamaya çalıştığım çok 
ciddi çalışma sonucunda uygun yerlerde yük-
sek yapı plan kararı alınmış değildir. Araziyi or-
ganize edenlerin talebi üzerine uyduruk işler 
yapılmıştır.

Biliyorum çok iyi şeyler yazmadım, yazama-
dım. Kimse kusura bakmasın. Samsun’a yap-
tığımız kötülüklerin bilinmesi için devamı var: 
Nedir o zamanında yaşadığımız adım başı bel-
de belediyesi işi? Atakum arazilerine en büyük 
kötülüğü yapan belde belediye kuruluşlarıdır. 
Görev yapmış sayın başkan ve yönetimlerinin 
kötülük yaptığını asla söylemiyorum. Rekabet 
her zaman iyi sonuç vermez. Belde belediye-
leri öyle rekabete girdiler ki kat adetlerinde bir 
nevi açık artırma yapıldı. Atakent belediyesin-
de kıyıda 7 katlı plan kararı, aynı hatta Atakum 
belediyesinde 3 katlı plan kararı. 

Dahası var...

Kurupelit belediyesi hiç geri kalır mı? Şimdiki 
yat limanı etki alanında kentin öngörünüm sa-
hasında HEM ÇOK SIKIŞIK, HEM 12 KATLI, HEM 
DE GAZ TENEKESİ MİMARİSİNDE yaptık oldu. 

Peki oldu mu? Olmadı. Ama zamanın belediyesi 
kat verme yarışmasında birincilik ödülü aldı (!).

Peki şimdi ne olacak? ATAKUM TURİZM KENTİ 
OLACAKSA BU ALANDA Kİ BİNALAR KALDIRIL-
MALIDIR. (Not: bu ifademe tehdit gelebilir).

Şimdi bu belediyeleri hatırlayalım: Atakum, 
Atakent, Kurupelit, Altınkum, Çatalçam, Taf-
lan bir de ilçe sınırının yanlışlığına neden olan 
Yenikent belediyesi.Bunların kuruluşu yanlıştı. 
Maalesef müstakil belediyelerin varlığı fiziki 
planlamaya olumsuz tesir yapmıştır.

Atakum arazisinde ilk önce Küçük Kolpınar ile 
Balaç’ın planlama alanına girdiğini yazmış-
tık. Belde belediyelerinin kurulması ile Büyük 
Kolpınar, Derecik, Beypınar,Çobanlı, Çobanö-
zü, Alanlı, Büyük Oyumca, İncesu, Çatalçam, 
Taflan köy kısımları ve bazılarının köy yerleşik 
alanları parça parça planlı alan sınırlarına gir-
miştir. Atakum için çok yanlış bir plan hiyerar-
şisi ve parçalanma dönemi yaşadık. Hataları 
bilmezsek Samsun’un geleceği olan Atakum 
için doğru işler yapamayız.

Peki başka ne yanlış yaptık? Geçen sene 8 
Ağustos 2012’de, tam bir yıl sonra ise 2013’te 
bayram günü yağmur yağdı. Allah’ın işi, el-
bette yağmur yağacak. Ama, planlar, binalar, 
belediyeler yokken yağmurun suyu yolundan 
giderek denize dökülürdü.

Belediyeler kurulunca, planlar yapılınca, binalar 
ve yollar yapılınca yağmurun suyu isyan etti, 
yolunun dışına çıktı. Çünkü derenin malı olan 
yatağını insanoğlu ev yaparak işgal etmişti.

Sahiden nerede küçük Gerçeme deresinin doğal 
yolu? Ya Balaç’ın Kilyos deresi, buharlaştı mı? 
Kocaman Kuruzeytin deresini hangi akıllı uzun 
süre hapsetti? Hepsinin başına neler gelmiş tü-
münü burada yazmayım. Başka sohbete konu 
olsun. Atakum’da Erenköy deresinden Kürtün 
deresine kadar 25 dere ve sel yatağı vardır. Her 
derenin hikayesi birbirine çok benzer.

Hele bir Değirmendere vardır ki... Derelerin 
en dertlisi bu deredir. İlk suyunun yer yüzüne 
çıktığı Kocadağı, hükümet kararı ile deliş deşik 
ettiniz. Yatağına tıkansın diye rusubat attınız. 
Denize ulaşacağı son 30 metresinde karayolu 
menfez kelepçesi taktınız. Bu da yetmiyormuş 
gibi denize ulaşıp sularını hür bir şekilde der-
yaya kavuşturacağı yere gezi yolu engeli ile 
son darbeyi vurdunuz.

<<
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Ne ise geçelim bu dere ve sel işlerini... Daha 
sonra konuşuruz. İster sohbet tarzında yöne-
tenleri iğneleyerek. İsterlerse akedemik bir 
dille, ben hepsine varım.

Atakum için çok güzel sözler söylenmeye baş-
ladı...

Atakum Karadeniz kıyısının turizm merkezi 
olacak...

Atakum Samsun’un geleceğidir...

Atakum yeni Samsun’dur...

Atakum hak ettiği yere gelecek...

Vs. vs. vs…uzayıp gidiyor...

Ama nasıl olacak…Bu sözleri söyleyenler ge-
lip meslek odalarına yemin ederlerse birazcık 
inanırız.

Samsun Platformu bu konuda pek çok yazı, 
belge, harita, öneri yayınladı...

Şimdi burada ifade ediyorum:

1- Atakum ilçe sınırı Kürtün ırmağı doğal sınırı 
olmalıdır.

2- Kocadağ eteklerinden, Akalan köyünden 
denize kadar, Kurukökçe köyünden denize ka-
dar tüm alanlar planlanmalıdır. Plan yapmak 
deyince maalesef çoğu insan arazilerin yapı 
yapmaya açılmasını anlıyor. Kesinlikle işin aslı 
ve doğrusu bu anlayış değildir. Sahanın tümü 
için Nazım İmar Planı yapılması zorunluluğu 
vardır. Samsunda yanlış bir yöntem uzun sü-
redir uygulanmaktadır. Önce parselasyon tas-
lağı, sonra uygulama imar plan, daha sonra da 
nazım imar planı.

Değerli meslektaşlarım, değerli okuyucular 
böyle ilim dışı bir yöntem yoktur.Ben bu tür 
nazım imar planı yapılsın istemiyorum.

Kendi kendine yeterli bir Atakum için hangi 
araziye ne tür kullanım kararları verilmesi ge-
rektiği, yani leke plan bilinmelidir.Bu tür plan-
lar çevre düzeni planı ölçeğinde olabileceği gibi 
tercihim nazım imar planı ölçeğidir. Sebebi şu-
dur: Ana ulaşım aksları, ulaşım türleri, metro 
dahil tüm ulaşım seçeneklerinin nazım imar 
planında daha ayrıntılı şekilde ifade edilebil-
mesidir.

Yapı yapılacak alanlar, tarım alanları, orman 
alanları, ağaçlandırılacak alanlar, vadiler, yük-
sek yapılar için uygun yerler, eğlence vadile-
ri, rekreasyon vadileri, pissu arıtma yerleri, 
yaylalar, piknik alanları, höyükler, heyelan 
alanları, su taşkınına maruz kalacak yerler, 
sanayi alanları, küçük sanayi alanları, çalışma 
alanları, iskan alanları, yönetsel merkezler, 
büyük parklar, kent ormanları, limanlar, tele-
ferik hatları, büyük spor ve kültür alanları vb. 
burada unuttuğum pek çok ana kullanım ka-
rarları ATAKUM İÇİN NAZIM İMAR PLANI KA-
RARLARI İLE ORTAYA KONULMALIDIR. Öyle 
laf olsun diye uyduruk bir plan değil; turizm, 
kıyı, orman ve dağ kentine yakışır ANA DÜ-
ZENLEYİCİ PLAN.

3- Uygulama imar planlarının hemen yapıl-
masını uygun bulmuyorum. Bir etaplama ka-
rarı verilerek uygulama buna göre yapılma-
lıdır.

4- Atakumun turizm ilçesi olabilmesi için: *DE
NİZ+KIYI+KUMSAL+VADİ+ORMAN+DAĞ+
YAYLA* karakteri verilebilmesi için öncelikle 
Kocadağ’da tahribatına devam eden taş ocak-
ları kapatılmalıdır.

Tüm eğlence yerlerinin kimseyi rahatsız etme-
mesi ve gelişmesi için eğlence vadisi planlanıp 
uygulanmalıdır.

Kumsalların azalmasına neden olan sahil yolu 
genişlikleri gözden geçirilmelidir.

Konaklama tesislerinin kıyıda yapılması inadın-
dan vazgeçilerek, deniz, doğa, orman, kent, 
vadi manzarası olan ve Atakum’da bolca bulu-
nan yerler seçilmelidir.

Yat limanı önemli bir fırsattır. İlerde misafir-
lere mahcup olamamak için, bilim için bu li-
manın arka planı o kötü yapılardan temizlen-
melidir.

5- Atakumun kendine yeterli ilçe olabilmesi 
için çalışma alanlarına ihtiyaç vardır. Bu alan-
ların başında küçük sanayi siteleri gelmekte-
dir. Bu sitelerde mevzuatı gereğince en bü-
yük 2000 m2 kapalı alanı olan bina yapılabilir. 
Kentin konut alanlarına araçla ulaşılabilecek 
yakınlıkta olmalıdır. İmar planında ki sanayi 
alanı plan kararı küçük sanayi olarak değişti-
rilmelidir. Zaten bu alanda keresteciler ihtisas 
küçük sanayi sitesi kuruldu. Arazilerini aldılar. 
Toybelen Küçük Sanayi Sitesi Kooperatifi ku- >>
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ruldu. Sanayi Bakanlığınca yer seçimi yapıldı. 
Arazi alımları devam ediyor. Anlaşılan uygula-
ma başlamış durumda.

Benim çalışma alanları olarak bahsetmek iste-
diğim Atakum sanayi alanlarının tahsis edilme-
si talebimdir.

