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Gündem:

1. Yönetim Kurulu ad›na aç›l›fl ve Baflkanl›k Divan› seçimi

2. fiube Yönetim Kurulu çal›flma raporunun okunmas›, görüflülmesi ve hakk›nda
karar al›nmas›

3. Yeni dönem çal›flma ilkelerinin belirlenmesi

4. fiube organlar› ve Oda Genel Kurulu delegasyonu için asil ve yedek adaylar›n
belirlenmesi ve duyurulmas›

5. Seçimler 

fiubemizin 39. Ola¤an Genel Kurul’u afla¤›da belirtilen tarihte, yerde ve yaz›l› gün-
dem ile toplanacakt›r.

Meslek, üye, kent ve toplum yarar›na baflar›l› ve üretken bir Genel Kurul için bütün
üyelerimizin kat›l›m ve katk›lar›n› bekliyoruz.

TMMOB M‹MARLAR ODASI ‹ZM‹R fiUBES‹ GENEL KURUL
TOPLANTISI 

38. Dönem Yönetim Kurulu

Tamer Baflbu¤ Baflkan
Alev A¤r› Baflkan Yard›mc›s›
Nilüfer Ç›narl› Mutlu Sekreter Üye
Necdet Ulema Sayman Üye
Arif Alptürk Üye
Hikmet Sivri Gökmen Üye
A. Boygar Özlen Üye

Yedek Üyeler

Ebru Türkdamar Diktafl
Selin Za¤pus Candemir
‹lker Özdel
Hakan K›l›nçarslan
Ali Okan Y›lmaz
Mehmet Serhat Akbay
Seçkin Kutucu
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GENEL KURUL TOPLANTISI

26 Ocak 2008 Cumartesi 

Saat : 10.00 – 17.00
Yer  : DEÜ Rektörlü¤ü DESEM Sürekli E¤itim Merkezi 

Alsancak / ‹zmir

SEÇ‹MLER
Yönetim Kurulu ve Delege Seçimleri: 

27 Ocak 2008 Pazar

Saat: 09.00 – 17.00 
Yer : Mimarlar Odas› ‹zmir fiubesi 

1456 Sokak No: 8/10 Alsancak-‹ZM‹R
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38. DÖNEMDE ARAMIZDAN AYRILAN MESLEKTAfiLARIMIZ

2006 Y›l›nda Vefat Eden Üyelerimiz

Sicil No Ad - Soyad Vefat Tarihi
3102 Ayd›n Erkan 22.02.2006
4708 M. Cengiz Ergök 24.02.2006
10965 M. Bülent Bostanc›o¤lu 14.05.2006
445 Faruk San 23.05.2006
22234 Alpay Alpdo¤an 23.06.2006
10419 O. Levent Küçükyumuk 12.08.2006
9726 F. Nilgün Afflar 21.08.2006
25261 Altay Sönmez 27.08.2006
14207 Semih Evcil 12.09.2006
723 Settar Parsa 25.09.2006
427 Abdullah Pekön 10.10.2006
2857 Sedat S›¤ 30.10.2006
319 Harbi Hotan 16.12.2006
2314 fiener Zab›tç› 19.12.2006

2007 Y›l›nda Vefat Eden Üyelerimiz

Sicil No Ad - Soyad Vefat Tarihi

23240 Ak›n Taflk›ran 03.02.2007
3320 Hasan Bilen 10.03.2007
700 Fahir Perçin 22.03.2007
5303 Ömer Demirçiftçi 22.03.2007
24492 Figen Akkafl 25.03.2007
5652 Mustafa Tozaçan 15.04.2007
256 Mehmet Erten 27.04.2007
15643 Ahmet Gönülk›rmaz 30.04.2007
14040 Ramazan Girgin 02.05.2007
4710 G. Dürnev Ifl›k 06.07.2007
3078 Yusuf Özseçen 07.07.2007
5061 Mehmet Feridun Karadeniz 24.11.2007

2008 Y›l›nda Vefat Eden Üyelerimiz

Sicil No Ad - Soyad Vefat Tarihi

10027 Tacettin Güçer 05.01.2008

Sayg›yla an›yoruz...
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Sevgili Üyemiz,

Ülkemizde ve dünyada çok önemli geliflmelerin yafland›¤› iki y›ll›k bir çal›flma dönemini
bu Genel Kurulumuzla tamaml›yoruz. Mimarlar Odas› ‹zmir fiubesi 38. dönem Yönetim
Kurulumuz, insanl›¤› ve mimarl›k alan›n› da do¤rudan etkileyen süreçlere duyarl›l›kla yak-
laflm›fl, demokrasi, bar›fl gibi evrensel de¤erlerin korunmas›, mesle¤imizin toplumda hak
etti¤i sayg›n yere ulaflmas› gibi temel ilkelerde üyelerinden ald›¤› güçle etkin programla-
r› gerçeklefltirme çabas› içinde olmufltur.

2006 – 2007 y›llar› içinde, Avrupa Birli¤i Uyum yasalar› ad› alt›nda, TBMM’de baflta Ana-
yasa olmak üzere birçok yasada çok önemli de¤ifliklikler yap›lm›flt›r. ‹mar Kanunu, Kültür
ve Tabiat Varl›klar›n› Koruma Kanunu, Kentleflme ve Çevre ile ilgili di¤er yasalar birbirle-
ri ile çeliflkiler de yaratacak flekilde de¤ifliklikler yap›larak yürürlü¤e konmufltur. Küresel-
leflme – globalleflme politikalar›n›n ülkemize yans›mas› olarak özellefltirme uygulamalar›
artarak sürmüfl, k›y› alanlar›nda, orman alanlar›nda, tar›m alanlar›nda ve sit alanlar›nda
kamu yarar›n› içermeyen sat›fllar, tahsisler yap›lm›flt›r.

2007 y›l›nda yaflanan Genel Seçimler sonunda oluflan parlamento dengeleri, ço¤unlu¤a
sahip tek parti iktidar›n› ç›karm›flt›r. Kamuoyuna yans›yan flekli ile demokratik kat›l›m ve
toplumun her kesimi ile paylafl›m süreçleri yaflanmadan de¤ifltirilmesi çal›flmalar› sürmek-
te olup, bu düzenlemeler önümüzdeki y›llar›n en önemli gündemini oluflturacakt›r.

Özetle tan›mlanan yasal düzenlemelerdeki de¤ifliklikler ve geliflmeler meslek alan›n› da
do¤rudan ilgilendirmektedir, ilgilendirecektir.

Sürece zaman›nda etkin olarak kat›labilmek amac›yla Mimarlar Odas›’n›n uzun y›llard›r
gündemini oluflturan Mimarl›k Hakk›nda Kanun Tasla¤› çal›flmalar›na yo¤un olarak kat›-
l›nm›fl, tasla¤a Kas›m 2006 tarihinde Denizli’de düzenlenen Mimarlar Odas› Dan›flma Ku-
rulunda son flekli verilmifltir. Mimarl›k Hakk›nda Kanun Tasla¤› Oda Genel Merkezi tara-
f›ndan siyasi partilere, parlamenterlere ve ilgili kurumlara iletilmifltir.

Uluslararas› Mimarlar Birli¤i (UIA) ve Avrupa Mimarlar Konseyi (ACE) gibi uluslararas› ku-
rulufllarla iliflkilere yönelik olarak Mimarlar Odas› Genel Merkezi koordinasyonunda çal›fl-
malara gerekli katk› ve destek sa¤lanm›flt›r.

Mimarlar Odas›’n›n, mimarlar›n, kamu yönetimlerinin, yerel yönetimlerin, ilgili bütün ke-
simlerin ve kurumlar›n ülke ad›na ortak hedefi ve sorumlulu¤u olan “Türkiye Mimarl›k Po-
litikas›” metninin oluflturulma süreçlerine etkin olarak kat›l›nm›flt›r. Özetle Türkiye Mimar-
l›k Politikas›; uluslararas› geliflmeler ve ülke gerçekleriyle ba¤lant›l› olarak, kullan›c›y›, mi-
marl›k hizmetlerini mimar›, toplum ve kamu yarar›n› güvenceye al›nmas›n› hedeflemektedir.

Bilim ve teknolojide yaflanan ola¤anüstü h›zdaki geliflmeler ba¤lam›nda “mimarl›k mesle-
¤i ve mesleki hizmetin etkinli¤ini, verimlili¤ini, geliflimini sürekli k›lmak amac›yla meslek

SUNUfi
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mensuplar›na de¤iflen dünya koflullar›n›, bilimsel ve teknolojik geliflmeler ve toplumsal ge-
reksinimler çerçevesinde, mesleki formasyonlar›n› sürekli gelifltirme ortamlar›n›, olanakla-
r›n› ve f›rsatlar›n› sunmak, edindi¤i yeni bilgi ve becerilerini de¤erlendirmek ve referans-
lar› haline getirmek” amac›yla Sürekli Mesleki Geliflim programlar› düzenlenmifltir.

Mimarlar Odas› 2004 Genel Kurulunda kabul edilen yönetmelik kapsam›nda fiubemizde
düzenlenen zengin mesleki geliflim programlar›na çok say›da üyemiz kat›lm›flt›r. Meslek-
tafllar›m›z›n bu konudaki yo¤un ilgisi, dünyadaki uygulamalara paralel olarak ülkemizde
de ilk kez hayata geçirilen Sürekli Mesleki Geliflim uygulamas›n›n gerekli ve do¤ru bir po-
litika oldu¤unun bir göstergesi olmufltur.

‹lk kez 2007 y›l›nda gerçekleflen Büro Tescil Belgesini yenileyen üyelerimizin kat›ld›¤› “Ser-
best Çal›flan Mimarlar Dan›flma Kurulu Çal›fltay›” 24 – 25 Kas›m tarihlerinde 259 üyenin
kat›l›m› ile Kufladas›’nda yap›ld›. Çal›fltay, mimarl›k alan› ve mimarlar›n sorunlar› konusun-
da önemli de¤erlendirmelerin yap›ld›¤› 2 günlük bir programla sonland›. Raporunun önü-
müzdeki günlerde mimarl›k ortam›na sunulmas› planlanm›flt›r.

Di¤er yandan uzun y›llardan sonra ‹zmir ve yak›n çevresini ilgilendiren iki önemli planla-
ma çal›flmas› geçti¤imiz iki y›ll›k dönemde tamamlanm›flt›r. ‹zmir Büyükflehir Belediyesi ta-
raf›ndan haz›rlanan ve yürürlü¤e konan “1/25000 ölçekli ‹zmir Kentsel Bölge Naz›m ‹mar
Plan›” haz›rl›¤› sürecinde plan dan›flma kuruluna Mimarlar Odas› olarak sürekli kat›l›nm›fl,
komisyonlar›m›zda oluflturulan görüfl ve öneriler plan ekibine aktar›lm›flt›r. Haz›rlanan
plan, plan ekibi taraf›ndan fiube Meclisi toplant›m›zda üyelerimize ayr›nt›l› olarak sunulmufltur.

Çevre ve Orman Bakanl›¤›nca haz›rlanan “Manisa – Kütahya – ‹zmir Planlama Bölgesi
1/100000 ölçekli Çevre Düzeni Plan›”na ask› sürecinde yapt›¤›m›z inceleme kapsam›nda
haz›rlanan bir raporla ilgili Bakanl›¤a yasal süreci içinde itirazda bulunulmufltur.

Kentleflme, planlama ve koruma süreçlerine müdahil olunarak, kararlar›n oluflumunda ka-
mu yarar› ilkesinin gözetilmesi konusunda gerekli bilgilendirme ve yönlendirme yap›larak
hassasiyet gösterilmifl, katk› konulmaya çal›fl›lm›flt›r.

Mimarlar Odas› ‹zmir fiubesi’nin gelene¤inde de yeralan, mimarl›k mesle¤ini tan›tmak
amac›yla sergiler, söylefliler, paneller vb. programlar›m›zla ‹zmir kentinde sürekli gündem
yaratma çabas› içinde olunmufl ve bu konuda iki y›l boyunca önemli, etkin çal›flmalar ya-
p›lm›flt›r.

‹ki y›ll›k çal›flma döneminde, üretime katk› koyan komite ve komisyon üyelerine, katk›la-
r›yla destek olan meslektafllar›m›za, flubemiz çal›flanlar›na teflekkür ediyoruz.

Çal›flmalar›m›z›n bir özeti olan Yönetim Kurulu Çal›flma Raporunu de¤erlendirmelerinize
sunuyor bütün meslektafllar›m›z› sevgi ve sayg›lar›m›zla selaml›yoruz.

Yönetim Kurulu
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M‹MARLAR ODASI KURUM ‹Ç‹ ‹L‹fiK‹LER

ODA GENEL MERKEZ‹ ‹LE ‹L‹fiK‹LER

‹ki y›ll›k çal›flma döneminde çok yo¤un olan mimarl›k gündemine iliflkin üretimin verimli-
li¤ine katk›da bulunmak için Oda Yönetim Kurulu’nun çal›flma ve etkinliklerine aktif kat›-
l›nm›flt›r. Oda Yönetim Kurulu toplant›lar›na kat›l›nm›fl, gündemler üzerine fiubemizde
gelifltirilen görüfller iletilmifl, tart›flmalara katk›da bulunulmufltur. 

Merkez komisyonlar›nda (Sürekli Mesleki geliflim Merkezi, MUDK, Mimarl›k ve E¤itim Ku-
rultay›, Yay›n, Uluslararas› ‹liflkiler, Bilirkiflilik) görev alarak fiubemizde oluflan görüfller ak-
tar›lmaya çal›fl›lm›flt›r. 

Çal›flma dönemimiz içinde Oda Denetleme Kurulu taraf›ndan fiubemiz 2 ola¤an denetim-
den geçirilmifl, bütün denetlemelerde her zaman oldu¤u gibi idare ve mali düzenlilikten
dolay› övgüyle karfl›lanm›flt›r. 

Oda Genel Merkezi’ne yönetmeliklerin belirledi¤i görevler kapsam›nda gerekli kaynak ak-
tar›mlar› yap›lm›flt›r. 

M‹MARLAR ODASI’NIN D‹⁄ER fiUBELER ‹LE ‹L‹fiK‹LER‹

Oda Yönetim Kurulu’nun yo¤un etkinlik program› boyunca, fiubelerle gerçeklefltirdi¤i pa-
nellere, toplant›lara etkin olarak kat›lmaya, destek olunmaya çal›fl›lm›flt›r. 

Mesleki Uygulama, Mesleki Denetim, Yap› Denetimi, Mimarl›¤›n Tan›t›lmas›, Meslek ‹çi
E¤itim, Yasa ve Yönetmelik konular›ndaki çal›flmalar bütün fiubelere iletilmifltir. Gündem-
deki yasa ve yönetmelik çal›flmalar›nda di¤er fiubelerle eflgüdüm sa¤lanmaya çal›fl›lm›flt›r.

fiUBEM‹ZE BA⁄LI B‹R‹MLER ‹LE ‹L‹fiK‹LER

Temsilcilikler

fiubemiz etkinlik alan›nda 10 adet Temsilcilik bulunmaktad›r. Akhisar, Ayd›n, Didim, Ku-
fladas›, Manisa, Nazilli, Ödemifl, Salihli, Uflak, Turgutlu Temsilcilik alanlar›m›zd›r.

Oda Temsilcileri

fiubemiz etkinlik alan›m›zda bulunan 10 Oda Temsilcimiz Oda çal›flmalar›na katk›da bu-
lunmaktad›r. Alaflehir, Alia¤a, Bergama, Dikili, Menemen, Selçuk, Soma, Söke, Tire, Torbal›.

Mimarlar Odas› örgütlülü¤ünü güçlendirmek, çal›flmalar› yayg›nlaflt›rmak amac›yla bölge
toplant›lar› düzenlenmifltir. Sürekli mesleki geliflim e¤itimleri Temsilciliklerde de gerçek-
lefltirilmifl, etkinliklerin bölgeye yay›lmas›na özen gösterilmifltir. Birimler düzenli olarak de-
netlenerek idari iflleyiflin de hatas›z sürdürülmesi hedeflenmifltir.

2006 - 2008 y›llar› aras›nda gerçeklefltirilen bölge toplant›lar›m›z afla¤›daki tarih ve yer-
lerde gerçeklefltirilmifltir:

23-24 Eylül Mu¤la - Akyaka

23-24 Haziran 2007 Kufladas›
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M‹MARLAR ODASI KURUM ‹Ç‹ ‹L‹fiK‹LER

TMMOB M‹MARLAR ODASI

M‹MARLIK HAKKINDA KANUN

(TASLAK)

Mimarl›k Hakk›nda Kanun Tasla¤›,

14-15 Nisan 2006 tarihinde Ankara’da toplanan TMMOB Mimarlar Odas› 40. Genel Ku-
rulu’nda redaksiyon yetkisiyle kabul edilmifl, 25-26 Kas›m 2006 tarihinde Denizli’de düzen-
lenen TMMOB Mimarlar Odas› 40. Dönem 1. Dan›flma Kurulu’nda tart›fl›larak son hali ve-
rilmifltir.

TMMOB M‹MARLAR ODASI

M‹MARLIK HAKKINDA KANUN GENEL GEREKÇE

(TASLAK)

Mimarl›k, toplumsal yaflam›n ve kültürün maddi ve moral gereksinmelerine göre, yap›,
toplu yap› ve kent biçimlendirmesi, tasar›m›, üretimi, kullan›m› ve yeniden kullan›m› kolek-
tif süreçleri ve sonuçlar›n› kapsayan ve güzel sanatlar a¤›rl›kl› bir kültür faaliyetidir.

Bir mimarl›k ve kent tarihi ülkesi olan Türkiye’de, bu kültürel zenginli¤in ça¤dafl mimarl›k-
ta da sürdürülmesi gerekirken ciddi sorunlar yaflanmaktad›r. Bir yandan mimari ve kent-
sel mekânlarda h›zl› bir yozlaflma ve kültürel kimlik de¤erlerinden uzaklaflma, öbür yan-
dan toplumun mimarl›¤a ilgisinin zay›flamas›, mimar›n, ülkenin imar›na katk›s› ve kat›l›m›-
n›n giderek azald›¤› bir mimars›z yap›laflma düzeni yaratm›flt›r. Bu olumsuz gidiflin sosyo-
ekonomik gerekçelerinin d›fl›ndaki temel nedenlerinden biri ise mimarl›¤›n gözetilmesi, ge-
lifltirilmesi ve hem mimarlar›n, hem de mimarl›kla ilgili kesimlerin kamusal yetki ve sorum-
luluklar›n›n tan›mlanmas› yönünde yeterli aç›kl›kta ve ba¤lay›c› yasal kurallar›n bulunma-
mas›, benzer flekilde mimarl›¤›n ça¤dafl ve demokratik kurallar içinde toplum yarar›na bir
mesleki denetimden yoksun olarak uygulanmas› ve meslek kuruluflunun bu yöndeki Ana-
yasal görev ve sorumluluklar›n› yerine getirmeye dönük yasal güvencelerinin yeterli olma-
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mas›d›r. Öte yandan bilim ve teknolojideki geliflmeler, üretim iliflkilerindeki de¤iflimler, de-
¤iflen ihtiyaçlar nedeniyle, mimarl›ktan ve mimarlardan beklentiler de¤iflmekte, mimar›n
hizmet alan› ve mesle¤i yap›fl flekli yeniden biçimlenmekte di¤er disiplinlerle ve sektörle
olan iliflkileri de de¤iflmektedir. Bu durum nedeniyle mimar›n formasyonunun gelifltirilme-
si ve sürekli güncellenmesi ve yetki kullan›m› konusunda uluslararas› alanda yeni uygula-
malar gelifltirilmekte, mimarlar›n mesleki hak ve yetkilerle hizmet yapabilmeleri yönünde
unvan kullanabilmeleri için mesleki ö¤renimin tamamlanm›fl olmas› yeterli görülmemek-
tedir. Ö¤renim sonras›nda mesleki sorumluluklar› üstlenmeye dönük uygulama içinde bir
haz›rl›k ve buna ba¤l› mesle¤e kabul süreci temel kural olarak benimsenmifltir. Ayn› ça¤-
dafl sorumluluk anlay›fl›n›n Türkiye’de de yasalaflmas› kaç›n›lmaz bir evrensel yükümlülük-
tür. Nitekim e¤itimlerini tamamlayan yüksek ö¤renim mezunlar›n›n diplomalar›nda da ar-
t›k unvan yer almamaktad›r; unvan›n ancak mesleki yetki ile kullan›labilmesi yönünde ge-
rekli ifllemleri yapma görevi, meslek kuruluflunca yerine getirilecektir. Bu anlamdaki yasal
yetersizli¤in de bu tasar›yla giderilmesi hedeflenmektedir.

Öte yandan; Türkiye Cumhuriyeti’nin de taraf oldu¤u uluslararas› hizmet ticaretine iliflkin
sözleflmelerle ve Türkiye’nin Avrupa Birli¤i üyeli¤i sürecinde ortaya ç›kan de¤iflimle; mes-
lek alanlar›nda belirli norm ve kurallar› oturtmak ve serbest dolafl›m›n alt yap›s›n› olufltur-
mak üzere bu tür yasal düzenlemelerin yap›lmas› zorunlu hale gelmifltir. Mimarl›k alan›y-
la ilgili olarak 1985’ten beri yürürlükte olan AB Direktifi 402 mesle¤i kapsar flekilde yeni-
den düzenlenerek 7 Eylül 2005 tarihinde yürürlü¤e girmifltir. Bu Direktife ba¤l› olarak
oluflturulmakta olan ulusal “Mesleki Yeterliliklerin Belirlenmesi ve Tan›nmas› Hakk›nda
Kanun Tasar›s›” k›sa zamanda yasalaflacakt›r. An›lan Direktif ve Kanun tasar›s›nda mimar-
l›k: çevre ve insan sa¤l›¤›n› do¤rudan etkileyen 7 meslekten biri olarak ayr› bir bölümde
ele al›nm›flt›r ve ba¤lay›c› hükümler içermektedir. Bu çerçevede bu kanun tasar›s› ile söz
konusu kanun çal›flmas› birbirini destekler biçimde bir bütünlük arz etmektedir.

Türkiye’de mimarl›k ve mühendislik hukukunun temel dayanaklar› 3458 say›l› “Mühendis-
lik ve Mimarl›k Hakk›nda Kanun” ile 6235 say›l› “Türk Mühendis ve Mimar Odalar› Birli¤i
Kanunu”dur. 6235 say›l› Kanun’un 1954 y›l›nda uygulamaya konulmas›yla birlikte kuru-
lan Türk Mühendis ve Mimar Odalar› Birli¤i, 9 meslek odas›ndan olufluyordu. Bugün Türk
Mühendis ve Mimar Odalar› Birli¤i’ni oluflturan meslek odalar›n›n say›s› 23’e ulaflm›flt›r.
Türk Mühendis ve Mimar Odalar› Birli¤i çat›s› alt›ndaki odalara bak›ld›¤›nda görülecektir
ki pek ço¤u birbirleri ile hiç ilgisi olmayan meslek disiplinlerini kapsamaktad›r.

Dünyadaki temel mesleklerden olan mimarl›k mesle¤i ve hizmet alan›ndaki uzmanl›k sa-
y›lan baz› alt disiplinlerde zaman içerisinde ayr› ayr› meslekleflme yoluna gitmifller ve mes-
lek odas› olarak örgütlenmifllerdir.Bu durum mimarl›k meslek alan›nda bir karmafla ve
kaosa neden olmaktad›r. Bu koflullarda say›lar› 23’ü bulan meslek odalar›n›n üyelerinin
tabi olaca¤› hukukun da tek bir kanun ile düzenlenmesinin uygulamada çok büyük so-
runlar yaratt›¤› kolayl›kla görülebilmektedir. Bu gereksinimden yola ç›k›larak, 6235 say›l›
Türk Mühendis ve Mimar Odalar› Birli¤i Kanunu’nun oluflturdu¤u TMMOB’nin çat›s›, ör-
gütsel yap›s› korunmak kofluluyla her meslek disiplininin kendi ihtiyac› olan kanunlar›n ç›-
kar›lmas› zorunlu olmufltur. Baz› meslek disiplinlerinde bu geliflimden yola ç›k›larak do¤-
mufl kanunlar bulunmaktad›r. Uzun y›llardan beri mimarl›k meslek disiplininin de ihtiyac›
olan böyle bir kanunun bu tasar›yla giderilmesi amaçlanmaktad›r.