Ekli planda; batı çevre yolunun dışında plan-
lanacak arazinin en güneyinde Sarayköy’den 
sonra ki uygun meyilli arazilerin Samsun için, 
Atakum için sanayi alanı olarak planlanması-
dır. Ben mesleki bilgi ve tecrübemle bu alan-
ları birkaç kez gezerek ve batı çevre yolunun 
güzergahını kesin olarak öğrendikten sonra bu 
yazıyı kaleme aldım. Samsun’un etkin rüzgar 
yönü kuzey ve kuzey batıdır. Sanayi alanının 
geri planında konut kullanımları tercih edilmez. 
İşte bu alanın, topografyasının uygunluğu, ni-
telikli tarım arazisi olmaması, uygun yönde 
bulunması, ulaşım kolaylıkları bakımından sa-
nayi alanı için oldukça uygundur. Bu safhada 
sadece jeolojik yapıyı bilmemekteyim.

Bir durumu bu yazımda da belirteyim. Samsun 
için medikal OSB çok önemlidir. Önerdiğim sa-
nayi alanı medikal OSB için idealdir. Çünkü çok 
fazla kirleten sanayiyi de burada uygun bul-
muyorum.

6- Atakum; sağlık sektöründe kapsamlı sağ-
lık tesisleri, eğitim sektöründe OMÜ haricinde 
başka bir üniversite için çok uygun konuma 
sahiptir.

7- Atakum; Karadeniz kıyısında en kısa yatay 
mesafede en fazla yüksekliğe ulaşan Kocadağ 
ile ilginç coğrafi şekillere sahiptir. Bölgemizde 
denize en yakın yaylası olan ilçedir. Ayrıca Ko-
cadağ etkin manzarası ve çok çeşitli bitki örtü-
sü ile öne çıkan çok önemli doğal varlıktır. Bu 
özel durum imar planlarında ve koruma karar-
larında kendine yer bulmalıdır.

Sonuç olarak; bu yazım bir doğru ufuk açmak 
üzere kaleme alınmıştır.Sadece ana hatları 
tarafımdan çizilmektedir. Plan yapım zamanı 
gelince elbette söyleyeceğimiz yeni hususlar 
olacaktır.

Bu yazımda Atakum için ana kullanım kararları 
ile ilgili bazı önerilerimi ve endişelerimi sizlerle 
paylaştım. Şimdi planlamanın temel kararı olan 
ulaşım başlığı altında söyleyeceklerimiz vardır.

YENİ SAMSUN ATAKUM’DUR,

ATAKUM’UN SORUN YAŞAMAMASI İÇİN 
ULAŞIM PLANLAMASINA AZAMİ ÖZEN 
GÖSTERİLMELİDİR.

1- BATI ÇEVRE YOLU: Bu yazımın ekinde 
batı çevre yolunun güzergahını göreceksiniz. 
Bundan 13 yıl önce 2000 yılında Batı Çevre 
Yolu Mimarlar Odasını çok fazla meşgul et-
mişti. Elbette bu konular Mimarlar Odasının 
kamu ve meslek adına aslı görevidir. Bu hi-
kaye şöyle gelişmiş idi. Karayolları ve SBŞ 
Belediyesi çok büyük ısrarla Ankara yolunun 
Çivril mevkiinden (7 no’lu kavşak) başlaya-
rak, üniversite kavşağına kadar (12 no’lu 
kavşak) adına çevre yolu denmesinin müm-
kün olmadığı karayolu Sinop geçişini planla-
dılar.

Bunu üzerine Mimarlar Odası en zorlu müca-
delesinden birine başlamış oldu. Neden yanlış 
olduğunu, batı çevre yolunun güzergahının 
nasıl olması gerektiğini anlatmaya çalıştık. 
Hatta 1/25000 haritaya çizerek karayollarına 
ve belediyeye verdik. Ama inat ve ısrar de-
vam etti. Hatta karayolunun imar uygulama-
sını da yaptılar. Bu gün imar planında sanayi 
alanı olarak gösterilen alanda görülen, geniş-
liği 50 metre olan yol aslında karayoludur (7 
no’lu kavşaktan araziye doğru). Şu anda bu 
yolun 1500 metrelik kısmı imar uygulaması 
ile açılmıştır. Fakat devamı belirsizliğini koru-
maktadır.

Ben meslek hayatımda bir Büyükşehir Beledi-
yesinin yönettiği kent için bu kadar zararlı ola-
bilecek bu tür yola nasıl olur verdiğini anlaşmış 
değilim. Neyse ki nasıl oldu ise doğru güzer-
gaha yakın bir hat TCK tarafından hazırlanıp 
belediyeye gönderildi.

Şimdiki Ankara karayoluna Sarışık köyü altın-
da kademeli kavşakla (6 no’lu kavşak) bağla-
nacak olan batı çevre yolu Çatalçam’da polis 
okulu yanında benzinliklerin yanında mevcut 
Sinop yoluna bağlanacak.

Burada belirteyim ki Mimarlar Odasının hazır-
ladığı batı çevre yolu güzergahı ise gene Sarı-
şık köyü altında başlamaktaydı. Hemen hemen 
şimdi ki TCK tarafından hazırlanan güzergaha 
yakın konumda önerilmişti.

Sarışık altı ile Çatalçam köy kısmına kadar (2 
no’lu kavşak) Mimarlar Odası Samsun Şube-
sinin önerisi (2004 yılı olabilir) hemen hemen 
aynı olmakla beraber tamamen aynısı değildir. 

<<
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Öneri güzergah şöyle olmuştur:

Çatalçam köy kısmından (2 no’lu kavşak) iti-
baren köyün üst kotlarından devamla Taflan 
deresinde viyadük yolla, tünel veya yarma ge-
çişle şimdiki Taflan un fabrikasını geçince mev-
cut Sinop yoluna bağlanması şeklinde idi.

Temel gerekçe şudur; Çevre yolları yüksek eri-
şimli yollar olduğundan kentin konut gelişme 
alanlarını bölmemesi gerekir. Bu nedenle ekli 
haritada mor kesik hatla gösterdiğim çevre 
yolu güzergahı Atakum için daha uygundur. 
Belki maliyet sebebi ile hattı kısaltmışlardır. 
Çalışmamda (G1) ile gösterdiğim konut geliş-
me alanı çok iyi konumlu coğrafi ve topoğrafik 
şartlara sahiptir. Çevre yolu ile bölünmemeli-
dir.

Bu eleştirim haricinde Batı Çevre Yolu 
Atakum’un ciddi ve daha fazla gelişmesine 
neden olacaktır. Diğer bir haber TCK tarafın-
dan uzun vadeli yapılmak üzere İstanbul’a 
doğru Batı Karadeniz Kıyı yolu düşünülmek-
tedir. Şimdi konumuz olan bu yol ilerde Batı 
Karadeniz sahil yolunun başlangıcı olacak de-
mektir.

Şimdi gelelim Batı Çevre Yolu ilişkili Atakum 
ana ulaşım aksları ve yeni yapı alanlarına;

Bu konu kısa vadede çok önemlidir. Çevre yolu 
hattı kesinleşince çok ciddi bir çalışma ile ATA-
KUM NAZIM İMAR PLANI metropol büyük SAM-
SUN KENTİ ölçeğinde ve manasında ele alınıp 
onanmalıdır.

Atakum için küçük sanayi ve sanayi alanına ih-
tiyacı olduğunu yukarıda belirtmiştim. Tekrar 
olarak ulaşım başlığı altında da belirtmek ihti-
yacı duydum.

Önerilerim, ulaşım ağı ve arazi topografyası 
vb. bilimsel verilere göre yapılmıştır. Samsun 
merkezde sıkıntısını çektiğimiz düşey ana ula-
şım yollarını inşallah burada unutmayız. Şöyle 
ki:

a- (6) numaralı Sarışık seviyeli karayolu kav-
şağı.
b- (5) numaralı Kamalı kavşağı: Bu kavşaktan 
Atakum kent merkezi olan Barış Bulvarından 
Atatürk bulvarına (10 no’lu kavşak) ulaşacak 
en az 50 metre genişliğinde ana ulaşım yolu 
yapılması mümkün olup; merkezi,çevre yolu-
na bağlayacak en kısa yoldur.

c- (4) numaralı Sarıtaş kavşağı: Bu kavşak 
ve dikey yol, Atakum ilçesinin ana eksenidir.
Kocadağ Turizm Bölgesi ile kıyıyı birbirine 
(11 no’lu kavşak) ve çevre yoluna bağlayan 
geleceğin en işlek ana bulvarı olacak yoldur. 
Şimdiki Vatan caddesi ile Atatürk bulvarına 
bağlanmaktadır. Bu nedenle Vatan caddesinin 
genişliği kontrol edilmelidir. Bu aks üzerinde 
(M) ile gösterdiğim alt merkezi göreceksiniz. 
Lütfen bu kenti yönetenler buraya dikkat edi-
niz... Büyük Atakum’un üst kotlarda ve orta 
konumda ALT MERKEZ olabilecek nadir yeri-
dir. Heba etmeyiniz. Aynı düşey aks üzerinde 
haritada (G7) ile belirttiğim alan. Yukarı Çam-
lıyazı ve çevresidir. Halen Samsun’lunun ya-
rarlandığı pınarları, tarihi ve geleneksel yapı 
dokusu, eski yerleşim yeri, bitki örtüsü, or-
manı ile marka olabilecek GELENEKSEL SAM-
SUN EVİ MİMARİSİ İLE YAPILACAK KÖYÜN 
yeridir. Ama öncelikle ve mutlaka taş ocakları 
kapatılmalıdır.
d- (3) numaralı İncesu kavşağı: Batı çevre 
yolu İncesu geçişi sayesinde (G2) konut ge-
lişme alanları ormanlarla iç içe bir konumda 
olacaktır. Bu bölge; Atakum’un saklı bahçe-
sidir. Doğa ile barışık mimarinin en iyi ör-
neklerinin yapılabileceği çok özel konuma 
sahiptir.
e- (2) numaralı Çatalçam köy kavşağı: Kara-
yollarınca tasarlanan batı çevre yolu bu kav-
şaktan itibaren vadi içinden devam ederek 
mevcut Bafra yoluna bağlanacaktır. Benim 
önerim ise mor kesik çizgi ile gösterilen şe-
kilde çevre yolunun devam ettirilerek Taflan 
sonunda Bafra yoluna bağlanması şeklindedir. 
Böylece çok nitelikli konut gelişme sahası olan 
(G1) alanının karayolu tarafından bölünmesi 
önlenmiş olacaktır.

Atakum ilçesinin müstakil kent gibi planlanma-
sının önemini bu yazımda özellikle belirttim. 
Bu nedenle önemli çalışma alanları olan (S) 
sanayi alanları ile, (KS) küçük sanayi alanları-
nın ilçe imar planında yer alması gerektiğini bir 
kere daha ifade edeyim.

Planlama alanında büyük ölçekli spor komp-
leksleri ile il ve bölgesel büyüklükte res-
mi kurum alanlarının da en uygun yerleri 
Atamun’dadır.

Yeni Samsun Atakum’dur... Samsun’un 
geleceğine yakışır Atakum olabilmesi için 
önce planlama sonra etaplar halinde uy-
gulama gerekir.
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DERYA OKTAY
Prof. Dr., Ondokuz Mayıs Üniversitesi, Mimarlık Fakültesi

Sürdürülebilir Kent ve Mimarlık:
Samsun Kent Dokusuna Bir Bakış

Teknoloji ve endüstrideki gelişmelerin doruğa 
ulaştığı yirmi birinci yüzyılda, hızlı, denetimsiz 
ve dengesiz kentleşme ile ortaya çıkan sorun-
lar, aşılması gereken en önemli sorunlardan-
dır. Bu bağlamda, ekolojik denge bozulmakta, 
doğal kaynaklar ve yerel değerler yitirilmekte, 
ve kentlerin çoğu niteliksiz tasarımlara, oto-
mobilin egemenliğine, ekonomik dağılmalara, 
ve toplumsal kutuplaşmalara terk edilmekte-
dir. İşte bu noktada, ekonomik, çevresel ve 
toplumsal gereksinmelerin, gelecek kuşakla-
rın yaşam koşullarına zarar vermeden karşı-
lanmasını hedefleyen bir dünya görüşü olarak 
yerini alan sürdürülebilirlik (WCED, 1987), ar-
tık her ölçekteki uygulamalarda bir zorunluluk 
haline gelmiştir. 

Ülkemizde de genellikle aşırı nüfus artışı ve 
kırdan kente göçler paralelinde, plansızlık ve 
denetimsizlik sonucunda ortaya çıkan çarpık 
kentleşme olgusu, çevrede nitelikli bir yaşama 
olanak tanımayan yerleşimlerin kenti kuşat-
masına, merkezde ise var olan dokunun zede-
lenmesine, tarihsel, kültürel ve doğal değer-
lerin yitirilmesine ve bunların sonucu olarak, 
yaşam kalitesinin gittikçe azalmasına neden 
oluyor. Böyle bir görünüm sergileyen kentsel 
gelişme/büyüme uygulamaları, doğal olarak 
sürdürülebilir olmaktan gittikçe uzaklaşıyor.

Sürdürülebilir tasarım neden önemli?

Sürdürülebilirlik günümüzde gelişmiş batı ül-
kelerinin çoğunda artık ülke yönetiminin kent 
planlama sistemine ve mimariye yaklaşımının 
ana belirleyicisi. Bu doğrultuda, gerek merkezi 
ve yerel yönetimler, gerekse özel girişimler-
le yönlendirilen kentsel tasarım ve planlama 
uygulamalarında kentin ya da kent parçası-
nın sürdürülebilir olması için araştırmalar ya-
pılmakta ya da araştırmaların sonuçlarından 
yararlanılmakta. Bu doğrultuda, sürdürülebilir 
kent olarak yeniden geliştirilen kentlerin sayısı 
her geçen gün artmakta. Her gün bir yenisine 
tanık olduğumuz proje yarışmaları, çeşitli ta-
sarım davetleri, yayımlanmış tasarım çalışma-
ları, araştırma projeleri ve bilimsel toplantılar 
sürdürülebilirliği ve bunun en önemli bileşeni 
olan ekolojik ya da çevre duyarlı yaklaşımı vur-
gulayan içerikler sergilemeye devam etmekte. 
Mimarlık eğitim kurumları da bu duyarlılıkla 

programlarını yenilemekte ve yeni uzmanlık 
programları başlatmakta. 

Bu bağlamda süregelen yeni tartışmalar ise 
belirlenen hedeflere uygulamada nasıl ulaşı-
lacağı, yerel planlama/tasarım çalışmalarında 
insan doğa yakınlaşmasının nasıl sağlanacağı 
ve büyük dünya kentlerinin sorunları dikkate 
alındığında, sosyo-kültürel sürdürülebilirliğe 
hedefli çalışmaların küreselleşmenin getirdiği, 
dünya kapitalizmine hizmet eden salt ekono-
miye dayalı yaklaşımların zorlamasıyla nasıl 
başa çıkacağı ile ilgili. 

Kentlerin en önemli bileşenleri olan binalar en 
önemli enerji ve malzeme kullanıcıları olarak 
doğaya ve doğal kaynaklara en büyük zararı 
veren etmenler. Öte yandan, bilimsel araştır-
maların bulguları, binalarda enerji korunumu-
nun %75’ini gelişmiş teknoloji kullanımının 
değil, (duyarlı) mimari tasarımın doğrudan so-
nucu olduğunu gösteriyor. Bu nedenle, mimari 
uygulamaların kavramsallaştırılması, kuram-
sallaştırılması ve gerçekleştirilmesinde doğa 
ile dost yeni yöntemlere gereksinme olduğu 
tartışılmaz. 

Ne var ki, kent ya da yerleşim ölçeğinde sür-
dürülebilirlik kavramı, özellikle gelişmekte 
olan ülkelerde hala çok iyi anlaşılmış olmayıp, 
tasarıma yansımaları da henüz çok sınırlı. Bina 
ölçeğinde ekolojik ya da çevre duyarlı tasarım 
yaklaşımlar genel olarak kentsel/bölgesel öl-
çeğe göre daha iyi anlaşılmış olmasına ve dün-
yada (özellikle Kuzey Avrupa ülkelerinde ve 
son yıllarda Kuzey Amerika’da) bu alanda bü-
yük gelişmeler yaşanmasına karşın, gelişmek-
te olan ülkelerin kentlerindeki çağdaş mimarlık 
eylemlerinin büyük çoğunluğunda bu tür bilinç 
ve duyarlılıklara nadiren rastlanmakta.

Aslında sürdürülebilirlik kavramsal olarak yeni 
sayılsa da, bir dünya görüşü olarak yeni değil. 
Zira, yerel verilerin, özellikle iklimsel özellikle-
rin tasarımda kullanılması yerleşim tarihinin ilk 
örneklerinden beri bina yapma eyleminin bir 
parçası olmuş, ve her yörede, orada yaşayan-
ların pratik gereksinmelerinden, topoğrafya ve 
iklim koşullarından kaynaklanan bir geleneksel 
bina biçimi ya da ‘yöresel mimari’ oluşagelmiş-
tir. Bu anonim (mimarsız) yapılar, o yörede-
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ki yeni çevrelerin tasarlanmasında, yerleşim 
ve bina ölçeğinde dikkate alınması gereken 
önemli bilgi kaynaklarıdır. 

Kentlerimiz ve binalarımız neden 
sürdürülebilir değil?

Yerel değerlerin ve kaynakların yerel beceriler-
le çok iyi kullanıldığı, yerel topoğrafyaya duyar-
lılık gösteren, doğaya ve yerel bitki örtüsüne 
saygılı, yerel alışkanlık ve gelenekleri kentin 
varlığının nedeni olarak kabul eden gelenek-
sel Türk (Osmanlı) yerleşimlerindeki yaşam 
çevresi yüzyıllarca insani değerler açısından 
zenginliğini koruyabilmiştir (Cerasi 1999). Eski 
yerleşimlerimizde hala izlenebildiği gibi, yöre-
sel mimarlık, sadece teknik, işlevsel ve este-
tik boyutların değil, doğal, ekolojik ve kültürel 
çevrenin boyutlarının da dikkate alındığı bir ey-
lemdir. Yöresel mimaride yapının kendisini ser-
gilemesinden daha önemli olan, var olan fizik-
sel ve sosyal doku ile bütünleşmedir. Örneğin 
eğimli bir arazide çalışırken, binalar, arazinin 
doğal çizgisini bozmadan, eğime uyarlanarak 
tasarlanır; sıcak ve kurak bölgelerde avlu ele-
manı ile doğal ve konforlu bir iklimlendirme 
sağlanırken, sosyal yaşamı kolaylaştıran, ge-
leneklerin sürdürülebilmesine olanak tanıyan 
bir çevre biçimlendirilmiş olur. Yapılar gelenek-
sel olarak belirli bir çevrenin koşullarına uyum 
sağlamak üzere tasarlanıp, estetik uyum içinde 
bir bütün oluşturduklarından, bölgeler arasında 
farklılıklar yaratılmasını sağlar ve böylece ye-
rel kimliğe katkıda bulunurlar. Tüm kentlilerin 
bir araya geldiği büyük yeşil alanlar (çayır) ve 
her mahallede bulunan ağaçlı küçük dinlenme 
köşeleri, (Anadolu’nun çoğu bölgesinde yay-
gın olan) avlulardaki yeşillerle birlikte, kentin 
ekolojisine ve sosyal yaşamına katkıda bulunur 
(Oktay 2004; Oktay 2011). (Resim 1)

Kentlerimizin ve diğer yerleşimlerimizin güncel 
bir değerlendirmesi yapıldığında ise, egemen 
olan görünüm, geleneksel kent özellikleriyle hiç 

ilgisi olmayan, ‘yer’e özgü hiç bir ipucu barın-
dırmayan, topoğrafyayı ve doğal bitki örtüsünü 
önemsemeyen, kimlikten yoksun ve çarpık bir 
kentleşme. Bu plansız ve bazen denetimsiz kent-
leşme, çevrede dağınık ve niteliksiz yerleşimlerin 
kentleri kuşatmasına, merkezde ise var olan do-
kuların zedelenmesine, tarihsel, sosyo-kültürel 
ve doğal değerlerin yok olmasına, bunların sonu-
cunda da, kentsel kimliğin yitirilmesine, yerleşim 
kültürünün yok olmasına ve yaşam kalitesinin 
azalmasına neden olmakta. Bugün, özellikle kent 
merkezlerindeki kamusal mekanlar (meydanlar 
ve sokaklar) toplumsal yaşamla pek bütünleş-
meyen, çalışma ve ticaretle ilgili işlevlerin ege-
menliğinde bir görünüm sergilemekte.