Yukar›da anlat›lmaya çal›fl›lan durum ve geliflmeler nedeniyle bu kanunun ç›kar›lmas› ta-
rihsel bir sorumluluktur. Tabii ki bu tasar›n›n yap› üretim ve kullan›m sürecinin bütününü
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ifade etmesi ve düzenlemesi mümkün de¤ildir. Bu alanda bir dizi yasal düzenleme yap-
ma zorunlulu¤u bulunmaktad›r. Söz konusu sorunlar›n afl›labilmesi ve mimarl›k alan›nda
tarihsel birikimlerimize yak›fl›r bir düzeyi yeniden yakalayabilmek için gerekli yeni yasal dü-
zenleme hedefleri ise flöyle belirlenebilmektedir:

1. Mimarl›kla ilgili her alanda ve her türlü tasar›m ve uygulamada, mimar›n belirleyici ve
yönlendirici misyonunun ülke düzeyinde etkin ve sorumlu k›l›nmas›;

2. Mimarl›¤›n ülke ve toplum yarar›yla çevre ve kültür de¤erlerini gözeten bir hizmet ve
uygulama süreci içinde yaflama geçirilmesinin güvenceye al›nmas›;

3. Mimarl›k hizmetlerinin mesleki ilke ve hedefler ›fl›¤›nda çevre ve toplum ç›karlar› do¤-
rultusunda verilmesi için demokratik ve bilimsel denetiminin kurumsallaflt›r›lmas›;

4. Mimarl›kla ilgili her alanda mesleki sorumluluk üstlenilebilmesi koflulunun yeniden be-
lirlenerek, e¤itimin ard›ndan mesle¤e haz›rl›k ile mesle¤e kabul süreç ve kurallar›na iliflkin
görev ve yetkilerin düzenlenmesi;

5. Mimarlar›n mesleki haklar›yla, bu haklar›n›n karfl›l›¤› olan kamusal ve çevreye dönük so-
rumluluklar›n› birlikte gözeten hizmet ve yükümlülük koflullar›n› belirleyen bir mimarl›k dü-
zenine toplumu ve bireyleri de ba¤›ml› k›lacak kurallar›n tan›mlanmas›;

6. Uluslararas› Mimarlar Birli¤i (UIA) taraf›ndan oldu¤u kadar, Avrupa Birli¤i’ne üye ülke-
lerin mimarl›k meslek kurulufllar›n›n ortak örgütü olan Avrupa Mimarlar Konseyi’nce de
gözetilen yukar›daki hedeflerin, Türkiye’nin AB üyeli¤i uyum sürecindeki düzenlemeler
ba¤lam›nda ülke mimarl›¤›na kazand›r›lmas›;

7. Bütün bu kurallar›n, Türkiye’de belirli sürelerle ve belirli konular için hizmet vermek is-
teyen yabanc› uyruklu mimarlar› ve onlar›n ifllevlerini de ba¤layacak flekilde düzenlenmesi.

Mimarl›k Hakk›nda Kanun tasar›s›, bu hedefleri de içeren bir düzenlemedir.

TMMOB M‹MARLAR ODASI

M‹MARLIK HAKKINDA KANUN MADDE GEREKÇELER‹

(TASLAK)

MADDE 1- Maddede, üniversite ö¤reniminden bafllayarak mimarl›kla ilgili tüm uygula-
malar›n kal›c› bir düzene ba¤l› olarak toplum yarar›na yürütülmesi için gerekli olan her tür-
lü düzenlemelerin gerçeklefltirilmesi, an›lan kanunun temel amac› olarak belirlenmifltir.
Maddede yer alan “...ülkedeki planlama, yap›laflma ve kentleflme sürecinde mimarl›¤›n et-
kin k›l›nmas›, mesleki yeterlilik ve ehliyetlerin kazan›lmas›, mimar ünvan›n›n verilmesi, mi-
marlar›n mesleki sicillerinin tutulmas›, sürekli mesleki geliflimlerinin ve denetimlerinin sa¤-
lanmas›, mesleki davran›fl kurallar›n›n belirlenmesi ve bunlara uyulmas›n›n sa¤lanmas›…”
gibi konular›n ayr›nt›l› ve kapsaml› bir düzenleme içinde ele al›nmas› ile hem güncel bilim-
sel geliflmelere uygun esas ve yöntemlerin saptanmas›, hem de Anayasa’n›n 135 inci
maddesine uygun bir iflleyiflin gerçekleflmesi amaçlanm›flt›r.
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MADDE 2 - Bu madde, yukar›da belirtilen amaç do¤rultusunda tüm mimarl›k etkinlikle-
ri ile ilgili teknik, mali, hukuki, yönetsel ve sanatsal düzenlemelerin kanunun kapsam› içe-
risinde bulundu¤unu belirtmektedir.

MADDE 3- Bu maddede, kanunda kullan›lan baz› kavramlar tan›mlanmaktad›r.

MADDE 4- Bu maddede mimarl›k hizmetleri ve genel olarak uygulama koflullar› anlat›l-
m›flt›r. Maddenin birinci f›kras›nda, tahdidi bir anlam tafl›mamak kofluluyla mimarl›k et-
kinlikleri içerisinde bulunan çeflitli uzmanl›k ve çal›flma türlerine de¤inilmifltir. Al›fl›lagelen
tan›m› ile mimarl›k sözcü¤ünün içeri¤i, yaln›z maddede geçen uygulamalarla s›n›rl› de¤il-
dir. Mimarl›¤›n uluslararas› ve ulusal ifllevlerinin tümü, bu maddenin kapsam› içinde bu-
lunmaktad›r. 2 nci f›krada, birinci f›krada an›lan ve genel olarak mimarl›k etkinlikleri ara-
s›nda bulunan her türlü çal›flman›n yaln›z mimarlar taraf›ndan üstlenilip uygulanabilece-
¤i belirtilmifltir. Böylece, bu kanuna göre “mimar” unvan›n› tafl›ma hakk› ve yetkisi bulun-
mayan kiflilerin mimarl›k hizmetlerinin tamam›n› veya bir k›sm›n› üstlenmelerinin ve mi-
marlar›n hak ve yetkilerine müdahale etmelerinin önlenmesi amaçlanm›flt›r. 3 üncü f›kra-
da, Anayasa’n›n 135 inci maddesi do¤rultusunda mesleki hizmetlerin yürütülmesinde
uyulmas› gereken kurallar› meslek kuruluflunun saptayaca¤›, bunlara uyulmas›n› sa¤la-
mak üzere mesleki denetim usullerinin yönetmelikle belirlenece¤i öngörülmüfltür.

MADDE 5- Maddede stajyer mimara mimar unvan› verilmesinin koflullar› düzenlenmifl-
tir. Ayr›ca staj ve mesle¤e kabul ile ilgili usul ve esaslar›n yönetmelikle belirlenmesi öngö-
rülmektedir.

MADDE 6- Madde ile Mesle¤e Kabul Kurulunun oluflumu, görevleri ve üyelerinin görev
süreleri düzenlenmifltir. Kurulun fonksiyonlar›, kurul üyelerinin nitelikleri, çal›flma biçimle-
ri, yetki ve sorumluluklar›n›n yönetmelikle belirlenmesi öngörülmektedir.

MADDE 7- Toplum yaflam›nda çok önemli yeri bulunan mimarl›k, mühendislik ve hekim-
lik gibi mesleklerde her geçen gün yeni bulufllarla ortaya ç›kan teknik ilerlemeler, sözü
geçen alanlarda çal›flanlar›n süreklilik tafl›yan bu geliflmelerden bilgilendirilmelerini, mes-
leklerini uygulama biçimlerini yeni kazan›mlara uyarlamalar›n› gerektirmektedir. Bu mes-
lekleri uygulayanlar›n, çal›flmalar›n› hangi konumda sürdürürlerse sürdürsünler, kamu ya-
rar›na dönük toplumsal sorumluluklar›, her geçen gün biraz daha artmaktad›r. Böylece
bilginin yenilenmesi ve toplumsal sorumlulu¤un artmas› biçiminde ortaya ç›kan çok
önemli de¤iflimler karfl›s›nda gereken önlemlerin geciktirilmeden al›nmas› zorunlu olmufl-
tur. Kanunda bu amaçla, mesleki sorumluluk yetkisi kullanmak isteyen her mimar›n, mes-
lek kuruluflundan mesleki sorumluluk yetki belgesi almak zorunda oldu¤u, bu belgenin
meslek kuruluflu taraf›ndan her y›l de¤erlendirilece¤i kural› getirilmifltir. Bu uygulamada
meslek kuruluflu taraf›ndan oluflturulan Sürekli Mesleki Geliflim Merkezinin, yard›mc› ve
düzenleyici hizmet görmesi hedeflenmektedir. Bu belgenin edinilme koflullar›, üstlenilen
mesleki sorumluluk ve yetkilerin sürdürülmesi için uyulacak kurallar ile geçersiz k›l›nma ve
yenilenme usul ve flartlar› yönetmelikle belirlenecektir. Bu maddede, staj›n› tamamlaya-
rak mimar unvan› almaya hak kazananlar için ilk y›l› kapsamak üzere bir istisna getirilmifltir.

MADDE 8- Madde ile Kanunda tan›mlanan mimarl›k hizmetlerinin, meslek kuruluflunca
yetki belgesi verilmifl mimarlar taraf›ndan üstlenilmesi gerekti¤i hüküm alt›na al›nm›flt›r.
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Bu hükmün Anayasa ve 6235 say›l› Kanuna göre meslek kurulufluna üye olmas› zorunlu
olmayan kamu çal›flanlar› için de geçerli olaca¤› belirtilmektedir. Düzenlemeyle, meslek
mensuplar›n›n sicillerinin meslek kuruluflu taraf›ndan tutulaca¤› ve meslek kuruluflu tara-
f›ndan denetlenmeyen hizmetin, bu hizmetleri onaylayan tüm kurum ve kurulufllarca ka-
bul edilmeyece¤i kural› getirilmifltir.

MADDE 9- Madde ile stajyer mimar ve mimarlar›n sürekli mesleki geliflimlerini sa¤lamak
üzere, meslek kuruluflu taraf›ndan Sürekli Mesleki Geliflim Merkezi kurulmas› ve bu mer-
kez bünyesinde meslek mensuplar›na e¤itim verilmesi öngörülmektedir. Sürekli Mesleki
Geliflim Merkezinin yap›lanmas›, görev ve etkinlikleri, çal›flma biçimleri, meslek mensup-
lar›na verilecek e¤itimin kapsam›n›n yönetmelikle belirlenece¤i düzenlenmifltir.

MADDE 10- Bu düzenlemeyle, kamu kurum ve kurulufllar›n›n, meslek kuruluflu taraf›n-
dan yetki belgesi verilmifl mimarlar› istihdam etmeleri kural› getirilmifltir. Bünyesinde ye-
terli teknik eleman bulunmayan yerel yönetimlerce yap› süreçlerinin denetlendi¤i ve bu
sorunun art›k giderilmesi gerekti¤i gerçe¤i karfl›s›nda, en az›ndan mimarl›k hizmetleri için
bir iyilefltirme yap›lmas› amac›yla getirilen bu düzenlemeyle, kamu kurumlar›nda yetkili
mimarlar eliyle mimarl›k hizmetinin üretilmesi ve denetlenmesi amaçlanm›flt›r. Madde ile
ayr›ca stajyer mimarlar›n kamu ad›na mimarl›k hizmetlerini denetleme ve onaylama yet-
kilerinin olmayaca¤› hüküm alt›na al›nm›flt›r.

MADDE 11- Bu Kanunun 7 nci maddesine göre mesleki sorumluluk yetki belgesi edinen
ve vergi ödevlili¤i gibi zorunlu di¤er koflullar› yerine getiren mimarlar, iflyeri açma olana-
¤›n› elde etmektedirler. Mesleki sorumluluk yetki belgesinde mimar›n ad› ve soyad› ile bir-
likte, mesle¤ini uygulayaca¤› büro veya iflyerinin adresi de yaz›lacakt›r. Meslek kuruluflu
sözü geçen belgeyi düzenlemeden önce, hizmetin sunulaca¤› yerin mekânsal de¤erlen-
dirmesini de yapacakt›r. Böylece, kurulufl kanunlar›n›n yorumuna göre noterler ve avukat-
lar için üye olduklar› meslek kurulufllar›n›n verdikleri belge ve ruhsatnamelerden ayr› ola-
rak nas›l bir iflyeri aç›l›fl ruhsat› gerekmiyorsa, mimarlar aç›s›ndan da, meslek kuruluflunun
verdi¤i mesleki sorumluluk yetki belgesi yeterli olacakt›r. Meslek kuruluflunun sonraki afla-
malarda kendi verdi¤i belgenin uygulanmas›n› iflyerinin mekânsal koflullar› ile birlikte de-
netlemesi, yasal görevi olmaktad›r. Maddenin bir amac› da, gerek iflyerinin aç›l›fl›, gerek-
se uygulama sürecindeki denetimi aç›s›ndan çok bafll›l›¤› kald›rmak ve mimarl›k mesle¤i-
nin ba¤›ms›zl›¤›n› korumakt›r.

MADDE 12- Her mesle¤in üyeleri, kendi kanunlar›nda yer alan meslek kurallar›na uy-
makla yükümlüdürler. Mimarlar›n da, 6235 say›l› Türk Mühendis ve Mimar Odalar› Birli¤i
Kanununda öngörülen disiplin s›n›rlamalar› çerçevesinde görevlerini yerine getirmeleri ge-
rekir. Ancak 1954 y›l›nda yürürlü¤e giren 6235 say›l› Kanundan sonra, Türkiye Cumhuri-
yeti Anayasas› da, sürekli genifl kapsaml› de¤iflimler geçirmifltir. Mimarl›k ve mühendislik
meslekleri mensuplar›, ö¤renimleri ve mesleksel çal›flmalar› gere¤i, sürekli yenilenen ileri
teknolojileri uygulamakla yükümlü kiflilerdir. Bu kadar canl› bir mesle¤i uygulayanlar›n
kendi aralar›nda veya ifl sahipleriyle oluflan sorunlar›n›n çözümünde, 6235 say›l› Kanun-
daki düzenlemelerin yeterli gelmeyece¤i aç›kt›r. Bu nedenle, meslek kurulufllar›n›n kanun-
lar›nda, onlara kendi merkez kurullar› kararlar› ile uyulmas› zorunlu kurallar›n› belirleme
yetkisiyle birlikte, bunlara ayk›r› davrananlar›n disiplin suçu ifllemifl olacaklar›na iliflkin hü-
kümler konulmaktad›r. Örne¤in 1136 say›l› Avukatl›k Kanununun 117 nci maddesinin 7
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nci bendine göre TBB Genel Kurullar›nda saptanan meslek kurallar›na ayk›r›l›k, ayn› Ka-
nunun 134 üncü maddesine göre disiplin suçu oluflturabilmektedir. Bu olgulardan yola ç›-
karak maddede, Anayasa’n›n135 inci maddesi do¤rultusunda, meslek kuruluflu genel ku-
rullar›na, uyulmas› zorunlu meslek kurallar›n› belirleme yetkisi tan›nm›fl ve bu konudaki ifl-
leyiflin bir yönetmelikle belirlenmesi öngörülmüfltür.

MADDE 13 - Türkiye’de idarenin bir parças› olarak görev yapan tüm kamu kurumu ni-
teli¤indeki meslek kurulufllar›, kendi üyelerini ve onlarla ifl yapan gerçek ve tüzel kiflileri
ba¤layan en az ücretleri belirlemekle yetkili k›l›nm›fllard›r. Türkiye Barolar Birli¤i, Türk Ta-
bipler Birli¤i, Serbest Muhasebeci Mali Müflavirler Odas›, Noterler Odas›, Esnaf Odalar› gi-
bi di¤er birçok meslek odalar›na bu yetki kanunlarla tan›nm›flt›r. Nitekim bu gibi meslek-
lerde rekabet koflullar›na dayal› ücretin oluflmas› niteliksiz hizmetin üretilmesine yol açar.
Bu nedenle tüketiciler yönünden de belirli bir ücretin alt›nda hizmetin sunumuna izin ve-
rilmemesi olumlu sonuçlar do¤urmaktad›r. Ancak 6235 say›l› Kanunda bu konuda aç›k
bir kural bulunmamas› nedeniyle, Türk Mühendis ve Mimar Odalar› Birli¤i’ne ba¤l› odala-
r›n yetkili kurullar›nca saptanan en az ücretlerin hukuksal ba¤lay›c›l›¤› zaman zaman tar-
t›flma konusu yap›lmaktad›r. Bu tür tereddütlerin giderilmesi amac›yla, tasar›ya meslek
kuruluflunun en az ücretleri belirlemeye yetkili oldu¤una iliflkin bir kural getirilmifltir. Ay-
r›ca meslek kurulufluna hizmet sözleflmesine dayal› olarak ücretli çal›flan meslek mensup-
lar›n›n alacaklar› en az ücretin belirlenmesi yetkisi tan›nmaktad›r.

MADDE 14 - Meslek kuruluflunun 6235 say›l› Türk Mühendis ve Mimar Odalar› Birli¤i
Kanunu ile bu Kanunda öngörülen görevlerini yerine getirmesi amac›yla, her düzeydeki
e¤itim – ö¤retim kurumlar›yla ortak çal›flmalar yapmas› gerekebilmektedir. Özellikle mes-
lek içi sürekli e¤itimin önem kazand›¤› günümüz koflullar›nda, meslek kurulufllar›n›n üni-
versitelerle çok yak›n iflbirli¤i içine girmeleri her geçen gün önemi artan bir zorunluluk
oluflturmaktad›r. Öncelikle e¤itim kurumlar›n›n verimlili¤inin art›r›lmas›, evrensel ölçekler-
de ve ulusal gereksinimlere göre ö¤renci yetifltirmelerinin sa¤lanmas› gerekmektedir. Mi-
marl›k ö¤reniminde kat›l›mc› ve ülke gerçekleri ile örtüflen bir ulusal sistemin oluflturulma-
s› meslek kuruluflunun üyeleri olan mimarlara, mesleki yaflamlar› boyunca say›lamayacak
kadar önemli yararlar sa¤layacakt›r. Bu nedenlerle meslek kuruluflunun bu kurum ve ku-
rulufllarla iflbirli¤i halinde etkin görevler almas› için düzenleme getirilmifltir.

MADDE 15- Mimarl›k Hakk›nda Kanunun yasama organ›nca kabulü durumunda, önce-
ki kanunlarda var olan baz› tan›m ve düzenlemeler, yeni kanun ile çeliflir duruma düflebi-
lecektir. Bu tür sak›ncalar› ve uygulamada do¤abilecek tereddütleri ve ortaya ç›kan ihti-
yaçlar› gidermek amac›yla adlar› geçen kanunlarda yap›lmas› öngörülen de¤ifliklikler ve
eklemeler bu maddede yer alm›flt›r.

MADDE 16- Madde ile ç›kar›lacak yönetmeliklerin en geç bir y›l içerisinde yürürlü¤e ko-
nulmas› öngörülmüfltür.

GEÇ‹C‹ MADDE 1- Madde ile Kanunun yürürlü¤e girdi¤i tarihten önce e¤itime baflla-
m›fl olanlar ile e¤itimi tamamlam›fl olanlar›n kazan›lm›fl haklar› korunmaktad›r.

MADDE 17- Yürürlük maddesidir.

MADDE 18- Yürütme maddesidir.
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TMMOB M‹MARLAR ODASI

M‹MARLIK HAKKINDA KANUN

(TASLAK)

Amaç

MADDE 1- 

(1) Bu Kanunun amac›; toplumsal yaflam›n ve kültürün maddi ve moral gereksinmeleri-
ne göre, yap›, toplu yap› ve kent biçimlendirmesi, tasar›m›, üretimi, kullan›m› ve yeniden
kullan›m› kolektif süreçleri ve sonuçlar›n› kapsayan ve güzel sanatlar a¤›rl›kl› bir kültür fa-
aliyeti olan mimarl›¤›n, ilgili hizmet alanlar›ndaki mesleki katk›n›n ve denetimin güvence-
ye al›nmas›n›n sa¤lanmas›; kamu kurumu niteli¤inde meslek kurulufllar› için Türkiye Cum-
huriyeti Anayasas›’n›n 135 inci maddesinde öngörülen hak ve yükümlülüklerin mimarl›k
alan›nda yaflama geçirilmesi; ülkedeki planlama, yap›laflma ve kentleflme sürecinde mi-
marl›¤›n etkin k›l›nmas›; mimarl›k sanat› ve mesle¤ini icra edebilmek için mesleki yeterlik
ve ehliyetlerin kazan›lmas›; mimarl›¤›n toplum yarar›na icras› ve geliflmesi için mimarlar›n
mesleki sicillerinin tutulmas›, sürekli mesleki geliflimlerinin ve denetimlerinin sa¤lanmas›;
mesleki davran›fl kurallar›n›n belirlenmesi ve bunlara uyulmas›n›n sa¤lanmas›; mesleki hiz-
met alanlar›n›n tan›mlanmas›; mimarl›k e¤itiminin geliflmesinin sa¤lanmas›; mimarl›k kül-
türünün yayg›nlaflmas› ve mimarl›k miras›n›n korunmas›n› da gözeten bir mesleki ortam›n
ülke düzeyinde benimsenmesi ve yayg›nlaflt›r›lmas› ile ilgili usul ve esaslar› belirlemektir.

Kapsam

MADDE 2-

(1) Bu Kanun; mimarl›k hizmetlerinin topluma sunulmas›nda ve edinilmesinde teknik,
mali, hukuki, yönetsel ve sanatsal tüm mimarl›k faaliyetlerini düzenler.

Tan›mlar

MADDE 3- 

(1) Bu Kanunda geçen;

a) Stajyer mimar: Bu Kanunda tan›mlanan mimarl›k hizmetlerinin gerektirdi¤i mesleki
e¤itimi tamamlam›fl, meslek odas›na stajyer olarak kay›t olan kifliyi,

b) Mimar: Bu Kanuna göre mimar unvan›n› elde etme koflullar›n› yerine getiren kifliyi,
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c) Mesle¤e kabul kurulu: Bu Kanunda belirtilen mimar unvan›n› elde etme koflullar›n›
yerine getiren stajyer mimarlara mimar unvan› verilmesine karar veren kurulu,

d) Mesleki sorumluluk yetki belgesi: Mimarlar›n mesleki sorumluluk yetkisi üstlene-
bilmelerine dair meslek kuruluflu taraf›ndan verilen belgeyi,

e) Mesleki denetim: Meslek kuruluflunun, mesleki sorumluluk yetki belgesi verdi¤i mi-
marlar›n mesle¤i uygulama sürecindeki mesle¤i uygulama kurallar›na uygun davranmala-
r›n› sa¤lamaya yönelik denetim ifllemlerini,

f) Meslek kuruluflu: 6235 say›l› Türk Mühendis ve Mimar Odalar› Birli¤i Kanununun
13üncü maddesine göre kurulmufl Türk Mühendis ve Mimar Odalar› Birli¤i Mimarlar Odas›n›,

g) Sicil: Stajyer mimarlar›n ve mimarlar›n bu yasa ve meslekle ilgili di¤er yasalar uyar›n-
ca mesleki de¤erlendirmeye esas bilgi ve belgelerinin meslek kuruluflunca sürekli olarak
tutulan kay›tlar›,

¤) Mesleki davran›fl kurallar›: Stajyer mimarlar ve mimarlar›n mesleki faaliyetlerini
meslek onuruna yak›fl›r ve mesleki kurallara uygun bir flekilde yürütmelerini sa¤lamak, bir-
birleriyle ve hizmet al›c›lar›yla olan iliflkilerinde dürüstlü¤ü hakim k›lmak amac›yla belirle-
nen kurallar›, ifade eder.

Mimarl›k hizmetleri ve uygulanmas›

MADDE 4- 

(1) Mimar›n ihtisas›na, formasyonuna ve ifltigal konusuna göre, planlama, tasar›m, yap›m
ve kullan›m süreçlerindeki mimarl›k hizmet alan›na giren konularda uygulamaya, yapma-
ya, kabule ve imzaya yetkili oldu¤u, her türlü araflt›rma, dan›flmanl›k, bilirkiflilik, etüt,
plan, tasar›m, proje, resim ve hesaplar›n haz›rlanmas› ve bunlar›n uygulanmas› ile her tür-
lü denetim ve kontrollük hizmetleriyle mesleki hizmet alan›nda ulusal ve uluslararas› dü-
zeyde kabul edilmifl bütün faaliyetler mimarl›k hizmetlerinin kapsam›na girer.

(2) Mimarl›k hizmetleri gerektiren her türlü uygulaman›n tasar›m ve mesleki sorumlulu-
¤unun mimarlar taraf›ndan üstlenilmesi ve ilgili tüm kurum, kurulufl ve kiflilerin bu yüküm-
lülü¤e uymalar› zorunludur. Mimar taraf›ndan gerçeklefltirilmeyen mimarl›k hizmetleri ka-
muya sunulamaz, kamu ad›na onaylanamaz, sat›n al›namaz ve uygulanamaz.

(3) Mesleki hizmetlerin yürütülmesinde, uyulmas› gereken kurallar› meslek kuruluflu be-
lirler. Bu kurallara uyulmas›n› sa¤lamak üzere yürütülecek mesleki denetimin usulleri yö-
netmelikle belirlenir.