Yeni yerleşimlerin çoğunda, topluluk ya da ma-
halleli kavramının kullanılması çeşitli nedenlere 
bağlı olarak kolay değil. Bu nedenlerden biri, 
genellikle, semt sınırları ve ilgili hizmetlerin 
etkili olduğu alanlar ya da mekansal sınırların 
uzanımlarının semt halkı tarafından belirgin bir 
şekilde algılanamaması. Kentlerdeki büyüme-
nin genelde parçacı yaklaşımlarla ve kent bü-
tünüyle ilişki kurmaksızın gerçekleşmesi nede-
niyle, pek çok yerleşim ne yazık ki sağlıklı bir 
alt yapı donanımından, hizmetlerden ve halkı 
bir araya getirecek sosyal mekanlardan yoksun 
durumda. Kentsel gelişmeler ne yazık ki insan/
yaya odaklı çözümlere değil, sadece otomobil 
trafiğini kolaylaştırma/hızlandırmayı hedef alan 
düzenlemelere yoğunlaşıyor. Bu da kenti yürü-
nebilir olmaktan uzaklaştırıyor, kentin bütün-
cül yapısının bozularak kimliğinin bozulmasına, 
yerleşimler arasındaki mesafelerin artarak pet-
rol tüketiminin artmasına, kent içi buluşma ve 
sosyalleşmeyi azaltmakta, ve kent çevresindeki 
tarım alanlarının yok olmasına neden oluyor.

Konut bölgelerinde sokak kavramı yitirilmiş, 
tasarımcıların daha çok imar planlarının belirle-
diği parsel sisteminin kıskacında kalmaları ne-
deniyle, binalarla bütünleşmeyen, mekansal, 
estetik ve toplumsal kaliteden yoksun ‘otomo-
bil yolları’ sokakların yerini almış bulunuyor. 
Konut yakın çevresindeki diğer açık mekanlar 
da çoğunlukla kullanıcıların gereksinmelerine, 
yaşam tarzlarına ve sosyo-kültürel özellikleri-
ne uyumlu değiller. Dış mekanlar, adeta binalar 
tasarlandıktan sonra ortaya çıkan atıl boşluk-
lar görünümündeler. Daha büyük ölçekte ise, 
erişilebilir özellikte kent ve mahalle parklarına 
olan gereksinme çok önemli bir sorun olarak 
ortaya çıkıyor. Oysa kent içinde dengeli olarak 
dağılmış yeşil parklar, bir kent için hem yaşa-
yanların stresten arınıp nefes almasını sağla-
yabilir, hem de olası felaketler (deprem, vb.) 
sırasında bir kaçış noktası oluşturabilir.

Resim 1. Safranbolu yerleşim dokusuna bakış
(Derya Oktay Arşivi).

>>
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Konut alanlarının tasarımları açısından bakıldı-
ğında da büyük sorun ve eksiklikler söz konusu. 
Özellikle toplu konut olarak üretilen konutlarda 
sosyal ve iklimsel etmenler hiç dikkate alınma-
makta, çeşitlilik, ayrımsanabilirlik, okunabilir-
lik, vb. gibi estetik gereksinmeler göz ardı edil-
mekte. İmar planının da sınırlamasıyla, çoğun-
lukla bir kare ya da dikdörtgenin sınırları içine 
hapsolmuş ‘tip plan’ uygulamalarıyla biçimlen-
miş birbirinin hemen hemen aynı konut blokları 
kentlerimizin dört yanını sarmakta.

Mimari uygulamaların küreselleşmeye karşı 
tavırlar geliştirememiş olması, aslında bugün 
karşı karşıya kaldığımız, sürdürülebilir olmak-
tan uzak tablonun en önemli etmenlerinden 
biri. Bu bağlamda, herhangi bir ‘yer’ ile öz-
deşleşmeyen, sadece biçimleriyle ‘çarpıcı’ olan 
bazı binaları örnek alarak yerel değerleri yok 
sayan yaklaşımlar, birbirinin aynı, bulunduğu 
çevreyi ve kültürü desteklemeyen, kent kimli-
ğine katkıda bulunmayan binaları ortaya çıka-
rıyorlar (Oktay 2010). 

Buradaki sorunun bir nedeni de, sürdürülebilir-
lik ve ekoloji kavramının ve buna bağlı olarak 
bütüncül tasarım olgusunun henüz tam olarak 
anlaşılmaması. Zira ‘ekolojik tasarım’ adı al-
tında sunulan kimi örnekler, çoğu kez ‘yeşile 
boyanmış’, çatılarından ve cephelerinden bit-
kiler fışkıran, ancak yöresel tasarım, iklimsel 
tasarım ya da yenilenebilir enerji kaynaklarını 
gözeten tasarım anlayışından oldukça uzaklar. 
Oysa, sürdürülebilirlik ekolojik tasarımdan çok 
daha geniş kapsamlı bir kavram olup, yalnızca 
fiziksel ve doğal çevrenin değil, toplumsal ve 
kültürel çevrenin de gözetilmesini gerektiriyor 
(Oktay 2001; Oktay 2004; Oktay 2011). 

Bir başka etken ise, özellikle son yıllarda dün-
yanın büyük kentlerinde örneklerini gördüğü-
müz gibi, girişimcilerin büyük çoğunluğunun bi-
çimsel olarak çekici, ya da ikonik tasarımlardan 
etkilenmeleri ve bunlarla bir imaj oluşturmaya 
çalışmalarıdır. Bu noktada, bir diğer sorun, ye-
rel/bölgesel mimariyi savunmanın kimileri tara-
fından tutucu ve yenilik karşıtı bir tutum olarak 
algılanmasıdır. Oysa, tasarımda geçmişten ders 
alınarak, yerel çevre koşulları paralelinde çağ-
daş yorumlamalar yapılması aslında zor olanın 
başarılması demek değil midir? Böyle bir çaba 
sonunda ortaya çıkan çağdaş yapıların, mima-
rinin daha özgün bir çizgiye taşınmasına, ve 
böylece daha kimlikli bir kentsel çevrenin oluş-
masına katkıda bulunacakları yadsınabilir mi?...

Öte yandan, çevre ve mimarlık ile ilgili yazın 
(literatür) da bu anti-sürdürülebilir yaklaşımlar 

sistemini desteklemekte. Bu alanda yayımla-
nan dergilerin/kitapların büyük çoğunluğunda, 
kent ve yerleşim dokusu ile ilgili özellikler pek 
konu edilmemekte, ve bunun yerine gerçek 
anlamda ekolojik duyarlılığı olmayan “yeşil” 
bina kavramı hayranlığı egemen olmakta. 

İmar Yönetmeliğinin, çevresel koşulları dikka-
te almayan, alan kullanımlarını, nicelik ile ilgili 
yoğunluk standartlarını ve erişim düzenleme-
lerini tanımlamaya dayalı iki boyutlu düzenle-
melerden ibaret olan imar planları ile dayatı-
lan, toplumsal ve ekolojik gereksinmelere ya-
nıt vermeyen, aralarında anlamsız ve kullanı-
lamayan boşluklar ve aynılık içeren apartman 
türü yapılaşmaya alışılması ise durum daha da 
vahim hale getiriyor. 
 
Samsun kent dokusu: kısa bir 
değerlendirme

Samsun kenti, Karadeniz kıyısında, yeşil te-
peler ve vadilerden oluşan özgün bir coğraf-
yaya sahip olması nedeniyle, genel olarak 
etkileyici bir siluete sahip. Ne var ki, kentsel 
dokunun gelişimine, özellikle yeni oluşturulan 
konut alanlarına baktığımızda, yukarıda tasvir 
edilenden çok farklı bir görünüm söz konu-
su değil. Öte yandan, kıyı bölgesinde, ken-
tin karakteristik tepelerinin önünde, denizden 
bakıldığında silueti çok olumsuz etkileyen 
yüksek yapı (Sheraton Oteli) uygulaması, ge-
lecekte başka yüksek yapıların inşa edilmesi-
nin önünü açabileceğinden, büyük bir sorun 
oluşturuyor.

Samsun, tarihi Hititlere dayanan, Miletlilerin 
ticari bir koloni olarak ‘Amisos’ adıyla kurduk-
ları ve o zamandan beri Roma, Bizans, Selçuk-
lu, Rum ve Osmanlı egemenliğinde çok farklı 
kültürlere beşiklik eden bir liman kenti. Bunun 
ötesinde, Mustafa Kemal Atatürk’ün Milli Mü-
cadeleyi başlattığı yer olması nedeniyle önemli 
bir simge. Ne var ki, kent içinde tek tek algı-
lanan bazı önemli tarihi yapılar ve merkezdeki 
tarihi Tekel Tütün Fabrikasının çok işlevli bir 
alışveriş ve yaşam projesi olarak işlevlendiri-
lerek kentsel yaşama kazandırılan kompleks 
(Bulvar Alışveriş ve Yaşam Merkezi) dışında, 
kentin zengin kültürünün yansıdığı sürdürüle-
bilir bir kent dokusu ne yazık ki mevcut değil. 
Diğer kentlerimizde de yaygın konut tipi haline 
gelen ‘kutu kutu apartmanlar’ burada da ken-
tin ‘başlıca karakteristiklerinden’ birini oluştu-
ruyor. Ayrıca, kent, yoğun ağaçlık içeren, hal-
kın nefes alıp dinlenebileceği ve sosyalleşebi-
leceği kent ve mahalle parklarından yoksun*. 
(Resim 2. - Resim 6.) 