Mimarl›k yetkisi ve unvanlar›n kullan›m›

MADDE 5- 

(1) Stajyer mimarlara unvan verilebilmesi için;

a) Meslek kurulufluna stajyer mimar olarak üyelik kayd›n› yapt›rm›fl olmas›,

b) Meslek kuruluflunca kabul edilmifl, mimarl›k hizmeti verilen gerçek veya tüzel kifliler ile
kamu kurum ve kurulufllar›nda mesleki sorumluluk yetki belgesi sahibi mimar›n gözeti-
minde bir y›l süre ile mesleki bilgi ve deneyimini gelifltirici çal›flmalarda bulunmas›, bu ça-
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l›flmalar›yla ilgili olarak sorumlulu¤u ve gözetimi alt›nda çal›flt›¤› mesleki sorumluluk yet-
ki belgesi sahibi mimardan de¤erlendirme raporu alm›fl olmas›,

c) Mesle¤e Kabul Kurulunun öngördü¤ü, Sürekli Mesleki Geliflim Merkezi taraf›ndan dü-
zenlenen e¤itimlere kat›lm›fl olmas›,

d) Staj bitim belgesi alm›fl olmas›, gerekir.

(2) Staj ve mesle¤e kabul ile ilgili usul ve esaslar yönetmelikle belirlenir.

Mesle¤e kabul kurulu
MADDE 6- 
(1) Mesle¤e kabul kurulu, bu Kanundaki koflullar› yerine getirmifl stajyer mimarlara mi-
mar unvan›n›n verilmesi için gerekli incelemeleri yapmak ve karar vermek üzere oluflturu-
lan toplam 9 asil ve 9 yedek üyeden oluflur.

(2) Mesle¤e kabul kurulunun;

a) 5 asil ve 5 yedek üyesi meslek kuruluflunun yönetim kurulu taraf›ndan, meslek kuru-
luflu üyeleri aras›ndan,

b) 2 asil ve 2 yedek üyesi Yüksek Ö¤retim Kurulu taraf›ndan ö¤retim üyeleri aras›ndan,

c) 1 asil ve 1 yedek üyesi Bay›nd›rl›k ve ‹skân Bakanl›¤› taraf›ndan,

d) 1 asil ve 1 yedek üyesi Kültür ve Turizm Bakanl›¤› taraf›ndan, belirlenir.

(3) Kurulun tüm üyeleri en az 10 y›l mesleki deneyime sahip olan, mesleki yetki kullanan
ve sorumluluk üstlenmifl mimarlar aras›ndan belirlenir.

(4) Kurul üyelerinin görev süresi 2 y›ld›r. Kurul üyeleri en fazla iki dönem üst üste görev
yapabilirler.

(5) 2 nci f›kran›n a bendinde say›lan üyeler meslek kuruflunun her genel kurulundan son-
ra seçilecek yönetim kurulunun döneminin ilk 2 ay› içinde belirlenir.

2 nci f›kran›n b, c ve d bentlerine göre ilgili kurumlar taraf›ndan belirlenen üyeler bir ön-
ceki kurul üyesinin görev süresinin bitmesinden 2 ay önce meslek kurulufluna bildirilir. Be-
lirlenen süre içinde ilgili kurumlarca yeni üyenin bildirilmemesi halinde görev süresi dolan
üyenin yerine meslek kuruluflunun belirleyece¤i üye ile say› tamamlanarak Kurul çal›flma-
lar›n›n yürütülmesi sa¤lan›r.

(6) Üyelerin engeli halinde, Kurula kat›lamayan üyenin mensup oldu¤u kurumun belirle-
di¤i sicil numaras› küçük olan yedek üye ile eksik tamamlan›r.

(7) Kurul ço¤unlukla toplan›r, toplant›ya kat›lanlar›n ço¤unlu¤u ile karar verir.

(8) Mesle¤e Kabul Kurulunun fonksiyonlar›, kurul üyelerinin nitelikleri çal›flma biçimleri,
yetki ve sorumluluklar› yönetmelikle belirlenir.

Mesleki sorumluluk yetki belgesi

MADDE 7-

(1) Mesleki sorumluluk yetkisi kullanmak isteyen her mimar, meslek kuruluflundan mes-
leki sorumluluk yetki belgesi almak zorundad›r.
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(2) Mesleki sorumluluk yetki belgesi, Sürekli Mesleki Geliflim Merkezi taraf›ndan öngö-
rülen, uygulanan ve kabul edilen dönemsel e¤itim programlar›na kat›lm›fl olmak koflu-
luyla verilir.

(3) Mesleki sorumluluk yetki belgesi al›narak üstlenilen mesleki sorumluluk ve yetkilerin
sürdürülmesi için uyulacak kurallar ile belgenin verilmesi, geçersiz olmas› ve yenilenme-
si ile ilgili koflullar yönetmelikle belirlenir.

(4) Bu Kanunun 5 inci maddesine göre staj›n› tamamlay›p mimar olmaya hak kazanan-
lardan mesleki sorumluluk yetki belgesi almak isteyenlere, yaln›z ilk y›lla s›n›rl› olmak ko-
fluluyla bu maddenin 2 nci bendindeki dönemsel e¤itim programlar›na kat›lma koflulu
aranmaz.

Mesleki yetki, kay›t, sicil

MADDE 8- 

(1) Bu Kanunun 4üncü maddesinde tan›mlanan mimarl›k hizmetleri, meslek kuruluflu ta-
raf›ndan sicili tutulan mimarlar taraf›ndan yap›l›r. Yetki gerektiren hizmetler bu Kanun
hükümlerine göre yetkilendirilmifl, mesleki sorumluluk yetki belgesi olan mimarlar tara-
f›ndan yap›l›r. Meslek kurulufluna üye olma zorunlulu¤u bulunmayan mimarlar için de bu
hüküm uygulan›r.

(2) Sicillerin tutulmas›n›n esaslar› yönetmelikle belirlenir.

(3) Mimarl›k hizmetlerini kabul eden ve onaylayan tüm kurum ve kurulufllar, meslek ku-
ruluflunun denetlemedi¤i mimarl›k hizmetlerini kabul edemez ve onaylayamaz.

Sürekli Mesleki Geliflim Merkezi

MADDE 9- 

(1) Stajyer mimarlara ve mimarlara, bilimsel ve teknolojik geliflmeler ve toplumsal gerek-
sinmeler çerçevesinde mesleki formasyonlar›n› sürekli gelifltirmelerini sa¤lamak amac›yla
e¤itim vermek üzere meslek kuruluflu taraf›ndan Sürekli Mesleki Geliflim Merkezi kuru-
lur.

(2) Sürekli Mesleki Geliflim Merkezinin yap›lanmas›, görev ve etkinlikleri, çal›flma biçim-
leri ile bu çerçevede verilecek e¤itimin kapsam›, programlanmas› ve süresi yönetmelikle
belirlenir.

Kamu görevlerinde mimarl›k

MADDE 10- 

(1) Kamu kurum ve kurulufllar› ile kamu ad›na mimarl›k alan›nda denetleyici yetki kulla-
nan kurum ve kurulufllar, görev alanlar›nda yetki ve sorumluluk üstlenecek mimarlar› is-
tihdam ederken, mesleki sorumluluk yetki belgesine sahip olmalar› kofluluna uymak zo-
rundad›r. Stajyer mimarlar kamu ad›na mimarl›k hizmetlerini denetleme, düzenleme ve
onaylama sorumlulu¤u üstlenemez.

(2) Bünyesinde mesleki sorumluluk yetki belgesine sahip mimar bulunmayan kamu ku-
rum ve kurulufllar›, mimarl›k hizmeti üretemez ve denetleyemez.
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‹flyeri aç›l›fl izni ve denetimi

MADDE 11-

(1) Mesleki sorumluluk yetki belgesi alan, di¤er yasal koflullar› yerine getiren ve iflyeri aç-
mak için baflvuruda bulunan mimarlara meslek kuruluflunca iflyeri açma ruhsatlar› verilir.
‹flyerlerinin mekânsal denetimi de meslek kuruluflu taraf›ndan yap›l›r.

Mesleki davran›fl kurallar›

MADDE 12- 

(1) Mimarlar mesleki faaliyetlerinde, mimarl›k onuruna, mesle¤in geleneklerine, meslek
kuruluflunun genel kurulunun kararlar› ile kabul edilen mesleki davran›fl kurallar›na uy-
mak zorundad›r. Bu kurallara uymayanlara 6235 say›l› Türk Mühendis ve Mimar Odalar›
Birli¤i Kanunu hükümleri uyar›nca cezai müeyyide uygulan›r. Mesleki davran›fl kurallar›-
n›n belirlenmesi ile ilgili usul ve esaslar yönetmelikle belirlenir.

Ücret

MADDE 13- 

(1) Ücret, meslek mensuplar›n›n hizmetlerine karfl›l›k olan mebla¤› ifade eder. Ücretin as-
gari miktar› tarife ile belirlenir. Tarifedeki asgari miktar alt›nda hizmet sunulmas› yasak
olup, aksine hareket edenlere 6235 say›l› Türk Mühendis ve Mimar Odalar› Birli¤i Kanu-
nu hükümleri uyar›nca disiplin cezas› uygulan›r.

(2) Tarife, meslek kuruluflu taraf›ndan düzenlenir ve uygulan›r.

(3) Hizmet sözleflmesiyle çal›flan meslek mensuplar›n›n en az ücretleri de meslek kurulu-
flu taraf›ndan her y›l belirlenerek yay›nlan›r.

Kurumlarla iflbirli¤i

MADDE 14- 

(1) Meslek kuruluflu, 6235 say›l› Türk Mühendis ve Mimar Odalar› Birli¤i Kanunu ile bu
Kanunda öngörülen görevlerini yerine getirmek amac›yla her düzeydeki e¤itim ö¤retim
kurumlar›yla, kamu tüzel kiflileriyle, kamu kurum ve kurulufllar›yla, gerçek ve özel hukuk
tüzel kiflileriyle ortak çal›flmalar yürütebilir, geçici veya sürekli alt birimler oluflturabilir ve
kendi bütçe olanaklar›yla bu çal›flmalar›n gerektirdi¤i giderlere katk›da bulunabilir.

Eklenen ve de¤ifltirilen hükümler

MADDE 15- 

(1) 17/06/1938 tarihli ve 3458 say›l› Mühendislik ve Mimarl›k Hakk›nda Kanuna afla¤›-
daki ek madde eklenmifltir:

“EK MADDE 1- Bu Kanunda yer alan mimar unvan› kazan›lmas› ve kullan›lmas› ile ilgili ko-
flullara ek olarak Mimarl›k Hakk›nda Kanunda yer alan koflullar da aran›r.”

(2) 5/12/1951 tarihli ve 5846 say›l› Fikir ve Sanat Eserleri Kanununun 42 nci maddesinin
sonuna afla¤›daki f›kra eklenmifltir:

“Bu Kanunun 3 üncü maddesinde eser say›lan mimarl›k projeleri ile 4 üncü maddesinde
say›lan mimarl›k eserlerinin sahiplerinin ortak ç›karlar›n› korumak ve bu Kanun ile tan›n-
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m›fl haklar›n idaresini ve takibini, al›nacak ücretlerin tahsilini ve hak sahiplerine da¤›t›m›-
n› sa¤lamak fleklinde meslek birliklerine tan›nm›fl olan yetkiler; sadece 6235 say›l› Türk
Mühendis ve Mimar Odalar› Birli¤i Kanunu’na göre kurulmufl TMMOB Mimarlar Odas› ta-
raf›ndan kullan›labilir.”

(3) 21/07/1983 tarihli ve 2863 say›l› Kültür ve Tabiat Varl›klar›n› Koruma Kanununa afla-
¤›daki ek madde eklenmifltir:

“EK MADDE 4- Bu Kanun hükümlerine göre plan ve proje hizmetleri üstlenen ve Koruma
Kurullar›nda görev alan mimarlar›n “Mimarl›k Hakk›nda Kanun” hükümlerine göre mes-
leki sorumluluk yetki belgesine sahip olmas› gerekir.”

(4) 03/05/1985 tarihli ve 3194 say›l› ‹mar Kanununun 22 nci maddesinin birinci f›kras›-
n›n ikinci cümlesine “mimari proje” ibaresinden önce gelmek üzere “ilgili meslek odas›-
n›n denetiminden geçmifl” ibaresi ve 38 inci maddesinin birinci ve ikinci f›kralar›na “mi-
marlar” ibaresinden önce gelmek üzere “mesleki sorumluluk yetki belgesine sahip olan”
ibaresi eklenmifltir.

(5) 29/06/2001 tarihli ve 4708 say›l› Yap› Denetimi Hakk›nda Kanuna afla¤›daki ek mad-
de eklenmifltir:

“EK MADDE 1- (1) Yap› Denetim Kuruluflu orta¤› mimarlar ile denetçi mimarlar›n “Mimar-
l›k Hakk›nda Kanun” hükümlerine göre Mesleki Sorumluluk Yetki Belgesine sahip olmas›
gerekir.”

(6) 27/01/1954 tarihli ve 6235 say›l› Türk Mühendis ve Mimar Odalar› Birli¤i Kanununun
27 nci maddesi mimarlar hakk›nda uygulanmak üzere afla¤›daki flekilde de¤ifltirilmifltir:

“Madde 27 – Haysiyet divanlar› taraf›ndan verilen yaz›l› ihtar ve (100) liraya kadar para
cezalar› kati olup, 26 nc› maddenin (c, ç, d) bentlerinde yaz›l› cezalara karfl› tebli¤ tari-
hinden itibaren 15 gün içinde ve oda idare heyeti yoluyla yüksek haysiyet divan›na itiraz
edilebilir.”

Yönetmelik

MADDE 16- 

(1) Bu Kanunun uygulanmas›na iliflkin yönetmelikler Kanunun yay›m› tarihinden itibaren
bir y›l içinde meslek kuruluflu taraf›ndan haz›rlanarak yürürlü¤e konulur.

Müktesep haklar

GEÇ‹C‹ MADDE 1- (1) Bu Kanunun stajyer mimarl›k ve mimar unvan›n›n verilmesi ile ilgi-
li hükümleri Kanunun yürürlü¤e girdi¤i tarihte mesleki e¤itim görmekte olan ve e¤itimi-
ni tamamlam›fl olanlar hakk›nda uygulanmaz.

Yürürlük

MADDE 17-

(1) Bu Kanun yay›m› tarihinde yürürlü¤e girer.

Yürütme

MADDE 18-

(1) Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.

bolum1-kurumici  1/9/08  3:48 PM  Page 25



bolum1-kurumici  1/9/08  3:48 PM  Page 26



27
Mimarlar Odas› ‹zmir fiubesi 38. Dönem Çal›flma Raporu

M‹MARLAR ODASI KURUM ‹Ç‹ ‹L‹fiK‹LER

TÜRK‹YE M‹MARLIK POL‹T‹KASI

T.C. Cumhurbaflkanl›¤›’na, T.C. Baflbakanl›¤›’na, T.B.M.M. Baflkanl›¤›’na,

Türkiye Cumhuriyeti Yurttafllar›na, Kurumlar›na, Kurulufllar›na, Kamuoyuna,

Konu: “Türkiye Mimarl›k Politikas›” 

“Tarihin mimarl›klar ülkesini mimarl›kla yeniden bulufltural›m…”

Yeryüzünün en köklü uygarl›k birikimine sahip ülkelerinden biri olmam›za ra¤men, yafla-
d›¤›m›z kentleflme ve yap›laflma süreci, bu birikimle örtüflmeyen bir nitelik göstermekte-
dir. Bir yandan ça¤dafllaflmam›z› engelleyen, di¤er yandan tüm kültürel de¤erlerimizi teh-
dit eden bu süreç, ba¤lant›l› olarak mimarl›k ile toplum aras›ndaki ba¤› da h›zla kopar-
maktad›r. 

Yaflam yerlerimizin, mimarl›k kültürü ve hizmetinden yoksun biçimlenmesine neden olan
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bu kopufl, giderek yap› kültürünün yozlaflmas› sonucunu yaratmakta, yaflam kalitesinin
yitirilmesine ve mekânsal yoksullaflmaya yol açmakta; ne yaz›k ki, art›k yaflad›¤›m›z top-
lumsal-kültürel erozyonun sonucu olarak, geri dönülmez biçimde yaflam›m›z› biçimlendir-
mektedir.

Bu k›s›r döngüyü aflmak için, toplumsal-kültürel yaflam›m›zda mimarl›¤› ve mimarl›k hiz-
metini etkin k›lmam›z gerekiyor. Biliyoruz ki mimarl›¤›n, sanatsal, kültürel, insanc›l ve ifl-
levsel özellikleri ile toplumu ve kentleri yeniden buluflturmak, kimlikli, uygar ve esenlikli
bir gelecek için, en güçlü güvencelerden biridir. 

Bu nedenle, mimarl›¤› kültürün oldu¤u kadar toplumsal ve ekonomik kalk›nman›n da
ö¤elerinden biri olarak gören kimi ülkelerin, mimarl›k politikalar›n› saptayarak uygulama-
ya koyduklar›, kimilerinin de bu anlay›fl› yasalarla destekledikleri anlafl›lmaktad›r. Mimar-
l›¤a verilen önemi ifade eden bu yaklafl›mlar ve uygulad›klar› resmî politika belgeleri Oda-
m›zca derlenmekte, yay›nlanmakta ve Avrupa Mimarl›k Politikalar› Forumu gibi organi-
zasyonlara kat›l›narak bu süreç izlenmektedir.

Kuruluflundan itibaren kamu ve toplum yarar›na sorumlulu¤unu yerine getirmeye ve yön
göstermeye çal›flan TMMOB Mimarlar Odas›, önümüzdeki sürece iliflkin olarak, kent-in-
san odakl› politikalar oluflturma yaklafl›m›n›n ülkemizde de kabul edilmesini tart›flmaya
açmak düflüncesindedir. Bu amaçla, Mimarlar Odas› 40. Dönem Genel Kurulu; kal›c›, kim-
likli ve ça¤dafl bir çevrenin ülke düzeyinde temel imar ve kentleflme hedefi olmas›n›n sa¤-
lanmas›; “binlerce y›ll›k mimarl›klar ülkesinin yeniden mimarl›kla buluflmas›” için dünya
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deneyi ve ülkemize özgü koflullar gözetilerek, “Türkiye Mimarl›k Politikas›”na bir an önce
ulafl›lmas› gerekti¤ini vurgulam›fl ve bu saptamay› tarihsel bir ça¤r›ya dönüfltürme karar›
alm›flt›r. 

Bu kararla, uluslararas› hizmet ticaretinin ortak hukukunun oluflturulmas› ad›mlar›n›n at›l-
d›¤› bugünlerde, ülkemiz de¤erlerinin savunulmas› aç›s›ndan mimarl›k politikas› olufltur-
man›n daha da önemli hale geldi¤i düflünülerek, ilgili tüm kesim ve kurumlar uyar›lmak-
ta ve ülke ad›na ortak sorumluluk üstlenmeye ça¤r›lmaktad›r. 

Mimarlar Odas› Merkez Yönetim Kurulu, mimarl›¤›n toplumla buluflmas› için temel mi-
marl›k politikas› oluflumunu amaçlayan “Türkiye Mimarl›k Politikas›’na Do¤ru” metninin,
ilgili kesimlere ulaflt›r›lmas›n›, bir süreç içinde politika-strateji belirleyen belgeler ve etik ku-
rallarla güçlendirilerek gelifltirilmesini ve resmî bir politika belgesine ulafl›lmas›n› hedefle-
mektedir.

Bu amaçla haz›rlanan, mesleki, bilimsel çok say›da etkinliklerde belirtilen saptama ve de-
¤erlendirmeleri içeren ve 2006-2007 y›llar›nda yap›lmas› programlanan “Türkiye Mimar-
l›k Politikas›’na Do¤ru Mimarl›k ve Kent Buluflmalar›”yla toplumla da buluflturulmas› he-
deflenen metin, iliflikte bilgi ve de¤erlendirmelere sunulmaktad›r. 

Sayg›lar›m›zla,

TMMOB M‹MARLAR ODASI
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TÜRK‹YE M‹MARLIK POL‹T‹KASI”NA DO⁄RU…

G‹R‹fi

Mimarl›k, kültürel ve sanatsal bir ifade biçimi ve toplumsal bir kültür ö¤esidir. 

Mimarl›k, hem kültürel bir ö¤e olarak bütün bir dünyaya aittir, evrenseldir; hem de ürün-
leriyle bir yere aittir, yereldir. Ülkelerin kültürel birikiminin en önemli bölümüdür, kentle-
rin ya da ülkelerin uygarl›k düzeyini gösterir. Ülkelerin ve kentlerin dünyadaki yerlerini be-
lirler, imgelerini oluflturur. 

Mimarl›k, öteki sanat dallar›ndan farkl› olarak, insana yaflam çevresi sunar ve onun yafla-
m›n› belirler. Kuflaklar boyu süren bir etkiye sahiptir; bir yere ait olma, o yerle övünme
duygusu verir. 

Toplumsal kültür, yap›l› çevreyle yak›ndan iliflkilidir. Kültür, yap›l› çevreye yans›r, yap›l› çev-
reden beslenir ve yaflam› dönüfltürür. ‹yi tasarlanm›fl yaflanabilir mekânlar, verimlili¤i art›-
r›r, insanlara kimlik verir ve onlar› mutlu k›lar. 

Sa¤l›kl› ve güvenli bir çevrede yaflama hakk›, evrensel hukuk aç›s›ndan en temel insan
hakk›d›r. Bu hak Anayasam›zda, devletin görev ve hedefleri olarak yer alm›flt›r. ‹yi yap›l›
çevre, sa¤l›kl› ve güvenli bir toplumsal çevrenin ön ad›m›d›r. 

Konutlar, okullar, iflyerleri, fabrikalar, hastaneler vb. mimarl›k ürünleridir. Ancak mimar-
l›k yaln›zca bir yap› ile s›n›rl› de¤ildir. Yap›lar›n içinde bulunduklar› çevre ve kentsel me-
kânlar mimarl›¤›n do¤rudan ilgi alan›d›r.  

Kentlerin siluetini ve kimli¤ini oluflturan, ancak eskiyen ve y›pranan yap›lar›n, sokaklar›n
ve alanlar›n onar›lmas›, yeniden ifllevlendirilmesi, restorasyonu ve yenilenmesi, mimarl›¤›n
kente katt›¤› önemli de¤erlerdir.

Mimarl›k, yaln›zca estetik de¤eri olan yap›lar üretmeyi hedeflemekle yetinmez; esteti¤in
yan› s›ra gereksinimlere yan›t verme, do¤ru kullan›m sunumlar›, do¤ru teknoloji seçimi ve
ekonomiyi gözetmek de mimarl›k alan›n›n bileflenleridir. 

Özetle, insanlar›n içinde yaflad›¤› her ortam mimarl›k ortam›d›r. Bar›naktan kentsel boyu-
ta kadar, bütün yerleflmelerin fiziksel ortam›n› oluflturan yap› üretimi ve mekân tasar›m›
etkinli¤i olan mimarl›k, herkes için yararl›, herkes için önemlidir. 

M‹MARLIK VE TÜRK‹YE

Türkiye, birçok kültüre kaynakl›k etmifl ve birçok kültürü buluflturmufl bir mi-
marl›klar ülkesidir.

Üst üste katmanlanarak, sürüp giden uygarl›klar›n ülkemiz topraklar›nda b›rakt›¤› silin-
mez izler, gözler önündedir. Anadolu, birçok yerleflme kültürünün yeflerdi¤i büyük bir
kaynakt›r.

Türkiye arkeolojik zenginli¤inin yan› s›ra büyük bir mimarl›k birikimine de sahiptir. Mimar-
l›k, tarihimizde baflar›l› örneklere sahip oldu¤umuz en önemli sanat dallar›ndan biridir. 
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Cumhuriyetimizin ilk y›llar›nda ki ça¤dafllaflma serüveninin bir yans›mas› olarak planlama
ve mimarl›k uygulamalar›, o günkü koflullar içinde öncü deneyimler kazanabilmifltir. An-
cak, 1950’li y›llardan itibaren seçilen ba¤›ml› kalk›nma politikalar›n›n etkisiyle yaflanan
kentlere göç sürecinde kentlileflme h›z›, kentleflme h›z›na ayak uyduramam›fl; plans›zl›k,
kaçak yap›laflma, gecekondulaflma süreci, bir kimlik kayb› içinde kentsel dokunun, tarih-
sel miras›n ve do¤al çevrenin bozulmas›na neden olmufltur. Bu sorunlar, tutars›z siyasal
yaklafl›mlarla birleflerek daha da büyümüfltür, büyümektedir. 