<<
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Denizin ve dağların sınırlaması, ve bir ucun-
da konumlanan Ondokuz Mayıs Üniversite-
si yerleşkesinin bir çekim noktası oluştur-
masıyla lineer bir büyüme özelliği gösteren 
kentte, kentsel yaşamı güçlendirme ve kenti 
sahille buluşturma çabası çeşitli projelerle 
devam ediyor. Kent merkezinden üniversi-
teye uzanan ve yoğun bir şekilde kullanılan 
tramvay hattı, yaya geçişleriyle ilgili bazı so-
runları barındırsa da bu bölge için çok önemli 
bir kazanım. Kentin geçmişten devraldığı bir 
sorun, Samsun Limanı’nın kentin en merke-
zi yerinde konumlanmış olması nedeniyle, 
bu bölümde kamusal kullanımın kesintiye 
uğraması; kentsel yaşamın kıyıya yayılama-
ması. Limana komşu sahildeki geniş peyzaj 
düzenlemeleri (Doğu Park) ise ölçek sorunu 
ve halkın tüm kesimlerini çekip orada zaman 
geçirmelerini kolaylaştıracak günlük işlev-
lerden yoksun olması nedeniyle yeterince 
kullanılamıyor. Bu bağlamda, Batı yönünde 
Atakum sahili boyunca uzanan, kenttekilere 
göre daha özenli ve giriş katlarında rekreatif 
kullanımların yer aldığı apartman dizilerinin 
aktif bir kenar oluşturduğu sahil düzenleme-
si, hem bu bölgede yaşayanlar, hem de ken-

tin diğer bölgelerinde yaşayanlar tarafından, 
gündüz ve gece çeşitli amaçlarla (yeme-içme, 
dinlenme, piknik, plaj, yürüyüş, bisiklet, vb) 
kullanıldığından, canlı bir kent kıyısı oluştur-
mayı başarmış** (Resim 7, 8). Burada belli 
noktalarda, sahile bağlanan bazı sokakların 
denizle buluştuğu yerde, herkesin bir araya 
geleceği, giriş katları günlük gereksinmeleri 
de karşılayan kamusal işlevlerle donatılmış 
binalarla sınırlanan iki tanımlı meydanın ek-
lenmesi Atakum sahilini çok daha cazip ve 
kullanılır kılacaktır.

Resim 2. Samsun özgün kent dokusu (Fotoğraf: M. Gündüz).

Resim 3. Samsun kent merkezine havadan bakış
(Hakan Leblebicioğlu Arşivi, Aralık 2013).

Resim 4, 5. Sheraton Otelinin sahilden ve Amisos 
Tepesinden görünümleri (Derya Oktay Arşivi, Aralık 2013).

Resim 6. Samsun’da yeni gelişen konut alanları
(Hakan Leblebicioğlu Arşivi).

>>
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Sonuç ve öneriler

Yukarıda genelde ve Samsun kenti özelinde 
tartışılan ve kentlerimizi/binalarımızı ‘sürdürü-
lemezlik’ eşiğine getiren sorunlar dikkate alın-
dığında, öncelikle, kentle ilgili tüm sorunlara 
bütüncül bir çerçevede yanıt arayan ‘Sürdürü-
lebilir Kentsel Tasarım’ ın umut verici bir bilgi 
ve esin kaynağı oluşturduğunu vurgulamak is-
terim. Bu bağlamda ortaya çıkan zorunluluk, 
çoğunlukla pek anlaşılmış olmayan ‘Kentsel 
Tasarım’ın, uygulamada birbirinden kopuk olan 
Kent Planlama ve Mimarlık disiplinleri arasın-
da ‘olmazsa olmaz’ bir mekansal çalışma alanı 
olarak kabul edilmesi ve kentlerimizin gele-
cekteki büyüme ve gelişmelerini yönlendire-
cek yasal çerçevenin ‘kentsel tasarım’ ölçeğini 
kapsayacak şekilde yeniden biçimlendirilmesi-
dir. Daha açık bir deyişle, alan kullanımlarını, 
sayısal anlamdaki yoğunluk standartlarını ve 
ulaşım/erişim düzenlemelerini tanımlamaya 
dayalı iki boyutlu düzenlemelerden ibaret olan 
imar planlarından vaz geçilerek, kentin bütünü 
ile ilgili yönlendirmelerin yanında binaları, ka-
musal mekanları ve bunlar arasındaki ilişkileri 
denetim altına alan ‘mekansal’ özellikli kentsel 
yönetmeliklere geçilmesi gerekiyor.

Kentsel tasarımın sürdürülebilir olması için, 
bakış açısının ve hedeflerin sadece mekansal 
ve görsel/estetik nitelikler ile sınırlanmaması, 
kentin yerel çevresel, ekonomik, ve toplum-
sal değerlerini koruyabilme yeterliliğine kat-
kıda bulunabilecek gelişmeleri hedefleyen bir 
tasarım sürecinin benimsenmesi gerekiyor. Bu 
bağlamda, özgün ‘yerler’ yaratılması için çev-
renin tüm bileşenlerinin bütünleştirilmesine 
yoğunlaşılması, fiziksel ve kültürel değerler 
arasında ideal uyumun bulunması ve çağdaş 
kullanıcıların gereksinmelerinin yanıtlanmaya 
çalışılması son derece önemli.

Konu ile ilgili olarak 1996’dan beri yaptığımız 
araştırmaların sonuçlarına göre, sürdürülebilir 

kentsel tasarım için belirleyici olan ana ilkeler 
şöyle sıralanabilir: 

I. Fiziksel ve toplumsal bütünlük yoluyla ta-
nımlanabilirlik,
II. Ana kullanımlar arasında yaya erişilebilirliği
III. Çevreye duyarlı ve seçenek sunan toplu 
ulaşım sistemi,
IV. Tarihi ve geleneksel örüntülere, yapılara ve 
sınırlara saygı,
V. Kullanımlarda çeşitlilik: halkın tüm kesim-
lerinin yararlanabileceği, geniş seçenekler su-
nan bir kamusal alan - özel alan birlikteliği
VI. Kentsel kamusal mekanlarda fiziksel ta-
nımlılık, güvenlik, rahatlık, çekicilik ve bir ara-
ya getiricilik,
VII. Tüm halkı buluşturan yerler için, toplumsal 
kimliği ve demokrasi kültürünü geliştirici/destek-
leyici özellikte konumlandırma ve biçimlendirme.

Kentsel tasarımın ortak bir sorumluluk olma-
sı nedeniyle, burada hedeflenenlerin yaşama 
geçirilmesi çok daha geniş bir politik-ekonomi 
kapsamında ve disiplinlerarası bir tavır ve yak-
laşım gerekiyor.

Mimarlık eğitimi açısından bakıldığında, mimari 
tasarım ile hiçbir ilişkinin kurulamadığı klasik şe-
hircilik derslerinin iki boyutlu çerçevesinin dışına 
çıkılarak, öğrencinin hem eğitimi sırasında hem 
de mezuniyet sonrasındaki mesleki yaşamında 
kentsel bağlamda tasarlama bilinci ve yeteneği 
edinmesini sağlayacak ‘kentsel tasarım’ ders-
lerinin eğitim programına alınması kaçınılmaz. 
Burada verilen bilgilerin kalıcı olması ve yeterli 
bir kentsel çevre bilincinin oluşturulabilmesi için, 
mimari tasarım stüdyolarında - özellikle eğitimin 
son iki yılında yürütülen projelerde - çevresine 
duyarlı ve toplumsal yaşamı destekleyici özellik-
te bir tasarım yaklaşımının, tek bina ölçeğinde 
ustalığın hedeflendiği bir yaklaşımdan çok daha 
doğru olduğu, her iki boyutta da doyurucu olan 
çözümün ise sürdürülebilir geleceğimiz açısın-
dan çok değerli olduğu bilinciyle yönlendirme ve 
değerlendirmelerde bulunulmalı. 

Bu noktada, çevresel sorunların ve yerel mi-
marinin bilincindeki mimarın tavrı ne olmalı? 
sorusuna yanıt vermek istediğimizde, izleye-
ceğimiz strateji şu adımları kapsamalı:

I. Öncelikle, sürdürülebilirlik kavramsal bir 
destek olma noktasından daha öteye taşınma-
lı; bazı önemli özellikler içselleştirilmeli,
II. Biçimsel estetiği tek ve ana hedef olarak 
alan tasarım yaklaşımından vazgeçilmeli; di-
ğer bir deyişle, biçimsel estetiğin tasarım öl-
çütlerinden sadece bir tanesi olduğu, ama 
hepsi olmadığı kabul edilmeli,

Resim 7, 8. Atakum sahilinden görünümler
(Derya Oktay Arşivi).

<<
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III. İyi mimarı tanımlarken, çeşitli yetenekler 
yanında yerel değerlere sahip çıkacak bir ente-
lektüel birikim ve beceri aranmalı, ve buna her 
türlü değerlendirme ortamında sahip çıkılmalı 
IV. İnsan için tasarım hedefi tüm hedeflerin ba-
şına konmalı ve genellikle egemen olan görsel 
sanat yönlenmesinden vazgeçilerek bilim yön-
lenmesine kayılmalı; daha açık bir deyişle, yere, 
yerin doğasına ve kültürüne saygılı mimari na-
sıl oluşturulur?, bununla ilgili engeller/sorunlar 
nelerdir? gibi sorularının yanıtlarını bulmak için 
tasarıma başlamadan önce araştırma yapılmalı,
V. Özellikle farklı ülkelerde ya da bölgelerde 
yapılan proje çalışmalarında, mutlaka yerel 
bilgi ve deneyimlerden (“know-how”) yararla-
nılmalı,
VI. Halkın kentsel ve mimari çevreyle ilgi-
li beklentileri yükseltilmeli; enerji korunumu, 
geri dönüşüm gibi konularda daha duyarlı ta-
vırlar geliştirilmesi için, eğitimin her aşamasın-
da yönlendirmeler yapılmalı,
VII. Devlet ve yerel yönetim düzeyinde karar 
alıcılar, eğitimciler ve uygulamacılar arasındaki 
iletişimin geliştirilmesi.