Yaflan›lan sa¤l›ks›z ve hukuk d›fl› kentleflme sürecinden ülkemiz mimarl›¤›n›n da etkilendi-
¤i yads›namaz. Yap›laflma büyük ölçüde mimarl›k katk›s› olmadan gerçekleflmifl, mimarl›k
hizmeti bürokratik bir formaliteye indirgenmifl, nitelik kaybetmifl ve nitelikli mimarl›k ör-
neklerinin birço¤u da, bu ortamda yitip gitmifltir. Oysa bugünün mimarl›k yap›tlar›n›n da
gelece¤in miras›n› oluflturaca¤› aç›kt›r. 

K›sa zamanda çok say›da bar›nak edinme bask›s›yla giderek sa¤l›ks›zlaflan kentlerimizde,
arazi rant›n› esas alan yaklafl›mlar sonucu uygulanan say›s›z imar-gecekondu aflar› ve hu-
kuk d›fl› imar operasyonlar› sarmal›nda mimarl›k unutulmufltur.

Mimarl›ktan yoksun yap›laflmaya yol aç›lm›fl; sonuçta yitirilen insani, kentsel, do¤al ve ta-
rihsel de¤erler olmufltur. Oysa bu süreci yaflamak zorunda kalan ülkemiz, binlerce y›ll›k bi-
rikime sahip bir mimarl›klar ülkesidir.

HEDEF: “TÜRK‹YE M‹MARLIK POL‹T‹KASI”
“Günefl girmeyen eve doktor girer”

Unutulan bir atasözümüz

Mimarl›k kültürü ile toplum, mimarl›k hizmeti ile kullan›c› aras›ndaki ba¤›n
kopar›lmas› olumsuz çevre oluflumunun en önemli nedenidir. 

Yaflam yerlerimizin, mimarl›k kültürü ve hizmetinden yoksun mekânlarla biçimlenmesine
neden olan bu kopufl, giderek yap› kültürünün yozlaflmas› sonucunu yaratm›flt›r. Bugün
art›k, bu mekânsal oluflumlar, yaflad›¤›m›z toplumsal-kültürel erozyonun en etkin unsur-
lar› olarak, geri dönülmez biçimde yaflam›m›z› biçimlemektedir. 

Bu k›s›r döngüyü aflmak için, toplumsal-kültürel yaflam›m›zda mimarl›k ve mimarl›k hizme-
ti etkin k›l›nmal›d›r. Mimarl›¤›n, sanatsal, kültürel, insanc›l ve ifllevsel özellikleri ile toplu-
mu ve kentleri yeniden buluflturmak, kimlikli, uygar ve esenlikli bir gelecek için, en güçlü
güvencelerden biridir. 

Ülkemiz insan›, yaln›zca, tarih boyunca üretti¤i mimarl›k örnekleriyle övünmekle yetine-
mez; bugünün ve gelece¤in gereksinimlerine de yan›t bulmal›d›r. Do¤ay›, çevreyi ve var
olan tarihsel de¤erleri koruman›n yan› s›ra, ülkemiz mimarl›k birikimine koflut olarak ça¤-
dafl ve kimlikli mimarl›k de¤erlerinin üretilmesinin koflullar›n› oluflturmal›, bütün olumsuz
koflullara karfl›n yaflam›m›za anlam katan günümüz mimarl›k örneklerine de¤er verebil-
melidir.  

Hedef, yerel ve bölgesel de¤erleri gözeten mimarl›k örneklerine ça¤dafl mimarl›k örnek-
lerini ekleyerek, ülkenin mimarl›k varl›¤›n›n art›r›lmas›, yerleflmelerin bu yolla yaflanabilir
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k›l›nmas›d›r. Bu nedenlerle, kamu yönetim politikalar› ve uygulama programlar›nda ülke
planlamas›ndan bafllayarak kent planlaman›n ve mimarl›¤›n etkisinin art›r›lmas›na olanak
sa¤layacak ilkelere yer verilmelidir.

Avrupa Birli¤i’ne üyelik sürecinde olan ülkemizin, uluslararas› ba¤lamda eflit ve karfl›l›kl›
mimarl›k hizmet sunumuna da rehberlik edecek bu ilkeler çerçevesinde kal›c›, sürdürüle-
bilir, kimlikli ve ça¤dafl bir çevrenin ülke düzeyinde temel imar ve kentleflme hedefi olma-
s›n›n sa¤lanmas›; “binlerce y›ll›k mimarl›klar ülkesinin yeniden mimarl›kla buluflmas›” için
“Türkiye Mimarl›k Politikas›”na bir an önce ulafl›lmal›d›r. 

GELECEK VE OLANAKLAR

Türkiye Mimarl›k Politikas›, afla¤›daki saptamalar ve olanaklar çerçevesinde belirlenmelidir:

Gelece¤e ‹liflkin Saptamalar:

•Türkiye’nin nüfusu, özellikle genç nüfusu artmaktad›r.

•K›rdan kente göç sürmekte, kentsel nüfus h›zla artmakta ve art›k ço¤unlu¤u olufltur-
maktad›r.

•Aileler küçülmekte ve yap›lar› h›zla de¤iflmektedir. 

•Kentsel gereksinmeler h›zla artmaktad›r. 

•Plans›z büyüyen kentlerimiz ciddi olarak afet tehdidi alt›ndad›r.

•Bütün bu geliflmeler bir yandan yeni yerleflmeleri ve yap›laflmay›, bir yandan da kentsel
yenilemeyi ve yap› stokunun elden geçirilmesini gerektirmektedir. 

•Bu h›zl› de¤iflim, Türkiye ve Dünya eko-sistemi aç›s›ndan da ciddi bir tehdit oluflturmak-
tad›r.

•Bu süreç, kentleflme politikalar›na ve kentsel yat›r›mlara yeni yaklafl›mlar getirilmesini
zorunlu k›lmaktad›r.

•Bu koflullarla birlikte Avrupa Birli¤i’ne üyelik sürecindeyiz.
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Ülkemizin Olanaklar›:

Türkiye;

•Kültürel ve mimari miras bak›m›ndan önemli bir yere, 

•Ça¤dafl teknolojiyi uygulayan, uluslararas› anlamda etkinlik gösteren sektör kurulufllar›na,

•Mimarl›k ve mühendislik alan›nda yetiflmifl insan gücüne, 

•Nitelik ve nicelik bak›m›ndan güçlü bir yap› malzemesi üretimine ve yeterli teknolojiye
sahiptir. 

•Küresel hizmet ticaretinin yaratt›¤› kültürel-mesleki tahribata direnecek, Avrupa Birli¤i
üyelik sürecinde h›zla yap› de¤ifliminin yaratt›¤› sorunlara rehberlik edecek,

•Kaynaklar›n›n ak›lc› yönetilmesini sa¤layacak ve kentleflme politikalar›na, kentsel yat›-
r›mlara yeni yaklafl›mlar sunabilecek birikimi de bulunmaktad›r.

•Yat›r›mlar›n›, yaflam çevrelerini oluflturan bütün alanlardaki, ancak özellikle mimarl›k ve
mühendislikteki bilgi birikimini de¤erlendirerek planlamak, gelece¤ine iliflkin do¤ru yan›t-
lar bulmak zorundad›r. 

POL‹T‹KA ‹LKELER‹

Türkiye Mimarl›k Politikas›’n›n oluflturulmas›, Mimarlar Odas›’n›n, mimarla-
r›n, kamu yönetiminin, yerel yönetimlerin, ilgili tüm kesim ve kurumlar›n, ül-
ke ad›na ortak hedefi ve sorumlulu¤udur.

1. Kamu yönetimi, görevi gere¤i bütün yurttafllara olabildi¤ince eflit özen içinde yaflama
koflullar›, kaliteli yaflam çevreleri sa¤lamakla yükümlüdür. Bu nedenle bütünsel olarak sos-
yo-ekonomik planlamaya paralel olarak bilimsel anlamda fiziki planlamay› esas al›r. Yer-
leflmelerin, ülke co¤rafyas›na dengeli biçimde da¤›l›m›n›,  kültürel ve do¤al de¤erleri tah-
ribat›n› önlemeyi ve afet tehdidi alt›ndaki kentlerin büyüme h›z›n› durdurmay› hedefleyen
bir planlama sürecini bafllat›r. Bu amaçla uygulanacak programlar› yaflama geçirecek ku-
rumlaflmalar› sa¤lar. 
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2. Kamu yönetimi, mimari kaliteyi güvence alt›na al›p desteklemekle sorumlu olarak sür-
dürülebilir bir Mimarl›k Politikas›’n› yürürlü¤e koyar. Yasa koyucu niteli¤iyle, bu politika-
n›n sa¤l›kl› olarak uygulanmas› için yasal düzenlemeleri gerçeklefltirir. Yasal düzenleme-
leri yaparken, evrensel anlamda kamu ve mimarl›k hukukunu gözetir, uluslararas› hizmet
ticareti ba¤lam›nda yap›lacak düzenlemelerde ülkemiz mimarl›¤›n›n ve mimarlar›n›n kim-
li¤ini korur.

3. Ülkemiz yat›r›mlar›n›n büyük bir bölümü inflaat yat›r›mlar›d›r. Do¤as› gere¤i ülke kay-
naklar›n›n do¤ru kullan›lmas›yla yak›ndan iliflkili olan mimarl›k hizmetleri, tasar›m, uygu-
lama, yönetim ve denetim boyutuyla bu yat›r›mlar›n uygulanma süreçlerinin en önemli bi-
leflenidir. Kamu yönetimi öncelikle, kamu yat›r›mlar›n›n gerçeklefltirilmesinde mimari kali-
teyi gözetir, bu yolla ülkedeki bütün yap› faaliyetlerine örnek oluflturacak özendirici bir
davran›fl biçimi ve yap› kalitesi sa¤lar.

4. Kamu yönetimi yap› üretim sürecinin bütünsel olarak düzenlenmesinden sorumludur.
Bu görevi yaparken, mimarl›k hizmetlerini gözetir, bu hizmetlerin yürütülmesini güvence-
ye al›r. Ülkenin mimarl›k varl›¤›n›n art›r›lmas› için mimari tasar›m›n bir gereklilik olarak be-
nimsenmesini ve desteklenerek geliflmesini sa¤lar. Bu kapsamda, tasar›m kalitesini art›r›-
c› önlemler al›nmas›n›n yan› s›ra, yap›lacak her çevresel düzenlemede, her yap›da mima-
ri tasar›m katk›s› aran›r. 

5. Kamu yönetimi, içinde mimarl›k ürünlerini de bar›nd›ran tarihsel ve do¤al güzelliklerin,
korunmas› ve yaflat›lmas› için, bilimsel esaslara dayal› olarak kurumsal yap›lanmalar olufl-
turur, bu yap›lara gerekli deste¤i verir ve onlar› kurumlaflt›r›r. Merkezi-yerel yönetimler,
kentlerin simgesel de¤erini oluflturan koruma-yaflatma projelerine özel önem verir, kent-
li kurulufllar›n ve kentlilerin bu konudaki çabalar›n› destekler, onlar›n bu sürece kat›l›m›n›
sa¤layacak koflullar› oluflturur. Ülkenin sanat ve kültür birikimi ba¤lam›nda Cumhuriyet
Dönemi dahil bütün mimarl›k miras›n›n envanteri ç›kart›l›p tescil edilerek, koruma alt›na
al›n›r. Bugünün mimarl›k eserlerine de gelece¤e b›rak›lacak miras olarak ayn› ifllem uygu-
lan›r.

6. Mimarl›k yap›tlar›n›n ve yaflanabilir çevrelerin oluflturulmas›, yarat›c› çabay› gerektirdi-
¤i kadar, çeflitli meslek dallar›n›n yo¤un katk›s›n› gerektirir. Bu nedenle herhangi bir hiz-
met al›m› iflinden farkl› olarak yap›l› çevreyle ilgili projelerinin yapt›r›lmas›nda ve uygula-
mas›nda, ifl verme süreci sa¤l›kl› iflleyecek flekilde belirlenir ve yürütülür. Yap› üretim sü-
reci içinde yer alan bütün disiplinlerin, mesleklerin ve uzmanl›klar›n, yap› üretimine iliflkin
ortak sorumlulu¤u vard›r. Bilimsel bilgi ve yaflam›n h›z› artt›kça zenginleflen bu sürecin bü-
tünlü¤ünü koruyacak düzenlemeler yap›l›r. 

7. Merkezi-yerel yönetimin ve inflaat sektörünün mimarl›k hizmetinden daha fazla yarar-
lanmas› için, bu sektörlere iliflkin yasal düzenlemelerin yan› s›ra, bu kesimlerin gereksinim-
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lerine iliflkin programlar gerçeklefltirilir. Özellikle kamu yap›lar› ve kentsel çevre düzenle-
meleri için mimarl›k yar›flmalar› aç›l›r. Di¤er önemli tasar›m projelerinin de yar›flmayla el-
de edilmesi özendirilir.

Merkezi-yerel yönetim daha nitelikli mimarl›k ve kent ortamlar›n›n oluflturulabilmesini
sa¤lamak amac›yla, toplumun e¤itimini ve kat›l›m›n› sa¤layacak önlemleri al›r. Bu amaç-
la ulusal ve yerel medyada programlar düzenlenir, okullarda e¤itim programlar› oluflturu-
lur.

8. Mimari müelliflik ve telif haklar› korunur. Tasar›m ve uygulama süreci baflta olmak üze-
re tüm mimarl›k alan›nda oluflan fikrî haklar›n, yasal güvenceye kavuflturulmas› yan›nda
hukuki uygulamalarla gelifltirilmesine özen gösterilir.  

9. Mimarl›k ortam›n› oluflturan tüm taraflarca, mimarl›k e¤itiminin (planlama, kentsel ta-
sar›m, peyzaj mimarl›¤›, içmimarl›k dahil) gelifltirilmesi, sürekli mesleki geliflimin sistemli
hale getirilmesi ve mesleki yeterlilik sisteminin kurulup iflletilmesi sa¤lan›r. Kamu yöneti-
mi iflbirli¤i ile mimarl›k e¤itiminin ülkemiz olanaklar›n› gözeten ve ülkemiz ihtiyaçlar›na ya-
n›t veren bir niteli¤e kavuflturulmas›na yönelik olarak, e¤itim süresi ve içeri¤i yeniden dü-
zenlenir.

10. Mimarl›k hizmetinin denetimini sa¤layacak ve tüketici haklar›n›, güvenceye alacak,
yap› ve mesleki sorumluluk sigortas› hayata geçirilir. Mimarl›kla ilgili uygulaman›n toplum
karfl›s›ndaki sorumlulu¤u, mesleki etik kurallara ba¤l› olarak garanti alt›na al›n›r.

11. Türkiye Mimarl›k Politikas› ba¤lam›nda, yap›l› çevrenin gelece¤ine ve sorunlar›na kar-
fl› ortak çözüm aray›fl›na yönelik olarak, kamu yönetimi güvencesinde, merkezi-yerel yö-
netim iflbirli¤iyle, kentlilerin, kentli kurulufllar›n, toplumun demokratik kat›l›m›n› içeren ey-
lem programlar› yürütülür ve bu programlar›n kal›c› kurumsal yap›lanmalara dönüfltürül-
mesi hedeflenir. Bu politikalar›n ve programlar›n merkezi oldu¤u kadar yerel olarak da
oluflturulmas› ve yürütülmesi özendirilir.

Özetle, Türkiye Mimarl›k Politikas›, uluslararas› geliflmeler ve ülkemiz gerçekleriyle ba¤lan-
t›l› olarak kullan›c›n›n, mimarl›k hizmetinin ve mimar›n, toplum ve kamu yarar›na güven-
ceye al›nmas›n› hedefler. 

TÜRK‹YE M‹MARLIK POL‹T‹KASI’NIN UYGULANMASI

Kültürden sorumlu Bakanl›k baflta olmak üzere, ilgili kamu kurum ve kurulufllar› ile kamu
kurumu niteli¤inde meslek kurulufllar› ve di¤er kamusal örgütlenmeler bu politikan›n uy-
gulanmas›ndan sorumludur.

TMMOB Mimarlar Odas›, Türkiye Mimarl›k Politikas› hedefinin temel güvencesidir. Bu he-
defe yönelik çal›flma stratejisini ve eylem program›n› ilgili kesimlerle birlikte yürütür ve ge-
lifltirir.
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fiube Yönetim Kurulu Üyeleri

Tamer Baflbu¤
Alev A¤r›
Nilüfer Ç›narl› Mutlu
Necdet Ulema
Arif Alptürk
Hikmet Sivri Gökmen
Ali Boygar Özlen

Merkez Yönetim Kurulu Üyesi

Aysel Çetinsoy

fiUBE MECL‹S‹ KOM‹TES‹ ÜYELER‹

SORUfiTURMA VE UZLAfiTIRMA KURULU

Mehmet A¤r›
Mahmut Ayan
Perihan Utan
Nazife Tafldemirel
fieref Aldemir
Harun Gürhan

DENETLEME KURULU

fi. Leyla Kuterdem
Murat Oran
Kadri Uygar Candemir
Aysun Tarakç›
Erdal Onur Diktafl
Gonca Bilgili
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Serbest Çal›flan Mimarlar Kesimi

A. Köknar Orhon
Alp Burkut
Ayfle Aytül Yaflarol
Cumhuray Metintürk
Didem Özdel
Engin Arca
Enver Ayd›n
Hakan K›l›nçarslan
Halit De¤er
Harika Has›rc›o¤lu
Hasan Kutlu
‹lhan Dal
‹lker Özdel
‹pek Yatmaz
‹smail Emre Kaynak
‹smail Özcan
Mahmut Ayan
Mehmet Emin Girgin
Mehmet A¤r›
Merih Feza Y›ld›r›m
Mualla Haytabay
Nazife Tafldemirel
Nihal Çetin
Rafet Yacan
Sema Özay
Serap Kozdereli
fieref Aldemir
U¤ur Karamano¤lu

Özel Sektörde Çal›flan Mimarlar Kesimi

Beyhan Ünsal
Ça¤la Çatk›n Demir
Ebru Türkdamar Diktafl
Müjde Öz›fl›k
Nuriye Sefero¤lu
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Kamu Kurumlarinda Çal›flan Mimarlar Kesimi

Abdurrahman Suphi fiahin
F. Perihan Utan
Gonca Bilgili
Kadri Uygar Candemir
Özge Akbulut
Özge Gürdeniz

E¤itim Kurumlar›nda Çal›flan Mimarlar 

Erdal Onur Diktafl
R. Eser Gültekin
Seçkin Kutucu

Mimarl›k Fakülteleri Ö¤renci Temsilcileri

Hande Koç
Kadir Öztürk
Mehmet Y›lmaz
Pelin Do¤an

Temsilcilik Üyeleri

Halil S›dan (Akhisar)
Sedef Akflar (Akhisar)
Mehmet Emin Girgin (Ayd›n)
Mehmet Akarsu (Ayd›n)
Ali Genç (Kufladas›)
Samet Süzgeç (Kufladas›)
Ak›n Özyurt (Manisa)
Osman Nuray (Nazilli)
Ahmet Güzel (Nazilli)
Lütfiye Keser (Ödemifl)
Tülin Bozo¤lu (Ödemifl)
Sakine Öz (Salihli)
Fatofl Savafl (Salihli)
Mahir Ek (Turgutlu)
Kübra Ifl›l Mefle (Turgutlu)
Vedat Özen (Uflak)
Mustafa Sinemce (Uflak)
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KENT ve ÇEVRE KOM‹SYONU

Ayfle Kaptan
Alev A¤r›
Arif Alptürk
Emel Kay›n
Erdal Onur Diktafl
Güngör Kaftanc›
Güzin Tezel
Hakan K›l›nçarslan
Nejat Sayg›ner
Naime Beyaz›t
Nilüfer Ç›narl› Mutlu
Özge Akbulut
Perihan Utan
Selin Za¤pus Candemir
Serap Kozdereli
Sevgi K›ldifl
Simay Bulgun Urla
Tamer Baflbu¤
Y›ld›r›m Oral

KAMU ‹HALE KANUNU KOM‹SYONU

Ali Boygar Özlen
Ali Ekinci
Leyla Özyurt
Mahmut Ayan
Nilüfer Ç›narl› Mutlu
Tamer Baflbu¤

M‹MARLIK VAKFI KOM‹SYONU

Güner Eliçin
Mualla Haytabay
Nihal Çetin 
Sema Özay

SI⁄INAK YÖNETMEL‹⁄‹ KOM‹SYONU

fiükrü Kocagöz
Alev A¤r›
Naime Beyaz›t
Özcan Avc›
Ekrem Evren
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YAYIN KOM‹TES‹

Belgin Terim
Ebru Türkdamar Diktafl
Emel Kay›n
Erdal Onur Diktafl
Güngör Kaftanc›
Gürhan Tümer
Hikmet Sivri Gökmen
‹lker Özdel
‹nci Uzun (28.09.2006)
Nezihat Köflklük
Nilüfer Ç›narl› Mutlu
R. Eser Gültekin
fieniz Ç›k›fl
Tamer Baflbu¤
T. Didem Akyol Altun
Tuba Çak›ro¤lu
Zehra Akdemir Ersoy

YASALAR ve YÖNETMEL‹KLER KOM‹SYONU

Abdurrahman Suphi fiahin
Alev A¤r›
Ali Boygar Özlen
Ayfle Kaptan
Beyhan Kurt
Fügen Selvitopu
F. Zerrin Ferat
Gonca Bilgili
Harika Has›rc›o¤lu
‹smail As›
Naime Beyaz›t
Nazife Tafldemirel
Ozan Özden
Perihan Utan
Sema Özay
Simay Bulgun Urla
Z. Yasemin Çetin
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SERBEST ÇALIfiAN M‹MARLAR KOM‹SYONU

Adnan Turan
Ahmet Kepçe
Ali Boygar Özlen
Ali Okan Y›lmaz
Arif Alptürk
Celal Koç
Ç›nar Bilgin
Ersin Pö¤ün
Hüsamettin Özkaymakç›
Kemal Gerçek
Mehmet A¤r›
Metin K›l›ç
Nurettin Arl›
Salih Zeki Pekin
Sema Özay
Tamer Baflbu¤

M‹MARLIK E⁄‹T‹M KOM‹SYONU

Hikmet Gökmen
Murat Günayd›n
Nilüfer Ç›narl› Mutlu

SOSYAL ETK‹NL‹KLER KOM‹SYONU

Ayfle Dürrin Ulema
Ayfle Atatoprak
Ayfle Banu Ayd›n
Harika Has›rc›o¤lu
Mualla Haytabay
Nilüfer Ç›narl› Mutlu
R. Eser Gültekin
Sema Özay

YARIfiMALAR ETK‹NL‹⁄‹ DÜZENLEME KOM‹TES‹

Cem ‹lhan
Ebru Türkdamar Diktafl
Güngör Kaftanc›
Hasan Özbay
Hikmet Sivri Gökmen
‹lker Özdel
Nilüfer Ç›narl› Mutlu
Özcan Uygur
Tamer Baflbu¤
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SÜREKL‹ MESLEK‹ GEL‹fi‹M KOM‹SYONU

Al‹ Boygar Özlen
Ali Okan Y›lmaz
Didem Özdel
Hilal Hal›c›o¤lu
Hüsnü Murat Günayd›n
Nilüfer Ç›narl› Mutlu
Suat Mehmet Günhan
Zübeyda Özkan

NAZIM ‹MAR PLANI KOM‹SYONU

Emel Kay›n
Erdal Onur Diktafl
Sevgi K›ldifl
Simay Bulgun Urla
Y›ld›r›m Oral

M‹MARLIK HAFTASI KOM‹SYONU

Ahmet Baki Türky›lmaz
Deniz Dokgöz
Dide Dinç
Didem Çaylan
Dinçer Savaflkan
Do¤ay Korkmaz
Ebru Diktafl
Emre Ergül
Erdal Diktafl
Ezgi ‹flbilen
Güven ‹ncirlio¤lu
Hikmet Sivri Gökmen
Mesut Dural
Naciye Ç›rac›
Nevra Kars
Nilüfer Ç›narl› Mutlu
Okan Y›lmaz
Özenç Özdere
Salih Özkan Dursun
Seçkin Kutucu
fiebnem Yücel Young
Tamer Baflbu¤
Tuba Çak›ro¤lu
Zuhal Ulusoy
Zübeyda Özkan 
Züka Acar
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M‹MARLAR ODASI ‹ZM‹R fiUBES‹ TEMS‹LC‹L‹KLER‹

Akhisar Temsilcili¤i
Baflkan:   Zülfikar Kocabay
Sekreter:  Tunay Özbek
Sayman:  Sedef Akflar
Üye:        Cengiz Dalg›ç
Üye:       Halil S›dan

Ayd›n Temsilcili¤i
Baflkan:   Mehmet Akarsu
Sekreter:  Nusret Ünal
Sayman:  Hüseyin Yaves A¤ao¤lu
Üye:       Tuncer Saray
Üye:         Nagehan Sezer

Didim Temsilcili¤i
Baflkan: Burhan Çolak
Sekreter:  Sinan Ceyhan 
Sayman:   Okan Özbafl
Üye:        Atilla P›narbafl›
Üye:         Bilgehan Ça¤lar

Kufladas› Temsilcili¤i
Baflkan:    Adil Geçim
Sekreter:  Ali Genç
Sayman:  Y›ld›z Yavuz
Üye:         Samet Süzgeç
Üye:         Nuri Atça

Manisa Temsilcili¤i
Baflkan:   Atilla Efendio¤lu
Sekreter:  Can Mercül
Sayman:  Ak›n Özyurt
Üye:         Volkan Arslan
Üye:         Emre Ercanl›

Nazilli Temsilcili¤i
Baflkan:    Selma Öncü
Sekreter:  Osman Nuray
Sayman:   Devrim Ökek
Üye:        Erkan U¤urlu
Üye:        Ahmet Güzel
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Ödemifl Temsilcili¤i
Baflkan: Münir Bezmez
Sekreter: Ayflen Acar
Sayman:  M.fiener K›rsoy
Üye:        Tülin Bozo¤lu
Üye:        Lütfiye Keser

Salihli Temsilcili¤i
Baflkan:   Sakine Öz
Sekreter: fiefaat Karabulut
Sayman:  Fatofl Savafl
Üye:       Fatma Gökçe Tafldelen
Üye:       ‹rfan Kurmal›

Turgutlu Temsilcili¤i
Baflkan:   Ifl›l Pekmezci
Sekreter: Güzide ‹çen
Sayman: Mahir Ek

Uflak Temsilcili¤i
Baflkan:   H. Avni Özgencil
Sekreter: Permin Gezer
Sayman:  Turan Ünlü
Üye:       Serdar Varol
Üye:       Mahmut Alt›nsoy

M‹MARLAR ODASI ‹ZM‹R fiUBES‹ TEMS‹LC‹LER‹

Alaflehir Temsilcisi Ayd›n Boyac›
Alia¤a Temsilcisi Emre Erdem
Bergama Temsilcisi Emel Ürper
Dikili Temsilcisi ‹. Ergun Atalay
Menemen Temsilcisi Mustafa Sevinç
Selçuk Temsilcisi Mehmet S›tk› Erol
Soma Temsilcisi Ayfle Bald›r
Söke Temsilcisi Seçkin Yavuz
Tire Temsilcisi Vural At›fl
Torbal› Temsilcisi Gülgün Çetin

Komite ve komisyon çal›flmalar›nda görev alan üyelerimiz isme göre alfabetik olarak s›ralanm›flt›r.
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Mimarl›k okullar›ndaki e¤itimin ve al›nan formasyonun mesle¤i uygulamadaki önemi göz
önüne al›narak ‹zmir'de mimarl›k e¤itimi veren kurumlarla Mimarlar Odas› aras›ndaki ile-
tiflimi sa¤lamak amac›yla yürütülen kurumsal iliflkiler çok olumlu ve yararl› olarak sürdü-
rülmektedir.