Notlar

*Bu parklar deprem gibi afet zamanlarında da 
kurtarıcı bir bekleme alanı olarak kullanılabi-
lecektir.

**15 yıl öncesine kadar bahçeli yazlık evlerin 
yer aldığı bir sayfiye yeri olan Atakum’un, çok 
katlı apartman yerleşmesine dönüştürülmesi 
kararı sorgulanması gereken bir karardır. An-
cak bu makalede bugünkü koşullar geleceğe 
yönelik bir perspektifle irdelenmektedir.
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Canik Başarı Üniversitesi Mimarlık ve Mü-
hendislik Fakültesi olarak 2012-2013 eğitim-
öğretim yılında Mimarlık eğitimimize başladık. 
Geçen yıl İngilizce hazırlık gören öğrencileri-
miz bu yıl birinci sınıfa devam etmektedirler. 
Şu an Mimarlık Bölümümüzde 63 tanesi ha-
zırlıkta olmak üzere toplam 126 öğrencimiz 
bulunmaktadır. Bu yıl İç Mimarlık Bölümü de 
açılmış ve 60 öğrenciyle eğitimine başlamıştır.

Mimarlık, dünyanın en eski mesleklerinden biri 
olarak kabul edilir. Fertlerin barınma, dinlen-
me, çalışma, eğlenme gibi ihtiyaçlarını daha 
rahat sürdürebilmelerini sağlamak amacıyla 
daha estetik, daha fonksiyonel yapıları ve ge-
rekli mekanları tasarlamak, Mimarların çalışma 
alanını oluşturur. Mimarlık, kültürel değerlere 
bağlı bir meslektir. Mimarlık eğitiminde tekno-
lojideki yeni ilerlemeler, yeni gelişen kavram-
lar ve anlayışlar yakından ve dikkatlice takip 
edilmelidir. Mimarlık eğitiminde, yerel ve kül-
türel değerleri kaybetmeden gelişen dünyayı 
ve teknolojiyi takip etmeli ve ondan mümkün 
olduğunca faydalanmaya çalışılmalıdır.

Fakülte olarak hedefimiz Mimarlık ve Mühen-
dislik dallarında güncel bilgilerle donatılmış, 
kapsamlı ve güçlü laboratuvar imkanlarına 
sahip bir eğitim-öğretim programı sağlamak, 
uluslararası standartlarda bir eğitim vermek, 
gerekli bütün donanımlara sahip, girişimci, 
sorgulayıcı, kendine güvenen, başarılı, hayat 
boyu öğrenmeyi kendine görev edinmiş ve 
kendi iş alanlarında tercih edilen öğrenciler ye-
tiştirmek, bilim ve teknolojiye evrensel düzey-
de katkıda bulunmak, bilgi ve akademik biriki-
mini yerel ve ulusal kalkınma için kullanmaktır. 

Gerek yurtiçi gerekse yurtdışında, hızla geliş-
mekte olan inşaat sektörü ile birlikte yabancı 
dil bilen, gelişmiş teknolojilere vakıf, nitelikli 
Mimar ihtiyacı her geçen gün artmaktadır. Et-
kin bir İngilizce hazırlık eğitimi alan fakültemiz 
mezunlarının, yalnızca yurtiçinde değil yurtdı-
şında da rahatlıkla çalışabilecek imkanlara sa-
hip olacaklarına inanıyoruz. Mimarlık ve Mü-
hendislik Fakültemizin başta Samsunumuza 
ve Karadeniz Bölgemize olmak üzere ülkemize 
hayırlı olmasını diliyorum.
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Basın Duyurusu

Kentimizin gelişimi için yeni yatırımların öne-
minin bilincinde olan Mimarlar Odası; Bu ya-
tırımlar için “yanlış yer seçimi” yapıldığın-
da kent ulaşımının, estetiğinin ve sosyal 
yaşamının göreceği zararın da farkında-
dır.

Bunlardan biri, otel yapmak amacıyla imar 
plan değişikliği yapılmış olan, Samsun kent 
merkezinin batı girişindeki Fener Plajı ya-
nında DLH’nın kullandığı kamuya ait ara-
zidir.

Bu arazide, hemen arkasındaki 80 metre yük-
sekliğe ulaşan Amisos Tepesi’nin iki katı yük-
sekliğinde 160 metrelik bir otel projesi tasar-
landığı öğrenildiğinde; Samsun Valiliği ve 
Büyükşehir Belediye Başkanlığı’na gerek-
çeli görüşümüz aktarılmış ve sonuç alına-
mayınca da 06-04-2012 tarihinde yargı 
yoluna gidilmiştir. 

Daha sonra 160 metrelik bina yüksekliği 102 
metreye indirilerek Otel inşaatının yapımına 
başlanmış ancak bu haliyle de İmar Mevzu-
atına önemli aykırılıklar taşıdığından 18-
03-2013 tarihinde ikinci bir dava daha açılmış-
tır.

Yasalar, yönetmelikler ve şehircilik kural-
ları yok sayılarak Belediye Meclis Kararıyla 
ayrıcalıklı yapılaşma koşullarıyla donatılan bu 
yapı, adeta imar rantının Samsun üzerin-
deki egemenliğini simgelemektedir. Bu 
anlayış sürdürüldüğünde Fener Plajı da halkın 

kullanımından alınıp otelin kullanımına yönlen-
dirilecektir.

Daha önemlisi; yasa ve yönetmelikle-
ri göz ardı eden bu kötü örnek, özellikle 
kıyıdaki Fuar ve diğer dolgu alanları için 
emsal oluşturacaktır. Bu yöredeki Kruvazi-
yer Liman önerileri de dikkate alındığında, tüm 
sahilin benzer yapılarla işgali kaçınılmaz ola-
caktır. 

Anayasamız: kıyıların, devletin hüküm ve ta-
sarrufu altında olduğunu ve kullanılmasında 
öncelikli olarak kamu yararı gözetilmesi ge-
rektiğini belirlemiştir. Bu yapılaşma ile kıyı, 
toplumun kullanmasına kapatılmakta ve 
kamu yararı yok sayılmaktadır.

Samsun 1. İdare Mahkemesi yargılama-
nın bu aşamasında, 05-09-2013 tarihinde: 
“söz konusu parsel için, plan notlarıyla mev-
zuata aykırı ayrıcalıklı düzenlemeler getiren 
imar değişikliğinde ve bu plan değişikliği 
uyarınca düzenlenen yapı ruhsatının huku-
ka uygun bulunmadığı sonuç ve kanaa-
tine ulaşmış” ve söz konusu yapının inşaat 
faaliyetinin devam ediyor olması nedeniyle; 
ileride telafisi güç ve imkânsız zarar-
ların ortaya çıkabileceği gerekçesiy-
le “yürütmenin durdurulmasına” karar 
vermiştir.

Tıpkı Katlı Yol projesinde olduğu gibi, betonar-
mesi bitme aşamasına gelen bu yapının karar 
alma sürecinde de yasa, yönetmelikler, şe-
hircilik ilkeleri ve kent kamuoyunun gö-
rüşleri dikkate alınmayarak karmaşa ya-
ratılmıştır.

Kentin karar vericileri, bundan böyle yeni 
kararlar alırken yargı kararlarını hatırlamalı ve 
kentin geleceğini ilgilendiren kalıcı yatı-
rımlar konusunda daha duyarlı olmalıdır-
lar.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur. 08-10-2013

TMMOB MİMARLAR ODASI
SAMSUN ŞUBESİ
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Basın Duyurusu

Karayolları Genel Müdürlüğünce 04 Kasım 
2011 tarihinde ihale edilen ve Samsun Canik 
İlçesi İlkadım Bulvarı (Çevre Yolu) üzerinde 
yapımı devam etmekte olan 1.800 metre 
uzunluğundaki katlı yol (viyadüklü geçiş) in-
şaatı ile ilgili olarak;

• Katlı Yolun 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı ve 
1/1000 ölçekli Uygulama İmar planlarında ol-
madığı, şehri ikiye böldüğü ve kentin önünde 
bir duvar etkisi yaratacağı, mevcut bina do-
kusu ile uyum sağlamayacağı, gürültü sorunu 
oluşturacağı, güvenliksiz alanlar yaratacağı, 
kent içi taşıt ulaşım sistemi ve kent sakin-
lerinin yaya ulaşımını olumsuz etkileyeceği, 

• Belediye Evleri kavşağında 48.000’lere ula-
şan “ortalama günlük trafik değerinin” sadece 
12.000’inin Çevre Yolundan geldiği, dolayısıyla 
kavşaktaki yoğunluğun transit trafikten 
değil, Samsun - Çarşamba istikametinde-
ki kent içi trafikten kaynaklandığı,

• Bu proje gerçekleştiğinde kent içi trafik 
akışını daha da güçleştirmesinin ötesin-
de, alt platformda kalacak olan İlkadım Bul-
varı üzerinde yapılması gereken kavşakları 
da engelleyeceği,

• Bu yörenin asıl sorunu olan Samsun- Çar-
şamba istikametindeki kent içi ulaşım çözü-
münün; raylı sistemin Tekkeköy ve Hava-
alanına kadar uzatılmasından geçtiği,

• Transit trafiğin; 1/100.000 ölçekli Çev-
re Düzeni Planında da belirtildiği gibi kentin 
güneyinden geçecek olan çevre yolu inşası 
ile çözümlenmesi gerektiği, gerekçeleriy-
le, “projenin ve ihalenin iptali” istemiyle 
Samsun İdare Mahkemesine açmış oldu-
ğumuz dava sonuçlanmıştır.

Samsun 2. İdare Mahkemesi; “… Uyuşmazlığa 
konu olan yerde viyadüklü geçiş vb. yol dü-
zenlemelerine ihtiyaç olup olmadığının belir-
lenmesi, ihtiyaç bulunması halinde en uygun 
yer seçiminin yapılması, bu hususun imar 
planında yer almasının sağlanmasından 
sonra bir karar alınması ve çalışmalara 
başlanılması gerektiğinden, ...” dava ko-
nusu projelerde hukuka uyarlılık bulunmadığı 
kanaati ile dava konusu işlemi 2012/272 
Esas, 2013/653 karar numaralı kararıyla iptal 
etmiştir.

Samsun’da büyük yatırımlar gerçekleşti-
rilirken; bu yatırımın gerekli olup olmadığı 
ve kente vereceği kâr-zarar ilişkisi yete-
rince araştırılıp tartışılmamakta, öneri ve 
eleştiriler hiçbir zaman dikkate alınmamakta 
ve “Ben yaptım oldu !” anlayışı hakim ol-
maktadır.

Söz konusu Katlı Yol uygulamasında da Mi-
marlar Odası, bu yolun gereksizliği ve 
kente vereceği zararlar konusunda inşaa-
ta başlanmadan önce; Ulaştırma Bakanlığına, 
Samsun milletvekillerine, Samsun Valiliğine, 
Karayolları 7. Bölge Müdürlüğüne, Büyükşe-
hir Belediye Başkanlığına ve tüm İlçe Belediye 
Başkanlıklarına Oda görüşünü ileterek bu in-
şaatın yapılmamasını ve bu parasal kay-
nağın Doğu Çevre Yolunun gerçekleşme-
sinde kullanılmasını önermiş ancak bu öne-
rimiz dikkate alınmamıştır.

Mahkemenin bu kararından sonra; Canik Bel-
desinin önünü bir beton çöplüğü haline 
getirenler, bu utanç tablosunda ne kadar 
payları olduğunun muhasebesini herhal-
de yapacaklardır! Gelinen bu durumdan; 
öncelikle Karayolları Genel Müdürlüğü, Büyük-
şehir Belediye Başkanlığı ve ilgili İlçe Belediye 
Başkanlıkları pay sahibidirler.

Mahkeme kararı uygulanmalı ve ayrıca 
kente karşı sorumluluğunu yerine getir-
meyenler hesap vermelidir...

Basınımızın ve Kamuoyunun dikkatine saygıyla 
duyurulur. 24 Eylül 2013

TMMOB MİMARLAR ODASI
SAMSUN ŞUBESİ
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Duyurular

TMMOB Öğrenci Evi Sosyal 
Tesisleri Ankara Macunköy’de
Kasım Ayında Hizmete Açıldı.

TMMOB Öğrenci Evi ve Sosyal Tesisleri;

14.000 m2 kapalı alanda 2 bodrum kat, zemin 
katla beraber 5 yatakhane katı ve çatı katı ol-
mak üzere toplam 8 katlıdır.

Kız ve erkek öğrenciler için 2 ayrı bloktan olu-
şan öğrenci evinde 161 adet çift kişilik banyolu 
yatak odası ve 2 adet çift kişilik banyolu engelli 
yatak odası bulunmaktadır.

Her katta iki adet 50 m2 çalışma odası ve tüm 
yatak odalarında internet ve tv bağlantısı vardır.

Öğrencilerin ihtiyaçlarını karşılamak üzere ka-
feterya, mutfak, yemekhane, çamaşırhane, kü-
tüphane, bilgisayar odası, revir, idari bölümlerle 
çağdaş hizmet sunulan TMMOB Öğrenci Evi ve 
Sosyal Tesisleri‘nde ayrıca 500 kişilik konferans 
salonu, 250 m2 çok amaçlı salon, 575 m2 fuaye 
alanı, 1600 m2 forum alanı da yer almaktadır.

2014 Yılı Ödentileri ve Belge 
Harçları Belirlendi.

Merkez Yönetim Kurulu’nun 26 Kasım 2013 ta-
rihli ve 43/25–3 sayılı kararı ile 1 Ocak 2014–
31 Aralık 2014 tarihleri arasında geçerli olacak 
ödenti ve belge harçları belirlendi.

İlk kayıt ödentisi   40,-TL

Yıllık üyelik ödentisi (12,-TL x 18)  216,-TL

Yabancı uyruklu geçici üye
ilk kayıt ödentisi

1500,-TL

Yabancı uyruklu geçici üye yıllık ödentisi 1500,-TL

Büro Tescil Belgesi (BTB) yıllık ücreti   300,-TL

Kimlik Kartı yenileme ücreti    20,-TL

Üye tanıtma belgesi ücreti    25,-TL

SM/SMB Mühürü ücreti  100,-TL

Geçmiş yıllara ait aidat borçları 1993 yılından 
itibaren (1993 yılı dahil) tahakkuk ettirilerek 
tahsil edilecektir.

Serbest Mimarlık Hizmetleri (SMH) Büro Tescil 
Belgesi ücreti ve üye yıllık ödentisi birlikte tah-
sil edilecektir.

Ayrıca,

Mimarlar Odası’nın, üyelerine herhangi 
bir bedel talep etmeden sunduğu “Ferdi 
Kaza Sigortası”ndan 2014 yılı başından 
itibaren yararlanabilmeleri için, aidatları-
nı yılın başında yatırmaları önerilmekte-
dir. Sigorta, aidat ödenen günden itiba-
ren, aidat ödenen yıl için geçerli olacaktır. 

MİMARLAR ODASI
MERKEZ YÖNETİM KURULU

>>

Şubemize Bağlı Temsilciliklerin Genel Kurulları Tamamlandı.

Amasya, Sinop ve Tokat Temsilciliklerinde gerçekleşen seçimler sonucunda oluşan 
Temsilcilik Yönetim Kurullarında görev dağılımları şöyledir:

 AMASYA TEMSİLCİLİĞİ    SİNOP TEMSİLCİLİĞİ
 BAŞKAN: Hüsamettin SEÇİLMİŞ   BAŞKAN: M. İsmet AYKIN
 SEKRETER: İ. Hakkı GÖZTAŞ   Sekreter: Sertaç ERCAN
 SAYMAN: H. Gültekin ŞEKER    SAYMAN: Cemalettin ERCAN
 ÜYE: Erol PAÇACIOĞLU    ÜYE: Esra TÜRKMEN
 ÜYE: Serhat ÖZTÜRK     ÜYE: Candan COŞKUNARSLAN

 TOKAT TEMSİLCİLİĞİ
 BAŞKAN: Ercan BOYRAZ
 SEKRETER: İkbal Cemal ÇAKIR
 SAYMAN: Mustafa METİN
 ÜYE: Rüveyda KOÇ
 ÜYE: Elif Yaprak BAŞARAN



BÜLTENİ / OCAK 2014 MİMARLAR ODASI SAMSUN ŞUBESİ22

TMMOB MİMARLAR ODASI 
SAMSUN ŞUBESİ
13. OLAĞAN GENEL KURULU

GÜNDEM
1. Açılış ve Başkanlık Divanı seçimi,
2. Saygı Duruşu,
3. Açılış Konuşmaları,
4. Davetlilerin Konuşmaları,
5. Şube Yönetim Kurulu Çalışma Raporunun okun-
ması, görüşülmesi ve hakkında karar alınması,
6. 2013 yılı Şube Mali Program Taslağının gö-
rüşülmesi,
7. Adayların belirlenmesi,
8. Dilek ve öneriler,
9. Bir gün sonra seçimlerin Şube binasında ya-
pılması ve kapanış.

ÇOĞUNLUKLU : 15-16 Şubat 2013 

ÇOĞUNLUKSUZ : 22-23 Şubat 2013 

GENEL KURUL

Tarih: 22 Şubat 2013/Cumartesi

Saat: 11.00 - 17.00

Yer: Elektrik Mühendisleri Odası
Samsun Şubesi Konferans Salonu 

SEÇİMLER

Tarih: 23 Şubat 2013/Pazar

Saat: 09.00 - 17.00

Yer: Mimarlar Odası Samsun Şubesi
Bahçelievler Mah. Mevlana Cad. Barış Ap.
No:5 SAMSUN

<< 2014 / XIV. ULUSAL MİMARLIK 
SERGİSİ ve ÖDÜLLERİ 

Mimarlar Odası, Ulusal Mimarlık Sergisi ve 
Ödülleri’nin Nisan 2014’de gerçekleşecek XIV. 
dönemi için hazırlıkları başlattı.

Türkiye’de mimarlık mesleğini ve kültürünü 
geliştirme hedefiyle gündem yaratan ilk ku-
rumsal girişim olan Ulusal Mimarlık Sergisi ve 
Ödülleri Programı, Mimarlar Odası tarafından 
ilk kez 1988 yılında, Mimar Sinan’ın 400. ölüm 
yıldönümü anısına düzenlendi. Bugüne kadar 
gerçekleşen 13 dönemde, programa 1.920 
eser katıldı ve öncü nitelikleri nedeniyle 112 
eser ve 41 kişi / kuruluş çeşitli dallarda ödül-
lendirildi. Ulusal Mimarlık Sergisi ve Ödülleri, 
başarılı genç mimarların ortaya çıkmasına kat-
kıda bulunduğu gibi, Türk mimarlarının ulusla-
rarası tanınırlığına da olanak sağlıyor. Türkiye 
mimarlığını uluslararası ortamda temsil etmek 
üzere önemli mimarlık ödülü programlarına 
aday gösterilecek mimar ve eserler, ödül alan-
lar ve/veya ödül adayları arasından seçiliyor. 
Ödül alan yapılar, Ağa Han Mimarlık Ödülü, Av-
rupa Birliği Mies van der Rohe Çağdaş Mimarlık 
Ödülleri’nde doğal ödül adayı oluyorlar. Böyle-

likle, yurtiçinde ve yurtdışında Türkiye mimar-
lığını başarıyla temsil eden eser ve mimarların 
farklı platformlarda tanınırlığı amaçlanıyor. Mi-
marlık eserinin kamusallığının artırılması, mi-
marın hak ve sorumluluklarının tanınması ve 
mesleki pratiğin ayrıntılarının yaygınlaşması 
süreçleri destekleniyor. Sergiye katılan eserler 
içinde Seçici Kurul tarafından değerlendirilerek 
yayın için yeterli görülenler, İngilizce ve Türk-
çe olarak hazırlanan Ulusal Mimarlık Ödülleri 
Katalogu ile ulusal ve uluslararası mimarlık ka-
muoyuna tanıtılıyor. Ödül alan yapıların tescili 
için TC Kültür ve Turizm Bakanlığı’na başvuru 
yapılıyor ve süreci eserin müellifi ile birlikte ta-
kip ediliyor. Aynı zamanda, ödül alan yapılara, 
aldığı ödülün adının ve eser sahibinin isminin 
yer aldığı bilgi plaketi çakılıyor.