2007 y›l› sonunda Ankara'da ODTÜ'de düzenlenen IV. Mimarl›k ve E¤itim Kurultay›'n›n
haz›rl›k çal›flmalar›na katk›da bulunulmufl, ö¤rencilerin ve e¤itimcilerin kurultaya kat›l›m-
lar›na destek verilmifltir. Odam›z e¤itim komisyonu mimarl›k e¤itiminin yeniden yap›lan-
d›rma sürecindeki çal›flmalara katk› koymaktad›r.

Mimarl›k mesle¤inde nitelik art›r›lmas›na yönelik kazan›mlar elde etmek ve gelece¤e dö-
nük çal›flmalar› biçimlendirmek için ö¤retim üyeleri ve ö¤rencilerin de aktif kat›l›m›yla ça-
l›flmalar art›r›larak ve çeflitlendirilerek sürdürülmelidir. Bu çal›flma döneminde de;

fiube etkinliklerinin programlanmas› ve oluflumu sürecinde ö¤rencilerin ve ö¤retim üyesi
meslektafllar›m›z›n öneri ve katk›lar› sa¤lanm›flt›r.

fiube etkinliklerimize mimarl›k ö¤rencilerinin yo¤un kat›l›m› sa¤lanm›flt›r.

Ö¤renci üyelik teflvik edilmifltir.

DEÜ Mimarl›k Fakültesinin düzenledi¤i Mimarl›k Haftas› etkinliklerine destek verilmifltir.

Kütüphanemiz e¤itim program ve gereksinimleri göz önünde bulundurularak, yeni yay›n-
larla sürekli zenginlefltirilmifl, ö¤rencilerin yo¤un kullan›m›na sunulmufltur.

Bilgisayar destekli tasar›m e¤itimi çal›flmalar›nda kurs bedellerinde mimarl›k ö¤rencilerine
indirim uygulanarak kat›l›mlar› kolaylaflt›r›lm›flt›r.

Ö¤rencilerin stajlar›n› yapmalar›n› sa¤lamak üzere staj yerleri bulmalar›na ve etkin staj uy-
gulamalar›n›n sa¤lanmas›na çaba gösterilmifltir.

2006 y›l›nda DEÜ Mimarl›k Fakültesi 3.s›n›f ö¤rencilerine proje stüdyolar› kapsam›nda ‹s-
tanbul teknik gezisi düzenlendi. Gezi kapsam›nda ‹stanbul’daki müzeler gezildi. ‹YTE Mi-
marl›k Fakültesi Mimarl›k Bölümü ö¤rencilerinin kat›l›m›yla fiubemizin deste¤iyle ‹stanbul
gezisi düzenlendi. Gezi kapsam›nda "Santral ‹stanbul, Bienal" gezildi.

DEÜ ve ‹YTE Mimarl›k bölümleri ö¤rencilerinin bölümlerinde düzenledikleri atölyeler ve
bölümlerine davet ettikleri konuklar›n a¤›rlanmas›nda odam›z çeflitli desteklerde bulunmufltur.

M‹MARLIK E⁄‹T‹M‹ VE E⁄‹T‹M KURUMLARI ‹LE ‹L‹fiK‹LER
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DEÜ ve ‹YTE Mimarl›k Fakülteleri
Mezuniyet Törenleri

Kentimizde mimarl›k e¤itiminden 2006 ve
2007 y›llar›nda mezun veren iki üniversite;
Dokuz Eylül Üniversitesi ve ‹zmir Yüksek
Teknoloji Enstitüsü Mimarl›k Fakülteleri
mezuniyet törenlerini gerçeklefltirdiler. Tö-
renlere kat›lan fiube yöneticilerimiz mimar-
l›k bölümlerini derece ile bitiren ö¤rencile-
re plaket sundu.

Mezuniyet törenleri sonras›nda gerçeklefl-
tirilen kokteylerde birliktelik sa¤land› ve ye-
ni mezun mimarlara Oda’ya kay›t yapt›r›l-
mas› ça¤r›s›nda bulunuldu.

DEÜ Mezuniyet Töreni 2006 ‹YTE Mezuniyet Töreni 2006

DEÜ - ‹YTE Mezuniyet Kokteyli 2007

DEÜ Mezuniyet Töreni 2007 ‹YTE Mezuniyet Töreni 2007
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IV. M‹MARLIK VE E⁄‹T‹M KURULTAYI (07-09 KASIM 2007)

Mimarlar Odas›, mimarl›k meslek uygula-
malar›n›n ve mimarl›k e¤itiminin sorunla-
r›n›n e¤itimcilerle birlikte ele al›nd›¤›, de-
¤erlendirildi¤i ve yeni önerilerin gelifltiril-
di¤i önemli bir platform olarak, her iki y›l-
da bir “Mimarl›k ve E¤itim Kurultay›”n›
gerçeklefltiriyor. Her dönem farkl› tema-
lar alt›nda gerçeklefltirilen Mimarl›k ve
E¤itim Kurultay›’n›n dördüncüsü, 7–9
Kas›m 2007 tarihleri aras›nda, ODTÜ Mi-
marl›k Fakültesi’nde “Mimarl›k ve E¤iti-
minde Süreklilik ve De¤iflim” temas› al-
t›nda gerçeklefltirildi.

Aç›l›fl oturumunda, Mimarlar Odas› Genel Baflkan› Bülend Tuna, 1999 Marmara Depre-
mi’nde yaflanan büyük y›k›mdan sonra, ülkemizdeki yap› üretim sürecinin köklü bir flekil-
de irdelenmesi ihtiyac›ndan yola ç›k›ld›¤›n› belirterek, sorunun sadece kaliteli yap› dene-
timi uygulamalar›yla çözülemeyecek boyutta oldu¤u, mimar›n yap› üretiminin ne kadar
içinde oldu¤unun sorgulanmas› gereklili¤ine de¤indi. Küreselleflmenin yo¤unlaflan etkisi,
buna ba¤l› olarak mimarl›k hizmet ticaretinin artmas›, uluslararas› alanda e¤itim deste¤i
alan ö¤rencilerin ço¤almas›, e¤itimle ilgili bilinen, ancak çözülemeyen pek çok konunun
ele al›nmas›n›n, kurultay konular›n›n ana belirleyicileri oldu¤unu belirtti. Meslektafllar›n al-
d›klar› e¤itimle sadece Türkiye’de mimar olarak tan›nabilmeleri, uluslararas› ortakl›klarda
yeterliliklerin belirlenmesinde karfl›lafl›lan aksakl›klar, meslek ve mimarl›k e¤itimi ortamla-
r›nda kurulmas› istenen uluslararas› birlikteliklerde karfl›lafl›lan orans›zl›¤›n, mimarl›k ve
e¤itimin bir bütün olarak ele al›nmas› ve de¤erlendirilmesini zorunlu k›ld›¤›n› söyledi. Ay-
r›ca, mimarl›k ve planlama alan›nda y›llard›r dile getirildi¤i gibi farkl› planlama disiplinle-
rinin e¤itimlerinin birbirlerinden ayr›lmas› ve bu durumun meslek prati¤i alan›nda yarat-
t›¤› s›k›nt›lara de¤indi. Önceki kurultaylarda farkl› bileflimler ve seçenekler halinde öneri-
len e¤itim modellerinin e¤itimciler taraf›ndan bu kurultayda yeterince de¤erlendirilmesi,
bu konular›n tart›fl›laca¤› ortak platformlar›n yarat›lmas› gerekti¤ini söyledi.

Kurultay Baflkan› Haluk Pamir, mimarl›k e¤itimi alan›n›n yeniden düzenlenmesi konusun-
da bugüne kadar yaflanan geliflmeleri özetledi. Mimarl›k ve E¤itim Kurultaylar›’nda ele al›-
nan çok önemli konular›n ancak bir Tasar›m Enstitüsü kurularak çözülebilece¤ine vurgu
yapt›. Enstitünün kurulabilmesi için YÖK ile görüflmelerin sürdü¤ünü belirtti. 

ODTÜ Rektörü Ural Akbulut, ODTÜ’nün teknoloji tarihi konusunda yapt›klar› çal›flmalar-
dan bahsederek, birkaç y›l önce kurulan ODTÜ Teknoloji Müzesi’nin kurgu ve kuruluflun-
dan söz etti. Ayn› zamanda, ODTÜ Kampüsü’nün Türkiye mimarl›k tarihi için önemli ya-
p› ve çevrelerden biri oldu¤unu ve bununla mutluluk duyduklar›n› ifade etti. 

KKTC Mimarlar Odas› Baflkan› Ekrem Bodamyal›zade, Türkiye Mimarlar Odas› ile geçmifl
y›llarda imzalanan protokol ile mimarl›k mesle¤i ve e¤itimi alan›nda ortak çal›flmalar›n
sürdürüldü¤ünü belirtti. KKTC’de e¤itim veren befl mimarl›k bölümündeki e¤itim düzeyi-
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nin ve kalitesinin belli bir düzeye getirilmesi ortak hedefi ile yola ç›k›ld›¤›n› ifade etti. OD-
TÜ Kuzey K›br›s Kampusu’nun de nitelikli bir çevre ve yap›lar toplulu¤u oldu¤unu, 2006
y›l›nda X. Ulusal Mimarl›k Ödülleri “Yap› Dal›”nda ödüllendirildi¤ini belirtti.

Toplant›ya, önemli yabanc› konuklar da kat›ld›. Toplant›n›n ilk günü, aç›l›fl oturumundan
sonra oturum baflkanl›¤›n› Avrupa Üniversiteler Birli¤i Yönetim Kurulu Üyesi Gülsün Sa¤-
lamer’in yapt›¤› birinci oturumda, Avrupa Mimarlar Birli¤i (ACE) Bafldan›flman› Adrian
Joyce, ‹ngiltere Mimarlar Enstitüsü (RIBA) Eski Baflkan› Jack Pringle ve mimarl›k e¤itimi
üzerine önemli dergilerden Journal of Architectural Education’›n editörü George Dodds
söz ald›lar.

“Mimarl›k Lisans ve Lisansüstü E¤itimi” bafll›¤› alt›nda Hakk› Önel’in baflkanl›¤›ndaki 2.
oturumda, Cânâ Bilsel ve Elvan Altan Ergut’un “Mimarl›k E¤itimi Veri Taban›” konulu su-
nuflunu, Elvan Altan Ergut sundu. Neslihan Dosto¤lu “Mimarl›k Lisans ve Lisansüstü E¤i-
timi”, ‹brahim NUMAN “KKTC Mimarl›k ve E¤itim Kurultay›” sunufllar›n› gerçeklefltirdiler.
“Geliflen Tasar›m Süreç ve Teknolojileri” bafll›kl›, ‹hsan Bilgin’in baflkanl›¤›ndaki 3. otu-
rumda, Mine Özkâr’›n sunuflunun ard›ndan, Arzu Erdem konuyla ilgili de¤erlendirmeler-
de bulundu. Ayn› oturumda, Emel Aközer’in “Kapsay›c› ve Kat›l›mc› Bir Araflt›rma Proje-
si Olarak De¤iflim” sunuflunun ard›ndan, Hikmet Sivri Gökmen konuyu de¤erlendirdi. 

‹lk günün oturumlar›n›n ard›ndan, kurultaya haz›rl›k sürecinde mimarl›k bölümleri lisans
ö¤rencileri aras›ndan aç›lan poster yar›flmas›n›n ödül töreni gerçekleflti. Törende, s›rayla
Necip Coflkun (YTÜ), Mercan Do¤an (Anadolu Üniversitesi) ve Duygu Mersin (Anadolu
Üniversitesi), Yusuf fien (Erciyes Üniversitesi), Fatma K›l›ç (Erciyes Üniversitesi), Hürmet
Özflenel (Erciyes Üniversitesi), Bereket Begüm Tarakç› (Yeditepe Üniversitesi), Hatice Büfl-
ra Al (YTÜ) ve Cengizhan Ayd›n (Kocaeli Üniversitesi), Doruk Çiftçi (YTÜ) ve Yelta Köm
Özcan (YTÜ) ödüllerini ald›lar.

8 Kas›m 2007 tarihinde, kurultay›n ikinci günü “Mimarl›k Akreditasyon Kurulu (M‹AK)”
bafll›kl› Çetin Türkçü’nün oturum baflkanl›¤›ndaki 4. oturum ile bafllad›. Orhan Hac›hasa-
no¤lu’nun sunuflunun ard›ndan, Nur Esin konu ile ilgili de¤erlendirmelerde bulundu. 5.
oturumun bafll›¤› “Mimarl›k E¤itiminde Staj”d›. Oturum baflkanl›¤›n› Selahattin Önür’ün
yapt›¤› oturumda Haluk Zelef ve Berin Gür’ün sunuflunun ard›ndan, Gül Karsl›gil Ünal de-
¤erlendirmelerde bulundu. 

Baflkanl›¤›n› Oktay Ekinci’nin yapt›¤› “Meslek Prati¤i ve Mesle¤e Kabul Kurulu” bafll›kl› 6.
oturumda, Mehmet Bozkurt’un sunuflunun ard›ndan Tamer Baflbu¤ konu ile ilgili de¤er-
lendirmelerini iletti. 7. oturum bafll›¤› “Sürekli Mesleki Geliflim Merkezi (SMGM)” idi. Do-
¤an Tekeli’nin oturum baflkanl›¤›n› tart›flma bölümünde Emre Madran devrald›. Süley-
man Mazlum’un sunuflundan sonra, Yücel Akyürek konu ile ilgili de¤erlendirmelerde bu-
lundu.

Kurultay›n en yo¤un kat›l›ml› oturumlar›ndan ö¤renci forumu, ikinci günün son oturumu-
nu oluflturdu. Y›ld›z Teknik Üniversitesi’nden Burçin Kuz, ODTÜ’den Burak Gürbüz ve Ga-
zi Üniversitesi’nden Burak Yalç›n’›n yürütücülü¤ünde yap›lan forumda, çok say›da ö¤ren-
ci söz ald›. 
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9 Kas›m 2007 tarihinde, kurultay›n üçüncü gününün ilk oturumu Ahmet Eyüce baflkanl›-
¤›nda yap›lan “AB - GATS Sürecinde Meslek Uygulamalar›” bafll›kl› 9. oturumdu. Tu¤çe
Selin Ta¤mat’›n sunumunun ard›ndan, Günhan DANIfiMAN KEND‹ de¤erlendirmelerini
ilettikten sonra, çal›flma grubunun di¤er üyelerinin de görüfllerini paylaflmalar› için kürsü-
ye davet eti. ‹lgi Yüce Aflkun baflkanl›¤›ndaki “Kamuda Mimarl›k Hizmetleri” bafll›kl› 10.
oturumda Kubilay Önal’›n sunumunun ard›ndan Erdal Aktulga de¤erlendirmelerde bulun-
du. Mehmet fiener Küçükdo¤u baflkanl›¤›ndaki 11. oturumun bafll›¤› “Mimarl›k Hizmet-
lerinde Kalite Güvencesi”ydi. Bar›fl Onay’›n sunuflunun ard›ndan, Çelen Birkan konu ile il-
gili de¤erlendirmelerde bulundu. 

Kurultay›n son gününü son oturumu, mimarl›k d›fl› disiplinlerin katk›lar›n› da içermeyi he-
defleyen “Toplum ve Mimarl›k” oturumu idi. Do¤an Hasol’un baflkanl›¤›nda yap›lan otu-
rumda, Emre Madran, ‹lhan Tekeli, Ahmet ‹nam ve Radikal Gazetesi Kültür-Sanat Editö-
rü ve Yazar› Cem Erciyes, konuyu farkl› boyutlar› ile tart›flt›lar.

Kurultaya paralel olarak, ODTÜ Mimarl›k Fakültesi’nin çeflitli mekânlar›nda flu sergiler aç›ld›:

Mimarl›k ve E¤itim Kurultay› 4 – Ö¤renci Poster Yar›flmas› Kat›l›mlar› Sergisi 

YTÜ Staj Sergisi 

Gazi Üniversitesi K›fl Okulu Sergisi 

Ça¤a Yerleflmek: Temelli Örnek Köyü Sergisi (ODTÜ MF Arch714, 2006 bahar dönemi) 

Ulus ‹flhan› Sergisi (ODTÜ MF Arch 713, 2007 güz dönemi) 

‹stanbul Fatih Deprem Riskleri Sergisi 

UNESCO Ödül Alan Ö¤renciler Poster Sunumu 

Rotterdam Harbour, Bordering the Water (ODTÜ MF Arch 402) 

Dijital Stüdyo Çal›flmalar› 

ODTÜ Staj Sergisi 
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Mesleki uygulama sürecine iliflkin sorunlar, uygulama kararlar› ve mesleki denetim ifllem-
leri Odam›z›n öncelikli çal›flma akslar›ndan olmufltur. Bu dönem; Serbest Çal›flan Mimar-
lar Komisyonu çal›flmalar›n›n yan› s›ra bütün serbest çal›flan mimarlar›n kat›l›m›n›n hedef-
lendi¤i toplant›lar ve atölye çal›flmalar›yla karar süreçlerinin oluflturulmas› amaçlanm›flt›r.

22.03.2007 ve 12.06.2007 tarihlerinde gerçeklefltirilen toplant›lara büyük bir kat›l›m sa¤-
lanm›fl, mesle¤imizin uygulama alanlar›nda karfl›lafl›lan sorunlar irdelenmifltir. Bu iki top-
lant›n›n ard›ndan 24 – 25 Kas›m tarihlerinde 259 kifli ile gerçeklefltirilen iki günlük atölye
çal›flmas› ile sorunlar ve bunlara iliflkin çözümler tart›fl›lm›flt›r.

2006 ve 2007 y›l› mimarl›k hizmet bedelleri, bölge katsay›lar› gibi mesleki denetim uygu-
lamalar›m›zla ilgili kararlar, e¤ilimler göz önüne al›narak belirlenmifl ve üyelere iletilmifltir.

Yap› maliyet gruplar› ile ilgili çal›flmalar Mimarlar Odas› Genel Merkezi’ne iletilmifl; di¤er
fiubelerin görüflleri de al›narak Genel Merkez taraf›ndan Bay›nd›rl›k ve ‹skan Bakanl›¤›’na
gönderilmifltir.

Web sayfam›zda, yasa – yönetmelikler güncellenmifl, ayr›ca mesleki denetim ile ilgili bir
bafll›k aç›lm›flt›r. Bu bafll›kta her türlü mimarl›k hizmeti bedellerinin hesapland›¤› bölümün
yan› s›ra; 1997 y›l›ndan bu yana yay›nlanan yap› yaklafl›k maliyetleri, mimari proje çizim
ve sunufl standartlar›, flartnameler, Büro Tescil Belgesi ile ilgili ifllemlere ait bilgiler de yer
almaktad›r.

‹nflaat Mühendisleri Odas›, Makine Mühendisleri Odas› ve Elektrik Mühendisleri Odas› ‹z-
mir fiubeleri ile OMDU (Ortak Mesleki Denetim Uygulamas›) toplant›lar gerçeklefltirilmifl-
tir. Mesleki Denetim Uygulamalar›, bedellendirme politikalar›, yasa ve yönetmeliklerle il-
gili uygulamalar bu toplant›larda gündeme al›narak ortak kararlar oluflturulmas› hedef-
lenmektedir.

Yasa – yönetmelikler ve Mimarlar Odas› Yönetmelik ve fiartnameleri güncellenerek bas›l-
m›fl ve da¤›t›m› gerçeklefltirilmifltir.

MESLEK‹ UYGULAMA VE MESLEK‹ DENET‹M
ÇALIfiMALARI
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fiube mesleki denetimine sunulan projelerle ilgili  bilgiler  flöyledir;

2006 ve 2007 y›llar›nda, belediyelere göre ayr›flt›r›lm›fl toplam proje alanlar› ve Büro
Tescil yapt›ran mimarlarla ilgili say›lar afla¤›da yer almaktad›r.
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Mimarlar Odas› Ana Yönetmeli¤inde yap›lan de¤ifliklik ile fiube Genel Kurulu’nda
Yönetim Kurulu’nun yan› s›ra fiube Denetleme Kurulu ve   fiube Soruflturma ve Uzlaflt›rma
Kurulu üyeleri de seçilmektedir.

fiube Denetleme Kurulu 11- 12 fiubat 2006 tarihli 38.fiube Ola¤an Genel Kurulu’nda
seçilen 3 asil ve 3 yedek üyeden oluflmaktad›r.

fiube Denetleme Kurulu birimlerimizdeki etkinliklerin ve yap›lan bütün ifllemlerin Oda
Yönetmelikleri çerçevesinde gerçeklefltirilmesinin sa¤lanmas› konusunda çal›flm›flt›r.

Haz›rlanan raporlar fiube Yönetim Kurulu’na, Oda Genel Merkezi’ne, Oda Denetleme
Kurulu’na iletilmektedir. 

Denetleme raporlar› sonucunda eksiklikler  görülen birimlerimizde fiube Denetleme
Kurulunun yo¤un çabas›yla aksakl›k ve kusurlar giderilmifltir.

Mu¤la Temsilcili¤in fiube olmas› ve Mu¤la  ilindeki birimlerin fiubemizden ayr›lmas›
denetleme çal›flmalar›nda görece bir rahatlama sa¤lam›flt›r. fiube Denetleme Kurulu iki
y›ll›k görev süresi içinde 5 toplant› gerçeklefltirmifl, afla¤›da listesi yer alan fiubemize ba¤l›
birimlerde denetleme görevini yerine getirmifltir.

fiUBE DENETLEME KURULU
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M‹MARLAR ODASI ‹ZM‹R fiUBES‹NE BA⁄LI B‹R‹MLERDE
GERÇEKLEfiT‹R‹LEN DENETLEMELER‹N L‹STES‹
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fiUBE SORUfiTURMA UZLAfiTIRMA KURULU
ÇALIfiMALARI

Mimarlar Odas› Ana Yönetmeli¤inde yap›lan de¤ifliklik ile fiube Genel Kurulu’nda Yöne-
tim Kurulu’nun yan› s›ra   fiube Soruflturma ve Uzlaflt›rma Kurulu ve fiube Denetleme Ku-
rulu üyeleri de seçilmektedir.

Mimarlar Odas› Onur Kurulu’na yard›mc› organ niteli¤inde olan fiube Soruflturma ve Uz-
laflt›rma Kurulu 11-12 fiubat 2006 tarihli 38. fiube Ola¤an Genel Kurulu’nda seçilen 3
asil ve 3 yedek üyeden oluflmufltur.

fiube Soruflturma ve Uzlaflt›rma Kurulu ilk toplant›s›n› 02.03.2006 tarihinde gerçekleflti-
rerek çal›flmalar›na  bafllam›flt›r. 2 y›ll›k sürede toplam 39 toplant› gerçeklefltirmifltir.

fiube Soruflturma ve Uzlaflt›rma Kurulu’nun gündeminde yer alan konular›n 28 adedi mi-
marlar›n, 36 adedi mimar olmayanlar›n baflvurular›d›r.

fiube Soruflturma ve Uzlaflt›rma Kurulu’na yap›lan baflvurular›n konu bafll›klar› ve baflvu-
ru say›lar› flöyledir.   

•Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu çerçevesinde, müelliflik haklar› ve  izinsiz proje kullan›m›-
na iliflkin baflvurular, (19 Adet) 

•Mimar›n müelliflik haklar›n› kötüye kulland›¤›na dair yap›lan flikayetler, (15 Adet)

•Mesleki uygulama sorumlulu¤u ve fenni mesuliyet uygulamalar›na iliflkin flikayetler, (3 Adet)

•Yap› Denetim Kanununa ayk›r› ifllemlerle ilgili flikayetler, (8 Adet)
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•Bilirkiflilik uygulamalar› ile ilgili flikayetler, (3 Adet)

•Mesleki denetim uygulamas›na ayk›r› davran›fllarla ilgili flikayetler, (3 Adet)

•Di¤er Konular, (8 Adet)

Bu baflvurular›n  bir bölümü; taraflar aras›nda uzlaflma sa¤lanarak çözümlenmifltir. Baz›
üyelerimizin mesleki uygulamalar›nda kusurlu davrand›¤› görülerek ilgili dosyalar›n  Onur
Kurulu’na sevki Yönetim Kurulu’na önerilmifltir.

Bu dönemde Onur Kurulu’na sevki yap›lan dosyalar›n konular›  ve say›lar› flöyledir:

•Mesleki denetim uygulamas›na ayk›r› davran›fllar, (3 Adet)

•Teknik Uygulama Sorumlulu¤u görevini yerine getirmemek, (2 Adet)

•‹zinsiz proje kullan›m›, (2 Adet)

•Müelliflik haklar›n› kötüye kullanmak, (1 Adet)

•Koruma Kanununa muhalefet, (1 Adet)

fiubemizin Onur Kurulu’na iletti¤i dosyalarla ilgili 6 adet karar  kesinleflmifltir. Bu üyeleri-
mizden; 2 kifli hafif para cezas›, 3 kifli 3 ay meslek uygulamas›n›n yasaklanmas›, 1 kifli 6
ay meslek uygulamas›n›n yasaklanmas›  cezalar›n› alm›fllard›r.
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38. Dönem fiube Genel Kurulumuz sonunda seçilen Mimarlar Odas› ‹zmir fiubesi Meclis
Komitesi, 2006 - 2007 y›llar› aras›nda 5. Dönem çal›flmalar›n› gerçeklefltirmifltir.

Serbest çal›flan 28 üye, özel kesimde ücretli çal›flan 5 üye, Kamu kurumunda çal›flan 5
üye, e¤itim kurumlar›nda çal›flan 3 üye, fiube Yönetim Kurulu asil üyeleri, fiubemize ba¤-
l› temsilciliklerimizden birer temsilci, Merkez Yönetim Kurulu üyemiz, Onur Kurulu üye-
miz, Merkez Denetleme Kurulu üyemiz, 9 Eylül Üniversitesi ve ‹zmir Yüksek Teknoloji Ens-
titüsü ö¤renci temsilcilerinin oluflturdu¤u üyelerin kat›l›m› ile oluflan fiube Meclisimiz son
2 y›l içinde 12 toplant› gerçeklefltirmifltir. 

Bütün üyelerin kat›l›m›na aç›k düzenlenen toplant›lar›n bir bölümüne konunun uzman›
ça¤r›l› konuklar da kat›lm›fl; Meclis üyelerine bilgi aktarm›fllard›r.

fiube Meclisinin yapt›¤› toplant›lar ve gündeminde yer alan konular s›ras›yla flunlard›r;

5. DÖNEM 1. TOPLANTI (16 May›s 2006)

‹zmir fiubesi Meclis Komitesi, ilk toplant›s›n› 16.05.2006 Sal› günü gerçeklefltirdi. Cumhu-
ray Metintürk baflkanl›¤›ndaki ilk toplant›da Meclis Baflkanl›k Divan› seçimi gerçeklefltiril-
di. Mehmet A¤r›’n›n baflkan seçildi¤i toplant›da, Sema Özay ve Abdurrahman Suphi fia-
hin oy birli¤i ile baflkan yard›mc›s› seçildi. Meclis gündemine al›nacak konular aras›nda;
Kente dair projeler, Fikir Sanat Eserleri Kanunu, Mimarl›k Vakf›, Mesleki uygulamalar,
Oda – üye iliflkileri, Yar›flmalar, Kent kurultay›, Expo çal›flmalar› ve bu konular›n alt aç›l›m-
lar› bulunulmas›na karar verildi.

fiUBE MECL‹S KOM‹TES‹ ÇALIfiMALARI
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5. DÖNEM 2. TOPLANTI (22 Haziran 2006)
‹zmir fiubesi Meclis Komitesi ikinci
toplant›s›n› 22.06.2006 Perflembe gü-
nü gerçeklefltirdi. Kent – Çevre Komis-
yonu üyesi Y›ld›r›m Oral’›n kentsel böl-
ge imar plan› ile ilgili bilgi verdi¤i top-
lant›da, mevcut planlamadaki belirsiz-
liklerin giderilmesi, bir modele dayan-
d›r›lmas›, uzman katk›s›n›n  olmas›  ve
sonuçlar›n›n çok iyi analiz edilmesi ge-
reklili¤i  belirtildi. Kültürpark yer alt›
otopark› ile ilgili görüflülerek, otopark

ihtiyac› oluflturacak ifllevlerin ortadan kald›r›lmas›, parklar›n  park olarak kalmas› gerekli-
li¤i belirtildi. Meclis üyeleri yer alt› otopark›n›n, Kültürpark gibi önemli bir kentsel aç›k ala-
na zarar verebilece¤i  endiflesini dile getirdiler.

5. DÖNEM 3. TOPLANTI (27 Temmuz 2006)
20.07.2006 Perflembe günü gerçekleflen üçüncü toplant›da ise, Yeni Kent Merkezi ‹mar

Plan› ve Karfl›yaka Metro Hatt› ile ilgili
k›sa bilgilendirmenin ard›ndan Sürekli
Mesleki Geliflim Çal›flma Tasla¤› hak-
k›nda bilgi verildi. Mimarlar›n; teknolo-
jinin, malzemelerin ve yasalar›n de¤ifli-
mine ayak uydurabilmeleri için hayat
boyu kendilerini e¤itmelerinin, gelifltir-
melerinin önemi üzerine görüfl bildiril-
di. 

5. DÖNEM 4. TOPLANTI (07 Eylül
2006)

Meclisimiz, 5. çal›flma döneminin 4. toplant›s›n› 07.09.2006 Perflembe günü Mimarl›k
Vakf› Çal›flmalar› ve S›¤›nak Yönetme-
li¤i Uygulamalar› gündemi ile gerçek-
lefltirdi.

Bireysel yat›r›mlarla gelece¤i sigortala-
mak ihtiyac›ndan do¤an Mimarl›k Vak-
f› on y›l önce kuruldu. Ancak geçen
zaman içinde Vak›f, haketti¤i ilgiyi gö-
remeyip, yeterince tan›t›lamad›. Vak›f
ad›na Bora Akçay ve Halit Erdem’in ka-
t›ld›¤› toplant›da, Enstitü - Sand›k çal›fl-
malar›n›n yayg›nlaflt›r›lmas›  için  bir

komisyon oluflturulmas›na karar verildi. Mimarl›k Vakf› Komisyon üyeleri de Nihal Çetin,
Mualla Haytabay, Güner Eliçin, Sema Özay  ve Alev A¤r› olarak belirlendi. Gündemde ye-
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ralan ikinci konu ise, S›¤›nak Yönetmeli¤i Uygulamalar› oldu. S›¤›nak Yönetmeli¤inde bu-
güne kadar yap›lan de¤iflikliklerin ele al›nd›¤› toplant›da, S›¤›nak Yönetmeli¤i ile ilgili uy-
gulamada yaflanan problemler ve bu problemlerin çözümlenebilmesi için Odam›z›n yap-
t›¤› giriflimlerin bilgisi verildi. Bu konu ile ilgili çal›flma yapmak amac›yla komisyon olufltu-
rulmas›na; fiükrü Kocagöz, Alev A¤r›, Naime Bilikvar’›n komisyonda yer almas›na karar
verildi.

5. DÖNEM 5. TOPLANTI (12 Ekim 2006) 

fiube Meclisi, 5. toplant›s›n›
12.10.2006 Perflembe günü Sürekli
Mesleki Geliflim Merkezi Çal›flmalar›
gündemi ile gerçeklefltirdi. Toplant›-
da, Doç. Dr. H. Murat Günayd›n,
gündem konusu ile ilgili sunuflunu
gerçeklefltirdi. Meclis üyeleri
SMGM’ne sunmak üzere ders önce-
liklerini belirlediler.

5. DÖNEM 6. TOPLANTI (11 Kas›m 2006)
‹zmir fiube Meclisi 6. toplant›s›n› 11

Kas›m 2006 Cumartesi günü Sürekli
Mesleki Geliflim Merkezi ve Mimarl›k
Hakk›nda Kanun Tasla¤› gündemi ile
gerçeklefltirdi. ‹lk olarak fiube çal›fl-
malar›yla ilgili bilgi verilen toplant›da;
Mimarl›k haftas› etkinlikleri, Naz›m
Plan, ‹nciralt› toplant›lar› genel olarak
de¤erlendirildi.

5. fiube Meclisi toplant›s›nda yap›lan
Sürekli Mesleki Geliflim Merkezi çal›flmalar›yla ilgili atölye çal›flmas›n›n sonuçlar› de¤erlen-
dirildi. Öncelikli olarak bilgi edinilmek istenen konular; Genel Hukuk  ve Temel Mevzuat
Bilgisi, ‹fl ve Yang›n Güvenli¤i, Yap›m Sistemleri ve Proje Yönetimi Temel E¤itimi oldu.

Gündem konusu olan Mimarl›k Hakk›nda Kanun Tasla¤›’n›n maddeleri hakk›nda elefltiri
ve katk›lar al›nd›.

5. DÖNEM 7. TOPLANTI (16 Aral›k 2006)

‹zmir fiube Meclisi, 7. toplant›s›n› 16
Aral›k 2006 Cumartesi günü "Dan›fl-
ma Kurulu Toplant› Sonuçlar›, Türki-
ye Mimarl›k Politikas›, Gayrimenkul
De¤erleme Uzmanl›¤› ve fiube’ye Yer
Al›m›" gündemleriyle gerçeklefltirdi. 

fiube çal›flmalar› hakk›nda k›sa bilgi
aktar›lan toplant›da; fiubemiz Yöne-

donemcalismalari  1/9/08  4:08 PM  Page 64



65
Mimarlar Odas› ‹zmir fiubesi 38. Dönem Çal›flma Raporu

38. DÖNEM fiUBE ÇALIfiMALARI

tim Kurulu Baflkan› Tamer Baflbu¤, 25 - 26 Kas›m 2006’da Pamukkale’de toplanan 40.
Dönem 1. Merkez Dan›flma Kurulu’nda tart›fl›lan "Mimarl›k Hakk›nda Kanun ve Türkiye
Mimarl›k Politikas›" üzerine bilgi aktard›.

fiube’ye yer al›m›yla ilgili bir komisyonun oluflturuldu¤u ve alternatifler üzerinde görüflül-
dü¤ünün bilgisi verilerek, meclis üyelerinin de bu konuda önerileri al›nd›.

Gayrimenkul de¤erleme uzmanl›¤›yla ilgili bilgi veren Ali Ekinci, 2001 y›l›nda yeni bir dü-
zenleme ile SPK’n›n s›nav açarak, sertifika verdi¤ini ve 2007 eylül ay›ndan itibaren serti-
fika al›nmadan de¤erleme yap›lamayaca¤›n› belirtti. Mimarlar›n, bu alanda çok az yer
buldu¤unu belirten Ekinci, bu konuya e¤ilmemiz gerekti¤ini dile getirdi. Ayr›ca, bu dü-
zenlemeyle birlikte "Vergi Mevzuat›, Gayrimenkul De¤erleme Uzmanl›¤›, Finans Matema-
ti¤i, ‹nflaat Muhasebesi ve Mesleki Mevzuat" derslerini içeren kurslar›n fiubemiz ve ‹nfla-
at Mühendisleri Odas› birlikteli¤inde sürdürüldü¤ünü aktard›.

5. DÖNEM 8. TOPLANTI (27 Ocak 2007) 

Mimarlar Odas› ‹zmir fiube Meclisi, 8. toplant›s›n› 27 Ocak 2007 Cumartesi günü "‹zmir
Kentsel Bölge Naz›m ‹mar Plan›" gündemiyle gerçeklefltirdi. 

‹zmir Büyükflehir Belediyesi Genel Sekreter Yard›mc›s› Mimar Hasan Topal taraf›ndan,

1925 Danger Plan› ile bafllayan ve sonras›nda Prost, 1948 Le Corbusier, 1955 Aru ve son
dönemlerde göçün etkisiyle artan nüfus etkilerinin de¤erlendirildi¤i 1973 ve 1989 plan-
lar› ile ‹zmir kenti planlama tarihi özetlendi. 

Hasan Topal, Naz›m Plan çal›flma s›n›r›n›n, ‹zmir Büyükflehir Belediyesi alanlar› ile kuzey-
de Çandarl›, do¤uda Turgutlu, bat›da Çeflme ve Karaburun ilçelerini bar›nd›ran bir alan›
kapsad›¤›n› aktard› ve plan›n genel strüktürünü, yeflil bir kuflakla s›n›rland›r›lm›fl merkez
kent ve çevresindeki alt yörelerin oluflturdu¤unu belirtti. 

Alt yörelerin; kuzeyde Alia¤a, do¤uda Kemalpafla, güneyde Torbal›, bat›da ise Urla mer-
kezli dört kentsel geliflme alan› ile Tahtal› Baraj› koruma amaçl› alt yöresinden olufltu¤u
bilgisi verildikten sonra, bu yöreler detayl› olarak ele al›nd›. ‹zmir gündeminde genifl yer
bulan Expo 2015 için ‹YTE Kampus alan›n›n önerildi¤i de toplant›da aktar›ld›. 

Hasan Topal, ‹zmir Kentsel Bölge Naz›m ‹mar Plan› sunuflunun ard›ndan, Kültürpark ye-
ralt› otopark› üzerine de bir sunufl yapt›. Dünyan›n birçok yerinden bu tür uygulamalar›n
da gösterildi¤i toplant› yo¤un bir kat›l›mla gerçekleflti.
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5. DÖNEM 9. TOPLANTI (10 fiubat 2007)

‹zmir fiube Meclisi 9. toplant›n› 10
fiubat 2007 Cumartesi günü gayri-
menkul de¤erleme uzmanl›¤› günde-
miyle gerçeklefltirdi.

Toplant›n›n bafl›nda fiube çal›flmalar›
hakk›nda bilgi verildi. Konuyla ilgili Ali
Ekinci genifl bilgi aktard›. Öncelikle s›-
navlardaki baflar› oranlar›ndan, mi-
marlar›n kat›l›m›ndan ve ders a¤›rl›k-
lar›ndan bahsedildi. Görev alanlar›-

n›n; sigorta hasar tespit oran› belirlenmesi, devletin yapt›¤› özellefltirmelerin de¤erleme-
si, borsa, kamulaflt›rmalar, tafl›nmaz de¤erlemesi vb. oldu¤u belirtildi. Anonim flirket ku-
rulma zorunlulu¤u oldu¤u, minimum befl kifliyle kurulabildi¤i ve bu befl kiflinin lisansl› ol-
mas› gerekti¤i aktar›ld›. Meslis üyelerinin gündem öneriliri al›narak toplant› sonland›r›ld›.

5. DÖNEM 10. TOPLANTI (17 Mart 2007)

‹zmir fiube Meclisi, onuncu toplant›s›-
n›17 Mart Cumartesi günü ‘‹fl Güven-
li¤i Yasas›’ ve ‘Belediyelerin Ön Onay
Uygulamalar›’ gündemiyle gerçeklefl-
tirdi.

‹fl Sa¤l›¤› ve ‹fl Güvenli¤i Yasa Tasar›s›
Tasla¤› ile ilgili Ali Ekinci genel bilgi
aktard›. Tasla¤a iliflkin yap›lan sapta-
malarda her ne kadar çal›flma haya-

t›nda ifl güvenli¤inin sa¤lanmas› amaçlanm›fl olsa da bu tasla¤›n; ifl ve iflçi güvenli¤inin
sa¤lanmas› konusunda yeterli olamayaca¤›, sektör, iflkolu, iflyeri, iflçi-iflveren, ifl ve iflçi sa¤-
l›¤›-güvenli¤i vb. unsurlardan oluflan çal›flma hayat› mekanizmas›n›n iflleyiflinde yaflanan
s›k›nt›lar› gideremeyece¤i sonucuna ulafl›lm›flt›r. Çünkü;bu tasla¤›n çal›flma hayat›na nas›l
uygulanaca¤›na iliflkin somut bir düzenleme içermemesi nedeniyle ihtiyaca yan›t vereme-
yecektir. Taslakta yer almas› gereken ve olmazsa olmaz olanlar, ifl güvenli¤i mimar›n›n,
mesle¤in icras› gerçe¤inden yola ç›karak sürekli meslek içi e¤itimi yapacak kuruluflun
(meslek odas›n›n) do¤ru iflaret edilmesi gerekmektedir. ‹fl güvenli¤inden sorumlu mima-
r›n mesleki bak›mdan ba¤›ms›zl›¤›n›n yasal güvenceye kavuflturulmas› aç›k bir flekilde ya-
sada ifade edilmesi gerekmektedir.

Taslak, somut ve etkin kurallar yerine, soyut ve do¤rudan uygulama gücü bulunmayan
hükümler içermesi, risklerin ve mesleki riskler konusunda standartlar› belirlememesi, iflçi
ve iflveren kesimlerinin bilgilenmesine ve bilgilendirilmesine yönelik koruyucu hükümler
ihtiva etmemesi ve uygulamay› s›n›rlar› belirsiz yönetmeliklere b›rakan bir düzenleme ni-
teli¤i tafl›mas› nedeniyle, yasa tasar›s› tasla¤›n›n gerekçesi ve amac› ülkemiz ihtiyaçlar›na
uygun olarak do¤ru tarif edilip, uygulanabilir, etkin ve somut bir düzenleme olarak yeni-
den ele al›nmal›d›r. 
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Gündemde yer alan di¤er konu ise Belediyelerin ‘Ön Onay Uygulamalar›’ idi. Bu gündem
maddesi ile ilgili Meclis üyemiz ve Konak Belediyesi ‹mar ve fiehircilik Müdürü Alev A¤r›
bilgi aktarm›flt›r. Alev A¤r›; Yap› Denetim Kanunu Uygulamalar› ile birlikte ön onay ifllem-
lerinin daha çok gündeme geldi¤ini, avan proje aflamas›nda mimari projenin incelenerek
sorunlar›n›n giderilmesinin uygulama projesi aflamas›nda mimar için de yararl› bir uygu-
lama oldu¤unu vurgulam›flt›r. Toplant›ya kat›lanlar belediyelerdeki ön onay ile ilgili farkl›
uygulamalardanve uzayan süreçlerden flikayetçi olmufllar, zaman kayb›n›n azalt›lmas› du-
rumunda bu uygulaman›n yararl› olaca¤›n› dile getirmifllerdir.

Toplant›n›n sonunda Sürekli Mesleki Geliflim Merkezi’nin E¤itimleri ile ilgili bilgi verildi.
2008 y›l› Büro Tescil Belgesi  için  al›nmas› gereken e¤itimler ayr›nt›l› olarak aktar›ld›.  

5. DÖNEM 11. TOPLANTI (17 May›s 2007)

fiube Meclisi 11. toplant›s›n› 17 May›s Perflembe günü, Expo 2015, S›¤›nak ve Vak›f ko-
misyonu çal›flmalar› hakk›nda bilgilendirme gündemleriyle gerçeklefltirdi. Merkez Yöne-
tim Kurulu çal›flmalar›yla ilgili bilgiler verildi.

Mimarl›k Hakk›nda Kanun, Türkiye Mimarl›k Politikas›, Mimarl›k Müzesi haz›rl›klar›, mes-
leki denetim uygulamalar›, yar›flmalar, çevre düzeni planlar›, dönem yap›lar›, SMGM ça-

l›flmalar›, Onur Kurulu çal›flmalar› vb.
üzerine tart›fl›ld›.

Expo 2015, yer seçimiyle ilgili;
1/25000 ölçekli Naz›m ‹mar Pla-
n›’nda Urla ve ‹YTE Kampüs Alan›’n›n
belirlenmesine ra¤men ayn› planda
tar›m alan› olarak gösterilen ‹nciralt›
bölgesinin önerilmesi elefltirildi.

Vak›f çal›flmalar›yla ilgili; Vakfa üye
say›s›n›n yetersizli¤i, daha fazla kat›l›m›n gereklili¤i vurguland›.

Mecliste oluflturulan S›¤›nak Komisyonu, yapt›¤› çal›flmalarla ilgili bilgi aktard›. Meclis
üyelerinin de önerileriyle katk›da bulundu¤u bu gündem maddesi konusunda; uygulama-
da yaflanan sorunlar›n giderilmesine yönelik çal›flmalar›n sürdürülmesine karar verildi. 

5. DÖNEM 12. TOPLANTI (09 Ekim 2007)

fiube Meclisi 12. toplant›s›n› 9 Ekim
2007 Sal› günü Hukuksal Süreçte Mi-
marlar Odas› gündemiyle gerçekleflti-
rildi. 

Hukuk Dan›flman› Güney Dinç bütün
davalarda kamu yarar›n› korumak ge-
nel ilkesiyle hareket edildi¤inin bilgisi-
ni verdi. Toplant›da kensel yap›laflma-
n›n toplum yarar›na olmas› gerekti¤i
vurguland›.
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2863 say›l› Kültür ve Tabiat Varl›klar›n› Koruma Yasas›’n›n 58.maddesinde “ilgili Meslek
Odalar› Koruma Bölge Kurulu toplant›lar›na gözlemci olarak kat›labilirler” hükmü yer al-
makta. Etkinlik alan›m›zdaki Koruma Kurullar›nda gözlemci olarak bulunuyoruz. ‹zmir 1
ve 2 nolu Koruma Kurulu toplant›lar›n› gözlemci üyelerimizle izledik.

‹zmir 1 Nolu Koruma Kurulu Mimarlar Odas› Temsilcisi: Nilüfer Ç›narl› Mutlu

‹zmir 2 Nolu Koruma Kurulu Mimarlar Odas› Temsilcisi: Naime Beyaz›t

KORUMA KURULU TOPLANTILARINA GÖZLEMC‹ ÜYE
OLARAK KATILIM
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Yasa ve Yönetmelik Komisyonu; a¤›rl›kl› çal›flma alan›n› mimar ve mimarl›kla ilgili mevzu-
at üzerinde yo¤unlaflt›rm›flt›r.

Son y›llarda meslek alan›m›z› ilgilendiren konulardaki mevzuat›n sürekli olarak yenilenme-
si ve bunlara iliflkin uygulama kararlar›n›n oluflturulmas› amac›yla görevlendirilen komis-
yonumuz yasa ve yönetmelik taslaklar›na iliflkin fiube görüfllerinin oluflturulmas›nda da
görev alm›flt›r.

Komisyonumuzun gündemlerinde; “‹zmir Büyükflehir Belediyesi ‹mar Yönetmeli¤i” ve
“3030 Say›l› Kanun Kapsam› D›fl›nda Kalan Belediyeler Tip ‹mar Yönetmeli¤i” uygulama-
lar› öncelikli olarak yer alm›flt›r.

Komisyon çal›flmalar›nda; “S›¤›nak Yönetmeli¤i “, “Binalar›n Yang›ndan Korunmas› Hak-
k›nda Yönetmelik” uygulamalar› da de¤erlendirilerek Bakanl›klara görüfllerimiz iletilmifltir.