SEÇİCİ KURUL

Nur Akın, Ferhat Hacialibeyoğlu, Haydar Kara-
bey, Ahmet Özgüner, Semra Teber Yener

TAKVİM

14 Mart 2014 Son Katılım Tarihi

11 Nisan 2014 Ödül Töreni,
ODTÜ Kültür ve Kongre Merkezi, ANKARA

SERGİ PROGRAMI

11-20 Nisan 2014
ODTÜ Mimarlık Fakültesi, ANKARA

16 Mayıs-6 Haziran 2014
Mimarlar Odası İstanbul BK Şubesi
Sergi Salonu, Karaköy, İSTANBUL

8-19 Ekim 2014 İzmir Mimarlık Merkezi,
Alsancak, İZMİR, www.mo.org.tr 
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Yeni Üyelerimiz

46411
YEŞİM YAVAN
HALİÇ ÜNV.

46405
BÜŞRA ÇETİNER

İSTANBUL AYDIN ÜNV.

46710
GÖKHAN HAKAN KARA
DOĞU AKDENİZ ÜNV.

46275
TUĞÇE TEZOL

DOKUZEYLÜL ÜNV.

46799
HASAN DALGIÇ

YILDIZ TEKNİK ÜNV.

46802
ŞEYMA ÇELİK

GAZİ ÜNV.

46846
ÇAĞATAY ULUDAĞ
T.C. KARABÜK ÜNV.

46861
AYŞEGÜL SONDAŞ

ANADOLU ÜNV.

46886
ESRA GÖZDE TALU

BOZOK ÜNV.

45811
HULUSİ AYHAN ÜRGÜPLÜ 

YILDIZ TEKNİK ÜNV.

46995
SERTAÇ ERCAN

İ.T.Ü

43850
BORA ER

ULUSLARARASI KIBRIS ÜNV.

47122
NİHAN BALCI
MALTEPE ÜNV.

47162
NURİ CAN SAĞIR

LEFKE AVRUPA ÜVN.

Nakil Gelenler…

41504 HATİCE HİLAL PARLAK İSTANBUL ŞUBEDEN NAKİL
38162 ERCAN ÇELEBİ İSTANBUL ŞUBEDEN NAKİL
44819 DİLEK DİZİLİ İZMİR ŞUBEDEN NAKİL
46315 İSMAİL ŞİMŞİRGİL İSTANBUL ŞUBEDEN NAKİL
28460 PINAR SELİMOĞLU ANKARA ŞUBEDEN NAKİL

Hoş geldiniz...



BÜLTENİ / OCAK 2014 MİMARLAR ODASI SAMSUN ŞUBESİ24



“Geleceğimiz İçin Önemli Bir Adım!”
Sizi, Mimarlık Vakfı Sosyal Güvenlik ve 
Yardımlaşma Sandığı’na üye olmaya, 
Sandığın hizmetlerini birlikte geliştirme-
ye davet ediyoruz.

Mimarlık Vakfı, 1996’da iki alanda ihtiyacı 
karşılamak amacıyla kuruldu.

Birincisi, meslek ve kültür alanı; o günlerde, 
mimarlık mesleğini halka, topluma tanıta-
cak, mesleğimizin toplumda hak ettiği yeri 
kazanacak, bir dizi sanatsal, kültürel faali-
yet yapacak bir kurum gerekliydi. Mimar-
lık mirasımızı, birikimimizi korumak ve en 
önemlisi de onu yeni yetişen kuşak mimar-
ların kullanımına, incelemesine, esinlenme-
sine sunmak bunun olanaklarını yaratmak 
amacıyla çalışmalar yapmak. Bugün de bu 
eserlerin, layık olduğu gibi korunduğu, ge-
rek duyulduğunda ulaşılabileceğine dair he-
pimizin ciddi kuşkuları olsa gerek.

Vakfın kuruluşunun dayandığı ikinci te-
mel, sosyal alanda faaliyet gösteren Sos-
yal Güvenlik ve Yardımlaşma Sandığı ile 
Eğitim ve Burs Fonu’dur. Yardımlaşma 
Sandığı, kuruluş belgelerinde ifade edil-
diği gibi, “meslektaşlarımız arasında da-
yanışma sağlamayı, acil hallerde üyeleri-
ne yardım yapmayı esas alan ve giderek 
sosyal alanda hizmet vermeyi, hizmetle-
rini geliştirmeyi amaçlamıştır.”

Vakfın en önemli sosyal projesi olan Yar-
dımlaşma Sandığı’na 2662 mimar üye ol-
muş ve destek vermiştir. Mimarlık Vakfı 
Yardımlaşma Sandığı sayesinde bugün 
artık üye mimarların başvuracakları bir 
sosyal güvence kuruluşu vardır.

Yardımlaşma Sandığı, vefat eden üyelerin 
ailelerine en zor günlerinde yardım elini 
uzatmış, yükümlülüğünü eksiksiz olarak 
yerine getirmiştir. Zorunlu durumlarda, 
üye meslektaşlara olanaklar ölçüsünde 
yardımlarda bulunmuştur. Oluşacak bi-
rikimlerin nemalandırılması, yatırımlar 
yapılması sonucunda sosyal tesisleri, öğ-
renci yurtları, yaşam evleri, lokalleri ile 
Sandığımız üyelerine, yaptıkları katkının 
üzerinde sosyal hizmet sağlayabilir.

Bu hizmetlerin geliştirilmesi ve yaygın-
laştırılması için, Sizin de Yardımlaşma 
Sandığı’na üye olmanızı bekliyoruz.

İlgi ve desteğinizi esirgemeyeceğiniz 
umuduyla, başarı ve mutluluklar dileriz.

YARDIMLAŞMA SANDIĞI ÜYELİĞİ

www.mimarlikvakfi.org.tr adresinde 
bulunan sitemizi ziyaret etmeniz ve 
menu’den girilen Üye Formunu dü-
zenleyip göndererek üyelik işlemini-
zi başlatabilir, ayrıca, Mimarlar Oda-
sı Şubelerinde de üye olabilirsiniz.

Kredi kartı bilgilerini ve size uygun öde-
me planını Vakfa ulaştırarak,

Türkiye İş Bankası Parmakkapı Şubesi 
IBAN TR37 0006 4000 0011 0420 7371 34  
nolu hesaba yatırarak aidatınızı ödeyebi-
lirsiniz.

Giriş Ödentisi 90 TL üye kaydı sı-
rasında ve bir kez ödenir. 2013 Yılı 
Ödentisi 180 TL



0 212 244 86 87
www.mivkitabevi.com

Mimarlar Odası tarafından yıllardır savunulagelen Mesleki Sorumluluk Sigortası yapı sektörünün içine  
girdiği son gelişmeler nedeniyle bugün her zamankinden daha büyük önem arz etmektedir.

Mesleki Sorumluluk Sigortası, profesyonel hizmet veren bir mimarın, bir tüzel kişiliğin veya  
bordrosundaki çalışanının, faaliyetlerini gerçekleştirmeleri esnasında, hata, ihmal veya kusuru neticesinde,  

3. şahısların açacağı davaları kaybetmeleri durumunda çıkabilecek tazminat masraflarını  
poliçede yazan limitler dahilinde karşılamaktadır.

İnsan hatalarının tamamen yok edilmesi ne yazık ki mümkün görünmemektedir. Bununla birlikte,  
bu hatalar nedeniyle müşterilerden gelen tazminat talepleri sonrası finansal darboğaza girme riski ortaya  

çıkmaktadır. Mesleki Sorumluluk Sigortası tam bu noktada önemli bir finansal güvence sağlamaktadır.

Mesleki Mesuliyet Poliçesi ile mimarın hata, ihmal veya kusurundan kaynaklı tazminat taleplerini karşılamanın yanı sıra 
aşağıdaki ek teminatları da sadece Mimarlar Odası üyeleri için geniş bir kapsamla sağlayabilmektedir.

Mimar Mesleki Sorumluluk Sigortalarında: 
• Fikri mülkiyet
• Hakaret
• Dolandırıcılık/sahtekârlık
• Savunma
• Veri koruması
• Soruşturmaya katılım masrafları
• Yargı benzeri masraflar
• Kayıp dökümanlar
• Uzman tasarımcılar
• Uzatılan bildirim süresi
• İletişim masrafları
• Sözleşme döneminde iktisap edilen iştirakler teminatı

Hizmet kapsamı;
- Mesleki faaliyet sırasında karşılaşılabilecek risklerin tanınması ve değerlendirilmesi
- Risklerin önlenmesiyle ilgili hukuksal, organizasyonel veya teknik hata kaynaklarının saptanması,  
azaltılması ve yok edilmesi ile ilgili danışmanlığın sağlanması
- Mesleki Sorumluluk Sigortasının kapsamının, şartlarının ve coğrafi alanının tespit edilmesi
- Hasar danışmanlığı

MİMAR MESLEKİ SORUMLULUK SİGORTASI

YENİDEN DÜZENLENDİ!