Yap› Kanunu Tasar› Tasla¤›, Yap› Denetim Hakk›nda Kanun ve Uygulama Yönetmeli¤i
Tasla¤›, Binalar›n Yang›ndan Korunmas› Hakk›nda Yönetmelik Tasla¤›, Yap› Kullanma
‹zin Belgesi ve Yap› Ruhsat› Formu Taslaklar›, konular›nda da çal›flmalar yap›larak görüfl-
lerimiz Mimarlar Odas› Genel Merkezine ve Bakanl›klara iletilmifltir.

YASA VE YÖNETMEL‹K KOM‹SYONU ÇALIfiMALARI 
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Kentimizde ve bölgemizde yap›laflma ve planlamaya iliflkin kararlar›n izlenmesi ve irdelen-
mesi Odam›z›n ana çal›flma akslar›ndan biri olmufltur.

Kent ve Çevre Komisyonumuzun sürdürdü¤ü çal›flmalar›n yan› s›ra; Yerel Gündem 21, ‹z-
mir ‹l Koordinasyon Kurulu çal›flmalar› sürdürülmüfl, Belediye Meclislerinin ‹mar Komisyo-
nu toplant›lar›na, plan süreçlerindeki toplant›lara ve Kültür ve Tabiat Varl›klar› Koruma
Kurulunun toplant›lar›na kat›l›nm›fl, kentleflme ve planlama konular›nda Odam›z›n savuna
geldi¤i ilke ve görüfller dile getirilmifltir.

Komisyon çal›flmalar›nda görüflülen konular; Manisa – Kütahya – ‹zmir Planlama bölgesi
1/100.000 ölçekli Çevre Düzeni Plan›, 1/25.000 ölçekli ‹zmir Kentsel Bölge Naz›m ‹mar
Plan›, ‹zmir – ‹nciralt› Turizm Merkezi ve Expo Fuar Alan› 1/25.000 ölçekli Çevre Düzeni
Plan›, 1/25.000ölçekli Çeflme – Alaçat› Kültür ve Turizm Koruma ve Gelifltirme Plan›, Bor-
nova Büyükpark Çok Amaçl› Salon Projesi, Çamalt› Tuzlas› 1/5000 Ölçekli Koruma Amaç-
l› Naz›m ‹mar Plan›, 1/1000 ölçekli Çeflme Merkez Kale Koruma Alan› ve Kentsel Sit Ala-
n› Koruma Amaçl› Uygulama ‹mar Plan›, ‹nciralt› – Çandarl› – Kemikliburun Planlar›, Kül-
türpark Yeralt› Otopark›, Zübeyde Han›m Kültür Merkezi Naz›m ‹mar Plan› De¤iflikli¤i,
Otopark Yap›m›n›n Teflvik Karar›, Maviflehir ‹mar Plan› Tadilat›, fiirince Koruma Amaçl›
‹mar Plan›, Alianoi, Liman Mevkii K›y› Kenar Çizgisi.

KENT VE ÇEVRE SORUNLARI HAKKINDA YAPILAN
ÇALIfiMALAR
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ÇEfiME – ALAÇATI KÜLTÜR VE TUR‹ZM KORUMA VE GEL‹fiT‹RME PLANI 
HAKKINDA

Çeflme Paflaliman› ve Çeflme Alaçat› Kültür ve Turizm Koruma ve Gelifltirme Bölgelerini
kapsayan 1/25.000 ölçekli Çevre Düzeni Plan› Kültür ve Turizm Bakanl›¤› taraf›ndan
25.04.2006 tarihinde onaylanm›flt›r.

Söz konusu plan; tar›msal niteli¤i korunacak alanlar, orman alanlar›, a¤açland›r›lacak
alanlar da bile yap›laflmaya olanak tan›makta, sit alanlar›nda ilke kararlar› ile belirtilen ko-
rumaya iliflkin kurallar› hiçe saymaktad›r.

Haz›rlanan plan›n planlama ilkeleri, ‹mar, K›y› ve Koruma Mevzuat›na ayk›r› oldu¤u tes-
pit edilerek raporlar haz›rlanm›fl; itiraz dilekçeleri Çeflme ve Alaçat› Belediyelerine iletilmifl-
tir. Mimarlar Odas›, fiehir Planc›lar› Odas› ve Peyzaj Mimarlar› Odas› ile birlikte 1/25.000
Ölçekli Çevre Düzeni Plan›na karfl› hukuksal giriflimde bulunulmufltur.

BORNOVA BÜYÜKPARK’TA ÇOK AMAÇLI SALON

Bornova Büyükpark’taki Eski Adliye Binas›’n›n y›k›larak yerine çok amaçl› salon yap›lmas›
gündeme gelmifltir.

‹mar mevzuat› gere¤ince parklar›n içinde tuvalet, süs havuzu ve pergola d›fl›nda yap› ya-
p›lmamaktad›r. Ancak Bornova Büyükpark’ta geçmifl y›llarda yap›lm›fl pek çok bina var-
d›r. Bu yap›lar›n ifllevlerini kentin baflka bölgelerinde sürdürmeleri parklardaki yap›lar›n y›-
k›larak yeflil alana dönüfltürülmesi gerekti¤i dile getirilerek haz›rlanan mimari projeye ilifl-
kin çekince raporu haz›rlanm›flt›r. Bu çekince raporu; ‹zmir Büyükflehir Belediyesi, Borno-
va Belediyesi ve ‹zmir I Numaral› Kültür ve Tabiat Varl›klar›n› Koruma Bölge Kurulu’na ile-
tilmifltir.

ÇAMALTI TUZLASI 1/5000 ÖLÇEKL‹ KORUMA AMAÇLI NAZIM ‹MAR PLANI

Çamalt› Tuzlas› Gediz Deltas›nda yer almaktad›r. 1. derece do¤al sit alan› olarak tescille-
nen Çamalt› Tuzla alan›n›n tümü; Yaban Hayat› Koruma Sahas›, Ramsar Alan›, bir bölü-
mü de 1. derece Arkeolojik Sit alan›nda bulunmaktad›r. Bu bölge ulusal mevzuat›n yan›-
s›ra uluslararas› sözleflmelerle de koruma alt›na al›nm›flt›r.

Haz›rlanan planda 1. Derece Arkeolojik Sit Alan› d›fl›nda kalan bütün bölge tuzla alan› ha-
line dönüfltürülmüfl, ayr›ca yeni yap›laflma önerileri gelifltirilmifltir.

Bölgenin ekolojik dengesini ve do¤al sit niteliklerini yok edecek bu planla ilgili rapor ha-
z›rlanm›fl ilgili Belediyeler ve Kültür ve Tabiat Varl›klar›n› Koruma Bölge Kurullar›na iletil-
mifltir.
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ÇEfiME MERKEZ KALE KORUMA VE KENTSEL S‹T ALANI KORUMA AMAÇLI
NAZIM ‹MAR PLANI

Çeflme Merkez Kale Koruma Alan› ve Kentsel Sit Alan› Koruma Amaçl› 1/1000 ölçekli Uy-
gulama ‹mar Plan› ile ilgili Çeflme Belediyesi taraf›ndan iki adet toplant› düzenlenmifltir.
Bu toplant›lar sonucu elde edilen belge ve bilgiler komisyonumuzca incelenerek rapor ha-
z›rlanm›flt›r.

Çeflme için önemli olan bu bölgede Çeflme Kalesi, Kervansaray, camiler, kiliseler, konut-
lar ve çeflmeler planlama alan›n›n temel ö¤elerini oluflturmaktad›r. Ancak plan ile öneri-
len yap›laflma koflullar›, bu temel ö¤eleri korumak bir yana geleneksel dokuyu zedeleye-
cek hükümler içermektedir. Bu yaklafl›m, hem tescilli yap›lar›n korunmas›n› engellemekte
hem de yap› yo¤unlu¤unu art›rmaktad›r. Görüfl ve elefltirilerimizi içeren raporumuz Çefl-
me Belediyesine iletilmifltir.

‹NC‹RALTI

‹zmir Büyükflehir Belediyesi’nin gerçeklefltirdi¤i ‹nciralt› toplant›lar›na kat›l›nm›flt›r. ‹nciral-
t› bölgesinin ‹zmir metropolitan alan bütününde ele al›nmas› gerekti¤i, “Tar›msal Niteli¤i
Korunacak Alan” statüsünün bürokrasi kademeleri zorlanarak yok edilmemesi gerekti¤i,
bölgede uygulanagelen yap›laflma faaliyetlerinin yan› s›ra, Özdilek Plaza gibi olumsuz bek-
lentilere yol açan ‹mar Plan› kararlar›n›n da irdelenmesi gerekti¤i, bölgenin ‹zmir’in nefes
ald›¤› ve kent mikro klimas›n›n sa¤land›¤›, kent peyzaj› aç›s›ndan önemli bir alan oldu¤u
dile getirilerek; bu özelliklerinin korunmas› gerekti¤i toplant›larda dile getirilmifltir.

EXPO FUAR ALANI

‹zmir – ‹nciralt› Turizm Merkezi ve Expo Fuar Alan› 1/25.000 Ölçekli Çevre Düzeni Plan›
Kültür ve Turizm Bakanl›¤› taraf›ndan resen onaylanarak ask›ya ç›kar›lm›flt›r.

Expo 2015 çal›flmalar›na katk› ve kat›l›m sa¤layan Mimarlar Odas›; ‹nciralt› gibi ‹zmir için
ekolojik aç›dan hassas bir bölgesinin tercih edilerek yo¤un yap›laflmaya aç›lmas›n›n büyük
bir kay›p olaca¤› görüflünü vurgulam›flt›r.
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Bakanl›k taraf›ndan haz›rlanan bu plan›n; bütüncül planlama ilkelerine ayk›r›, do¤al sitler-
le ilgili ilke kararlar›na ayk›r› ve bitki örtüsünü ve karakterlerini yok edecek nitelikte oldu-
¤u, plan notlar›nda planlama mevzuat›na ayk›r›l›klar›n bulundu¤u plan yap›m koflullar› ile
ilgili kurallar›n yerine getirilmedi¤i bildirilerek itirazda bulunulmufltur.

ÇANDARLI – KEM‹KL‹ BURUN PLANLARI 

Çandarl› Belediyesi Kemikli Burun mevkiinde bulunan Çandarl› Resort Turizm Yat›r›m ve
Ticaret A.fi.’ye ait olan parseller için haz›rlanan 1/1000 ve 1/5000 ölçekli Koruma Amaç-
l› ‹mar Planlar› Çandarl› Belediye Meclisi’nce kabul edildikten sonra, ‹zmir II Numaral› Kül-
tür ve Tabiat Varl›klar›n› Koruma Bölge Kurulu taraf›ndan onaylanm›flt›r.

Çandarl› Belediye Baflkanl›¤› taraf›ndan ask›ya ç›kart›lan ayr›cal›kl› bu plana flehircilik ve
planlama ilkeleri aç›s›ndan karfl› ç›k›larak itiraz dilekçesi verilmifltir.

Bütünü 2. Derece Do¤al Sit; bir bölümü 3. Derece Arkeolojik sit alan›nda yer alan parsel-
lerde ilke kararlar›na ayk›r› kullan›mlar›n önerildi¤i kamuya terk edilmesi gereken alanla-
ra iliflkin hiçbir koflul belirlenmedi¤i, kamu kullan›m›na aç›k olmas› gereken k›y› ve yeflil
alanlar›n konuya kapal› tutuldu¤u, turistik tesis yap›labilecek bir bölgenin devre mülk ola-
rak yurtd›fl›nda pazarland›¤› saptanm›flt›r. Haz›rlanan bu planlarla ilgili hukuksal süreç
bafllat›lm›flt›r.

KÜLTÜRPARK YERALTI OTOPARKI

Kültürpark kent içinde kurulabilmifl ender yeflil alanlardan biridir. Do¤al sit ilan edilen bu
alan›n her türlü araç trafi¤inden ar›nd›r›lm›fl, otopark kullan›m›ndan kurtulmufl; araç bas-
k›s›ndan ve gürültüsünden uzak, aktif yeflil alan olarak kullan›lmas› gerekti¤ine dair yaz›-
lar Belediye’ye iletilmifltir.

Komisyonda da gündeme al›nan bu konuda Belediye yetkilisi taraf›ndan bilgi aktar›lm›fl-
t›r. Haz›rlanan proje ile ilgili fiubemize aktar›lan bilgilerde Kültürpark’›n tüm kap›lar›nda
araç girifl ç›k›fl›n›n olaca¤›, Kültürpark’›n otopark olarak kullan›lmaya devam edece¤i Pey-
zaj Projesinin haz›rlanmad›¤› görülerek, projenin kayg›lar›m›z› giderecek flekilde düzeltil-
mesi konusunda yaz›lar haz›rlanarak iletilmifltir.
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Kültür Miras›m›z›n önemli bir bölümünü oluflturan tarihi yap›lar al›nan yasal önlemlere ve
yap›lan bir çok çal›flmaya ra¤men yok olmaya devam etmektedir. Özellikle cumhuriyet
dönemi yap›lar› günümüzde bu yok olma sürecini yo¤un olarak yaflamaktad›r. Bunun en
temel nedeni bu yap›lar›n say›ca fazla olmalar› ve yak›n geçmiflte yap›ld›klar›ndan eski(?)
olarak nitelendirilmemeleridir. Ülkemizin hemen hemen tüm yerleflimlerinde ortaya ç›kan
bu süreçte merkezi ve yerel yönetimler bafll›ca aktörlerdir.

“Mimarlar Odas›, her dönemde kültürel ve do¤al miras›n korunmas› ve kamu yarar›na
de¤erlendirilmesine yönelik olarak bir meslek odas›ndan beklenen her türlü çabay› gös-
termifltir ve göstermeye devam edecektir.” Cumhuriyet dönemi mimarl›¤›n›n da belge-
lenmesi, korunmas› ve de¤erlendirilmesi çal›flmas› bu çaban›n sonucu olarak Mimarlar
Odas› Merkez Yönetim Kurulu karar› ile bafllat›lan bir çal›flmad›r. Çal›flma iki aflamal› ola-
rak kurgulanm›flt›r. Birinci aflamada 1920-1970 y›llar› aras›nda infla edilmifl yap›lardan ta-
fl›nmaz kültür varl›¤› olarak tescil edilmifl olan yap›lar›n mevcut durumlar›, doldurulacak
bilgi föyleri  yard›m› ile saptanacakt›r. ‹kinci aflamada ise ayn› dönemde infla edilmifl an-

CUMHUR‹YET DÖNEM‹ M‹MARLIK M‹RASININ 

BELGELENMES‹, KORUNMASI VE DE⁄ERLEND‹R‹LMES‹

ÇALIfiMALARI
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cak henüz tescillenmemifl nitelikli yap›lar tespit edilerek, envanterler haz›rlanacak ve ge-
nel merkeze gönderilecektir. Ayr›ca bu çal›flma çeflitli etkinliklerle desteklenerek kamuya
duyurulacakt›r.

Yukar›da amac› belirtilen proje do¤rultusunda flubemizde 2007 y›l› içerisinde ‹zmir Mer-
kez’de bulunan Cumhuriyet dönemi yap›lar›n›n belgelenmesine iliflkin bir çal›flma baflla-
t›lm›flt›r. Öncelikle fiubemizin 2005 y›l›nda haz›rlad›¤› ‹zmir Kent Rehberi’nden yararlan›-
larak Cumhuriyet dönemi yap›lar› tespit edilmeye çal›fl›lm›flt›r. Tespit edilen yap›lar›n ad-
res bilgilerinden, pafta/ada/parsel bilgilerine ulafl›lmas› için Konak Belediyesi’ne baflvurul-
mufltur. Tapu bilgilerine ulafl›lan yap›lar›n ‹zmir 1 Numaral› Kültür ve Tabiat Varl›klar›n›
Koruma Bölge Kurulu’ndan tescil durumlar›na iliflkin bilgi al›nm›flt›r. Al›nan bilgiler ›fl›¤›n-
da yap›lara iliflkin bilgi föyleri haz›rlanmaktad›r. 2008 y›l›nda da devam edecek olan çal›fl-
man›n sonunda fiubemiz; ‹zmir’de mevcut Cumhuriyet Dönemi Mimarl›k Miras› ve günü-
müzdeki durumunu  ayr›nt›l› olarak ortaya koymay› ve korunmas›na yönelik öneriler ge-
lifltirmeyi hedeflemektedir. 
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Mimarlar Odas› ‹zmir fiubesi 38. dönemde de yay›n çal›flmalar›na önemli bir yer vermifl
ve kesintisiz olarak sürdürmüfltür. Üç ayda bir yay›mlanan Ege Mimarl›k dergisi; ‘Kent ‹çi
Çok Katl› Konutlar, Karfl›yaka, Kamusal Aç›k Mekanlar, EXPO-Havalimanlar› ve S›rad›fl› Ev-
ler’ dosya konulu befl say›n›n yan› s›ra üç adet serbest makalelerden oluflan say› ile siz-
lerle bulufltu. Haberler bülteni de bu süreçte düzenli olarak yay›mland›.

Yap› Endüstri Merkezi arac›l›¤› ile bas›m›na devam edilen Ege Mimarl›k; içerik, bask› ka-
litesi art›r›larak ve y›lda en az iki say›y› kitap ilavesi ile yay›mlayarak üyelerimize ulaflmak-
tad›r. Süresiz yay›n çal›flmalar› aras›nda yer alan iki adet yar›flma ve dört adet söylefli ki-
tab› bu ba¤lamda Ege Mimarl›k eki olarak yay›mlanm›flt›r.

Yay›n Komitesi

Çal›flmalar›n› a¤›rl›kl› olarak Ege Mimarl›k dergisi içeri¤i üzerine sürdüren Yay›n Komite-
si, 2006-2008 y›llar›nda toplam 27 toplant› gerçeklefltirmifltir. Yay›mlanan ve yay›mlana-
cak olan say›lar›n dosya ve araflt›rma konular›n›, yap› - yay›n tan›t›m bölümlerinde ele al›-
nacak eserleri ve serbest makaleleri özenle de¤erlendiren komite, derginin içeri¤inin zen-
ginleflmesine yönelik çal›flmalar›na devam etmektedir.

Çal›flmalar›na 16 kiflilik bir kadro ile devam eden komite, bu dönemde sekiz say›n›n olu-
flumunu üstlenmifl, 2008 y›l›nda yay›mlanacak olan say›lara iliflkin haz›rl›klar›n› sürdür-
müfltür. Komitede görev alan tüm üyelere verimli çal›flmalar› nedeniyle teflekkür ediyoruz.

YAYIN ÇALIfiMALARI
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EGE M‹MARLIK DERG‹S‹

Ege Mimarl›k Dergisi, mimarl›¤›n eylem alan›n›n çeflitlili¤ini yans›tma yönündeki çal›flma-
lar›na 38. Çal›flma Dönemi içerisinde de özen göstermenin yan› s›ra, özellikle ‹zmir gün-
demindeki konular› dosya konusu olarak irdelemeye gayret etmifltir. Her dönem oldu¤u
gibi mimarl›¤›n eylem alan› içerisinde yer alan teori – uygulama dengesini kurmaya çal›fl-
m›fl, bu ba¤lamda elde edilen dosya konular›n› özenle seçmifltir. 

Farkl› kesimlerin görüfllerine bu dönemde de yer veren Ege Mimarl›k, y›lda dört say›l›k pe-
riyoduyla yay›n hayat›na devam etmektedir.

HABERLER BÜLTEN‹

Üyelerimiz aras›nda güncel haberleflmenin sa¤lanabilmesi amac›yla yay›mlanan ayl›k Ha-
berler bülteninin süreklili¤i korunarak üye - oda iletiflimi aktif tutulmaya çal›fl›lm›flt›r. Bül-
tenin içeri¤ini; güncel mesleki haberler, yasa, yönetmelik ve di¤er mevzuataki de¤ifliklik-
ler, fiubemiz çal›flmalar›n›n ayr›nt›l› bilgisi, etkinliklerimizin, yar›flmalar›n duyuru ve haber-
leri vb. oluflturmaktad›r.
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Manisa Belediyesi Hizmet Binas› – Ticaret Merkezi ve Kentsel Mekan Düzenlemesi
Ulusal Mimari Proje Yar›flmas›

Halk ile iç içe, halka en yak›n yönetim birimi olan yerel yönetimin, halk›n gereksinmeleri-
ne tam yan›t verebilmesi amac›yla aç›lan Manisa Belediyesi Hizmet Binas› – Ticaret Mer-
kezi ve Kentsel Mekan Düzenlemesi Ulusal Mimari Proje Yar›flmas›; ayr›ca kentin ana ar-
terinin kayd›r›lma çal›flmalar›na destek olmas› amac›yla ticaret merkezi ve kentsel mekan
düzenlemelerini de bünyesinde bar›nd›rmaktad›r. Kitap yar›flmayla ilgili bilgileri ve ödül
alan projeleri ayr›nt›l› olarak içermektedir.

Mimarlar Odas› ‹zmir fiubesi Yay›nlar›, Eylül 2006

Yay›na Haz›rlayan: Tuba Çak›ro¤lu

Grafik: Ömer Can Bozkurt

Ebatlar: 23.5x31.5

Sayfa: 36

ISBN: 9944-89-167-3

‹zmir Konak Belediyesi Uzundere Rekreasyon Vadisi Proje Yar›flmas›

Kente yönelik olarak; ‹zmir kent bütününün ulusal düzlemde temsil edilmesine olanak ta-
n›yan, kentin ihtiyaç duydu¤u etkinlik alan› yaratan ve bölgeye kimlik kazand›racak pro-
jeler elde edilmesi amaçlanan ‹zmir Konak Belediyesi Uzundere Rekreasyon Vadisi Proje
Yar›flmas›, yaklafl›k 250.000m2 bir alan› kapsamaktad›r. Kitap yar›flmayla ilgili bilgileri ve
ödül alan projeleri ayr›nt›l› olarak içermektedir.

Mimarlar Odas› ‹zmir fiubesi Yay›nlar›, Haziran 2006

Yay›na Haz›rlayan: Tuba Çak›ro¤lu

Grafik: Ömer Can Bozkurt

Ebatlar: 23.5x31.5

Sayfa: 36

ISBN: 9944-89-137-1
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Kentsel Dönüflüm II

“Kentsel Dönüflüm”, “Planlama”, “Toplum Yarar›” ve “Kat›l›m” kavramlar› kapsam›nda,
Konak Belediyesi, Mimarlar Odas›, fiehir Planc›lar› Odas› birlikteli¤inde gerçekleflen top-
lant›da Belediyenin dönüflüm projeleri üzerinden yürütülen de¤erlendirmelerin yan› s›ra
a¤›rl›kl› olarak kentsel dönüflüm kavram›na ve uygulama s›ras›nda karfl›lafl›lacak problem-
lere de¤inilerek, çözüm önerileri getirildi. Ege Mimarl›k Dergisi'nin 60. say›s› ile birlikte
da¤›t›lan, sözkonusu toplant›n›n bant çözümünü içeren kitap, kentlerin sa¤l›klaflt›r›lma-
s›nda önemli bir aks olarak gördü¤ümüz "kentsel dönüflüm" tart›flmalar›na katk› sunma-
y› amaçl›yor.

Mimarlar Odas› ‹zmir fiubesi, daha önceki senelerde de gerçeklefltirdi¤i “4 Kuflak
Mimarl›¤› Tart›fl›yor” etkinli¤ini, on y›l aradan sonra 5 Ekim 2006 tarihinde oturum
baflkanl›¤›n› Gürhan Tümer’in üstlendi¤i, konuflmac› olarak Do¤an Tekeli, Mutlu
Çilingiro¤lu, Emre Arolat ve Bo¤açhan Dündaralp’in davet edildi¤i buluflma ile bir kez
daha gerçeklefltirdi. Ege Mimarl›k Dergisi'nin 61. say›s› ile birlikte da¤›t›m› yap›lan söz
konusu toplant›n›n bant çözümünü içeren kitap, dört kufla¤›n fark›n› aç›¤a ç›karmay›
amaçl›yor.

Mimarlar Odas› ‹zmir fiubesi Yay›nlar›, Ocak 2007

Yay›na Haz›rlayan: Tuba Çak›ro¤lu

Grafik: Ömer Can Bozkurt

Ebatlar: 16.5x24

Sayfa: 72

ISBN: 978-9944-89-215-5

4 Kuflak Mimarl›¤› Tart›fl›yor

Mimarlar Odas› ‹zmir fiubesi Yay›nlar›, Nisan 2007

Yay›na Haz›rlayan: Tuba Çak›ro¤lu

Grafik: Ömer Can Bozkurt

Ebatlar: 16.5x24

Sayfa: 60

ISBN: 978-9944-89-246-9
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Mimarlar Odas› ‹zmir fiubesi Yay›nlar›, Temmuz 2007

Yay›na Haz›rlayan: Tuba Çak›ro¤lu

Grafik: H. Nilgün Kara Babacan

Ebatlar: 16.5x24

Sayfa: 88

ISBN: 978-9944-89-303-9

Mimarl›k ve EXPO

Mimarlar Odas› ‹zmir fiubesi, gündemimizde yer alan EXPO üzerine 17 fiubat 2007 tari-
hinde oturum baflkanl›¤›n› Tamer Baflbu¤’un üstlendi¤i, konuflmac› olarak M. Haluk Ze-
lef, Cana Bilsel ve Hasan Özbay’›n davet edildi¤i bir panel gerçeklefltirdi. ‹zmir’in 2015
adayl›¤› ile gündemimizi meflgul eden EXPO’nun mimarl›k ile olan yak›n iliflkisi sebebiyle
gerçeklefltirilen panelde, EXPO’nun neleri içerdi¤ine, kent için ne anlama geldi¤ine de¤i-
nildi. 

Mimarlar Odas› Genel Merkezi ve Mimarlar Odas› ‹zmir fiubesi birlikteli¤inde 14 Nisan
2007 tarihinde “Ulusal Mimarl›k Yar›flmalar›” Sempozyumu gerçeklefltirildi. Sempozyum
kay›tlar›n›n redaksiyonlar›ndan elde edilen ayn› isimli kitab›n amac› her ülkede farkl›l›k
gösteren yar›flmalar düzeninin ülkemizdeki uygulamalar›n›n olumlu ve olumsuz yönlerinin
irdelenip, saptanmas› ve toplumsal yap›m›za uygun bir yar›flma düzeni için ilkesel karar-
lar üretmeye çal›flmakt›r. Aç›l›fl konuflmalar›n› Mimarlar Odas› Genel Baflkan› Bülend Tu-
na ve Mimarlar Odas› ‹zmir fiubesi Yönetim Kurulu Baflkan› Tamer Baflbu¤’un yapt›¤›
Sempozyumda oturum baflkanl›¤›n› Erdo¤an Elmas’›n üstlendi¤i “Türkiye’de Yar›flma Sü-
reci: Tarihsel Aç›l›m” konulu birinci oturumda Baran ‹dil, Bilal Yakut ve Hakk› Ustaömer
yer ald›lar. “Durum-Düzen” bafll›kl› ikinci oturumda Deniz Aslan, Semra Uygur, Do¤an Te-
keli ve Yavuz Selim Sepin Do¤an Hasol’un oturum baflkanl›¤›nda söz ald›lar. Murat Ulu¤
yönetimindeki üçüncü oturumda ise Ercan Çoban, Hasan Özbay, Ayhan Usta, Mete Öz
ve Cem ‹lhan “Yorum” temas› içerisinde görüfllerini bildirdiler. Sempozyum Güngör Kaf-
tanc› yönetimindeki Forum-Tart›flma bölümü ile son buldu.

Ulusal Mimarl›k Yar›flmalar› Sempozyumu

Mimarlar Odas› Genel Merkezi

Mimarlar Odas› ‹zmir fiubesi Yay›nlar›, Ekim 2007

Yay›na Haz›rlayan: Tuba Çak›ro¤lu

Grafik: H. Nilgün Kara Babacan

Ebatlar: 16.5x24

Sayfa: 128

ISBN: 978-9944-89-341-1
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‹ZM‹R M‹MARLI⁄I ENVANTER ÇALIfiMALARI 
‹zmir'in mimarl›k birikiminin kentsel ölçekli ya da tekil örneklerinin belgelenmesi, foto¤-
raf, dia ve projelerinin arflivlenmesi amac›yla Mimarlar Odas› ‹zmir fiubesi’nin yürütücü-
lü¤ünde, ‹zmir Büyükflehir Belediyesi’nin katk›lar›yla ve Dokuz Eylül Üniversitesi ve ‹zmir
Yüksek Teknoloji Enstitüsü Mimarl›k Fakültesi ö¤retim üyelerinin destekleriyle envanter
çal›flmalar› sürdürülmektedir. 

Çal›flmalar›n sonucunda elde edilen belge, bilgi, fotograf ve projeler, “Kent ve Mimarl›k:
‹zmir” sergisinde de¤erlendirilmifltir.

fiUBE KÜTÜPHANES‹ 
Kütüphane tasnif çal›flmalar› 2005 y›l›nda bafllam›fl, var olan bütün kitaplar ve süreli
yay›nlar uluslararas› standart olan Dewey Onlu S›n›flama Sistemi’yle konular›na göre
ayr›larak tasniflenmifl ve yeni gelen her yay›n için ayn› ifllemlere bu çal›flma döneminde de
devam edilmifltir. Anglo Amerikan Kataloglama Kurallar›’na uygun bir biçimde kata-
loglanarak YORDAM kütüphane otomasyon program›na aktar›lan bütün kay›tlara ait
taramalar internet sayfam›zdan kullan›c›lara hizmet vermektedir.  Bu dönemde
kütüphanede kitap say›s›  2975’e ulaflm›flt›r. 5’i yabanc›, 6’s› yerli dergi aboneli¤i olmak
üzere kütüphanede var olan yerli ve yabanc› toplam süreli yay›n say›s› 72’yi bulmufltur. 

Ayr›ca kitap d›fl› materyaller s›n›f›na giren oda bünyesine ait görsel (foto¤raf-slayt-dia-cd
vs.) materyallerin arfliv çal›flmalar›na devam edilerek odaya ait bir görsel arfliv sistemi
kurulmaya bafllanm›flt›r. 
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Anadolu’nun bat› ucunda Ege De-
nizi’ne aç›lan önemli bir ticaret li-
man›  olan ‹zmir, 5000 y›la daya-
nan tarihinden kaynaklanan biriki-
mini, ça¤dafl mekansal üretimler
ile bütünlefltirerek geliflimini sür-
dürmektedir.   ‹zmir kenti  ve mi-
marl›¤›n›n geliflim süreci,  devin-
gen, etkileflimlere aç›k, ikilemleri
bulunan ve içinde aray›fllar bar›n-
d›ran bir yap›dad›r.

Bu süreç devingendir; çünkü ‹zmir
kenti,  tarihi boyunca merkezini
birkaç kez kayd›rm›flt›r.  Antik dö-
nemde  körfezin bir k›y›s›ndan
öteki  k›y›s›na tafl›nan kent, sonra-
ki zamanlarda da  denizin dolma-
s›na ya da kentteki sosyo-ekono-

mik dengelerin de¤iflmesine ba¤l› olarak geliflen  merkez kaymalar›na  sahne olmufltur.  

Bu süreç etkileflimlere aç›kt›r; çünkü stratejik bir liman, bir ticaret kenti olan ‹zmir, daima
farkl› kültürleri kendisine çekmifl ve bu kültürlerin mekansal yaklafl›mlar›n› bünyesine al-
m›flt›r. Yunan, Roma, Bizans,  Beylikler, Osmanl›  evreleri, kentsel mekana k›smen birara-
da, k›smen de birbirinin üzerine katmanlanan izler b›rakm›flt›r. ‹zler bazan, savafl ya da ti-
caret gibi nedenlerle bu liman kentinden gelip geçmifl olan Lidyal›lar, Persler, Latinler do-
lay›s›yla çeflitlenmekte, bazan da, Türkler, Rumlar, Museviler, Ermeniler, Levantenler’in

“KENT VE M‹MARLIK - ‹ZM‹R” SERG‹S‹

Küratör : Emel Kay›n Koordinatör: Tuba Çak›ro¤lu

Metinler : Emel Kay›n Grafik Tasar›m : Ömer Can Bozkurt

Özet Çeviri : fiebnem Gökçen Dündar
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oluflturdu¤u Osmanl› toplumunun çok kültürlü dünyas›n› yans›tmaktad›r.  

Bu sürecin ikilemleri vard›r; ‹zmir kenti daima co¤rafi, kültürel, sosyo-ekonomik, mekan-
sal ikilemler yaflam›flt›r.  Kentte mekansal olarak “ Afla¤› ‹zmir-Yukar› ‹zmir”,   kimlik ola-
rak ise  “Bat›l›-Do¤ulu”  ikilemleriyle karfl›lafl›lmaktad›r. Öyle ki ‹zmir  için “Do¤u’nun en
bat›s›ndaki, Bat›’n›n en do¤usundaki kent”  nitelemesi kullan›lm›flt›r.  

Bu sürecin aray›fllar› vard›r; kent tarihi boyunca  yeni, ça¤dafl ve modern olan› aram›flt›r.
‹zmir,     Osmanl›’n›n modernleflme sürecinde yeni mekansal ve yaflamsal ö¤eleri bünye-
sine hemen katm›fl,  1923’den sonra ise Cumhuriyet ideolojisinin  ça¤dafl ulus - ça¤dafl
ülke vaatlerine kollar›n› açm›flt›r.  Günümüzde ise ‹zmir’in aray›fl›, dünü, bugünü, gelece-
¤i birarada sahiplenmeye yöneliktir.

‹zmir kentinin  ve mimarl›¤›n›n hikayesi,  çok katmanl›, etkileflime ve yenili¤e aç›k bir  ya-
p›ya sahiptir.
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B‹LG‹-‹fiLEM BÖLÜMÜ ÇALIfiMALARI
fiubemizin "internet" üzerindeki faaliyetleri her geçen gün daha da gelifltirilmektedir. Bu-
gün itibar› ile flube çal›flma ve aktiviteleri ile mimarl›k gündemi yaklafl›k 1800 sayfa ola-
rak internet arac›l›¤› ile üyelerimizin, mimarl›k ö¤rencilerinin ve ilgilenenlerin kullan›m›na
sunulmufltur. 

Elektronik Resmi Gazete aboneli¤i ile de en son yasa, yönetmelik, ihale ve mevzuat gü-
nü gününe takip edilmektedir. 

www.izmimod.org.tr
Üyeleri ile her konuda ve her ortamda karfl›l›kl› iletiflime önem veren Mimarlar Odas› ‹z-
mir fiubesi, kat›l›mc› demokratik gelene¤ini daha etkin flekilde ve ça¤dafl olanaklar› da
kullanarak sürdürmek amac›yla www.izmimod.org.tr adresinde internet sitemizi üyeleri-
mizin ve di¤er kullan›c›lar›n hizmetine en iyi flekilde sunmaya çal›flmaktad›r. Amac›m›z ça-
¤›m›z›n en etkin iletiflim arac› olan internet ortam›n›n olanaklar›n› kullanarak h›zl›, kalite-
li ve etkin bir flekilde bilgi üretimine ve paylafl›m›na katk›da bulunmakt›r. 

www.izmimod.org.tr adresinden sitemizi ziyaret eden üyelerimiz, 

• En güncel mesleki bilgi ve haberlere, 

• Güncellenmifl biçimleriyle mesle¤imizle ilgili yasa, yönetmelik ve di¤er mevzuata,

• Mimarlar Odas› ‹zmir fiubesi Meclisi toplant› kararlar› ve gündemlerine, 

donemcalismalari  1/9/08  4:09 PM  Page 84



85
Mimarlar Odas› ‹zmir fiubesi 38. Dönem Çal›flma Raporu

38. DÖNEM fiUBE ÇALIfiMALARI

B‹LG‹SAYAR DESTEKL‹ TASARIM E⁄‹T‹MLER‹
Uzun y›llard›r devam eden bilgisayar destekli tasar›m e¤itimlerimiz bu dönemde de sür-
dürülmüfltür. Kurslar›m›zda üyemiz Mimar Yasemin Musal ve Mimar Ender Ayd›n e¤it-
menlik yapmaktad›r.

Autocad 2007 versiyonu e¤itimin verildi¤i kurslar›m›z hafta içi ve hafta sonlar› 12’fler ki-
flilik aç›lan s›n›flarda, 60 saat süren kurs süresinde gerçeklefltirilmifl, kurslar› tamamlayan
üyelerimize ve ö¤rencilere sertifikalar› verilmifltir. Autodesk yetkili e¤itim merkezi olarak
faaliyet gösteren fiubemizin, bu dönemde 7 dönemlik kurs program›ndan 89 kursiyer
yararlanm›flt›r.

Archicad 10 versiyonu e¤itimin verildi¤i kurslar›m›z hafta içi ve hafta sonlar› 12’fler kifli-
lik aç›lan s›n›flarda, 48 saat süren kurs süresinde gerçeklefltirilmifl, kurslar› tamamlayan
üyelerimize ve ö¤rencilere sertifikalar› verilmifltir. fiubemizin, bu dönemde 5 dönemlik
kurs program›ndan 62 kursiyer yararlanm›flt›r.

Mimarl›k ortam›nda kullan›lmakta olan yaz›l›mlar›n çeflitlili¤i bu konuda farkl› kurslar
aç›lmas›n› gündeme getirmektedir. Bilgisayar kurslar› için flubemizin bulundu¤u binada
bir ofis kiralanm›flt›r. Bilgisayar destekli tasar›m e¤itimlerinin çeflitlendirilebilmesi için
kurs bilgisayarlar›n›n güncellenmesi gerekmektedir.

ÜYE B‹LG‹LER‹N‹N GÜNCELLENMES‹
Üye aidatlar›n›n güncellenmesi ve adresi çal›flmayan üyelerle iletiflimin sa¤lanmas› için
aktif bir çal›flma yürütülmüfltür. Geçmifl y›llardan kaynaklanan üye aidatlar›n›n taksitlen-
dirme yoluyla aylara yay›larak tahsil edilme yoluna gidilmifl, bu sonunun çözümüne dö-
nük büyük bir çal›flma gerçeklefltirilmifltir. Adresi bulunamad›¤› için iletiflim kurulamayan
üyelere ulaflmak için bafllat›lan çal›flma sürdürülmektedir. Üyelerin cep telefonlar› ve e-
mail adresleri kay›t bilgilerine eklenerek h›zl› iletiflim sa¤lanmaya çal›fl›lmaktad›r.

• Mesleki denetim ile ilgili bilgilere, mimarl›k hizmetleri tarifesine, 

• Mimarlar Odas› ‹zmir fiubesi haber bültenlerine, 

• Ege Mimarl›k Dergisi’nin son say›lar›n›n tan›t›m›na ve tüm indeksine, 

• Yeni aç›lan ve devam eden mimari proje yar›flmalar›n›n duyurular›na ve takvimlerine, 

• Düzenlenen etkinliklerin duyurular›na, 

• Kütüphanemizde bulunan ve fiubemizde sat›fla sunulan kitaplar›n listesine, 

• Sayfalar›m›zda yer alan çeflitli linklerle, mesle¤imizle ilgili, üniversitelerin, çeflitli mima-
ri yay›nlar›n›n, meslek kurulufllar›n›n web sitelerine, 

• ‹nsan kaynaklar› bölümünde, eleman ve ifl arayan üyelerimizin taleplerine kolayca ula-
fl›labilmektedir. 

Ayr›ca Ege Mimarl›k ve Haber Bülteni son say›lar› PDF format›nda yay›nlanarak elektro-
nik yay›nc›l›¤›m›z bafllat›lm›flt›r. Bu çal›flmalar sayesinde, izmimod web sitesi içeri¤i sürek-
li geliflen ve güncellenen sayfalar›yla üyelerimizin gittikçe daha yo¤un kulland›klar› bir ile-
tiflim ortam› haline gelmifltir.
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38. DÖNEM fiUBE ÇALIfiMALARI

YARIfiMALARLA ‹LG‹L‹ ÇALIfiMALAR

Kamu ve özel sektör yat›r›mlar›n›n nitelikli mimarl›k hizmeti ile gerçekleflmesinde, proje-
lerin yar›flmalar yoluyla elde edilmesi kuflkusuz genel kamu yarar›n›n yan› s›ra ülkemiz mi-
marl›k ortam›n› zenginlefltirecek, gelifltirecektir.

Kamu kurumlar›na yaz›l› olarak baflvuruda bulunulmufl, mimarl›k hizmeti al›mlar›nda ni-
teli¤in gözetilmeden, salt "en düflük hizmet bedeli"nin dikkate al›narak proje elde edilme-
si yönteminin yerine yap›n›n uygulama ve kullan›m sürecini de kapsayan nitelikli, rasyo-
nel tasar›m önerilerinin elde edilmesi yöntemi olan mimari proje yar›flmalar› önerilmifl ve
bu konuda Mimarlar Odas›’n›n katk› sunabilece¤i bilgisi iletilmifltir.

Konak Belediyesi Uzundere Rekreasyon Vadisi Proje Yar›flmas›, ve Manisa Belediyesi Hiz-
met Binas› - Ticaret Merkezi ve Kentsel Mekan Düzenlemesi Mimari Proje Yar›flmas› ki-
taplar› yay›mlanm›flt›r.

Mimarlar Odas› Genel Merkezi ile ortak gerçeklefltirilen Ulusal Mimarl›k Yar›flmalar› Sem-
pozyumu ve bu sempozyum sonras›nda elde edilen verilerin Genel Merkez Yar›flmalar
Komitesine iletilmesi bu dönem gerçeklefltirilen yar›flmalarla ilgili çal›flmalar aras›nda yer
almaktad›r.
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B‹L‹RK‹fi‹L‹K ÇALIfiMALARI

Bilirkiflilik hizmetinin kurallara uygun, kurumsallaflarak yap›labilmesinin sa¤lanmas› için bafllat›-
lan çal›flmalar bu dönemde de artarak sürdürülmüfltür. TMMOB Bilirkiflili¤inde yap›lan de¤iflik-
likler, Kamulaflt›rma Yasas›’nda bu alanda görev yapacak bilirkiflilerin ba¤l› olduklar› meslek
odas›n›n seminerlerine kat›larak, s›navda baflar›l› olma flart›n›n aranmas›, sürecin iyilefltirilmesi
yolunda önemli ad›mlar olarak de¤erlendirilmelidir.

Bilirkiflilik e¤itimlerine Yarg›tay Hakimi’nin kat›lmas› e¤itime kat›lanlardan taraf›ndan çok olum-
lu karfl›lanm›flt›r. Seminerlerde, bilirkiflilik çal›flmalar›n›n hukuki yönleri, uygulama alanlar›, gö-
rev ve yetkiler, yasa ve yönetmelikler hakk›nda bilgi aktar›lm›fl, kat›l›mc›lar›n katk›lar› ve soru-
yan›tlarla aç›l›m ve bilgi paylafl›m› sa¤lanm›flt›r.

Gayrimenkul De¤erleme Uzmanl›¤› konusunda Genel Merkez ile ‹stanbul Üniversitesi aras›nda
protokol imzalanarak e¤itimler gerçeklefltirilmektedir. fiubemizde de aç›lan bu e¤itimlerden
gayrimenkul de¤erleme uzman› olmak isteyen üyelerimiz yararlanm›fllard›r.

Seminer kat›l›mc›lar›na Sürekli Mesleki Geliflim Merkezi taraf›ndan haz›rlanan bir sertifika ve-
rilmektedir. Süreç içinde raporlar›n Oda taraf›ndan denetlenebildi¤i bir sistem oluflturulmas›
için çal›fl›lmal›d›r.
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SÜREKL‹ MESLEK‹ GEL‹fi‹M MERKEZ‹

SMGM NED‹R?
Sürekli Mesleki Geliflim ile kastedilen, mimarlar›n bilgi ve becerilerinin toplumun ihtiyaç-
lar›na uygun olmas›n› garantiye alan, bunlar›n yitirilmemesini veya art›r›lmas›n› sa¤layan
ve yaflam boyu süren bir ö¤renme sürecidir.

Sürekli Mesleki Geliflim Merkezi ise mimarl›k hizmetlerinin çeflitlendirilmesi ve etkinlefltiril-
mesi aç›s›ndan, toplumsal gereksinmelerin geliflim ve yönelifl alanlar›n› belirleyecek, he-
nüz tan›mlanmam›fl gereksinme alanlar›n› inceleyen bir kurumdur. Programlar›n› yönlen-
diren bir bilim ve de¤erlendirme platformu oluflturmaktad›r.

SÜREKL‹ MESLEK‹ GEL‹fi‹M MERKEZ‹ YÖNETMEL‹⁄‹ 

GEREKÇE
Dünyam›z ve Türkiye’miz son 15 y›ld›r önceki dönemlere göre sars›c› ve sürekli bir de¤i-
flim eylemi ve süreci içindedir.  Bir yanda bilim ve teknolojideki ola¤anüstü geliflmeler, üre-
tim ve tüketim iliflkilerini ve al›flkanl›klar›n› dönüfltürürken; Sovyetler Birli¤i’nin içten çözül-
mesi, yar›m yüzy›ld›r devam eden nükleer dengeye dayal› ekonomik, politik, askeri, sos-
yal, kültürel ve ideolojik dengelerin altüst olmas›na neden olmufltur.

“Küreselleflme”, “yeni dünya düzeni” olarak da isimlendirilen uluslararas› ve ulusal de¤i-
flimlerin, ekonomik, sosyal ve kültürel krizlerin iç içe geçti¤i bu karmafl›k süreçler topla-
m›nda ve ortam›nda kiflilerin, sosyal gruplar›n, toplumsal ve siyasal kategorilerin de¤er
yarg›lar› ve de¤erlendirme ölçütleri sars›lmakta; olumlu ve olumsuz yönleriyle bu de¤iflim
süreci yaflam›n bütün alanlar›nda etkisini göstermektedir. Bu koflullarda konjonktürel,
toplu durumla ilgili olgular ve geliflmeler karfl›s›nda do¤ru bir de¤erlendirme ve davran›fl,
tutum belirleme de zorlaflmaktad›r. 

Yöntemsel olarak iki uç yanl›fl de¤erlendirmeden bahsedilebilir. 

Birincisi; de¤iflim sürecinin bir gerçeklik olan olumsuz yönlerini esas al›p, gelece¤in daha
olumsuz, varolan, süre giden durumu koruman›n daha olumlu olaca¤›n› varsayarak, de-
¤erlendirme ve davran›fl ölçütlerini aynen sürdürmek.

‹kincisi; de¤iflim sürecinin özellikle bilimsel, teknolojik ve ekonomik geliflmelerin hangi
güçler taraf›ndan nas›l kullan›ld›¤›n› göz ard› ederek, insanl›¤›n durumunu ve gelece¤ini
kendili¤inden olumlu yönde etkileyece¤ini varsayarak, bu süreci kay›ts›z, flarts›z kabullen-
mek. Dünyaya bak›fl ve tav›r al›fl da, tarihsel, bilimsel ve yöntemsel de¤il de, yaln›zca kon-
jonktürle ilgili olarak de¤iflmez do¤rulara, al›flkanl›k haline gelmifl düflünme flemalar›na
ba¤l› olanlar, sars›c› geliflmeler karfl›s›nda ya ba¤naz ve saplant›l› bir biçimde do¤ru oldu-
¤una inand›klar› süregelen, varolan de¤erlendirme ve tutumlar›n› sürdürerek marjinallefl-
mekte ya da geliflmelerin rüzgâr›na kap›l›p, savrulup gitmektedirler.

Türkiye’mizde bu süreç, nükleer denge, so¤uk savafl dönemi koflullar›n›n da ürünü olan
12 Eylül rejiminin bask› ve depolitizasyon politikalar›yla çak›flarak, toplumsal kas›rgaya dö-
nüflmüfl; sosyal s›n›flar›n, kategorilerin siyasal, kültürel tercihlerinde bir uçtan, di¤er uca
savrulmalar yaflanagelmifltir ve yaflanmaktad›r.

Herhangi bir temel sorunla ilgili politika gelifltirmede, o sorunla ilgili sosyal, s›n›fsal, top-
lumsal gerçekler ve ç›karlar, tarihsel temeller esas al›nmamaktad›r. AB’ye girifl, YÖK ve
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yerel yönetim reformu tart›flmalar›, bu minval üzre bu davran›fl tarz›yla yap›lagelmifltir.
Susurluk y›rt›lmas›ndan bu yana siyasi rant alanlar›yla, bürokratik rant alanlar›n›n çat›flma-
s›, sürece ve yönelifllere damgas›n› vurmaktad›r. 

Kendine özgü bir tarihi, demokratik tart›flma gelene¤i ve emekten yana, bedensel ve dü-
flünsel emekten yana tavr›yla Mimarlar Odas›’n›n toplumsal bir hizmet ve kamusal bir so-
rumluluk alan› olan mimarl›kla ilgili do¤ru ve tutarl› politikalar gelifltirebilmesi, yaln›zca mi-
marlarla ilgili de¤il, ayn› zamanda tüm toplum kesimleriyle ilgili olarak önem tafl›maktad›r.

Yaz›l› tarihle de befl bin y›l› aflk›n bir süreden beri uzmanlaflm›fl ve kurumlaflm›fl olan mi-
marl›k eylemi, Bat› uygarl›¤›n›n bir aflamas›, ürünü olan endüstri devrimine kadar lonca
örgütlenmeleri çerçevesinde süregelmifltir. Lonca örgütlenmeleri hem temel mesleki e¤i-
timin, hem sürekli e¤itimin sürdürüldü¤ü, hem kullan›c› haklar›n›n, hem de kapal› lonca
sisteminde mesleki haklar›n korundu¤u örgütlenmeler olarak yüzy›llar boyu varl›klar›n› ve
önemlerini korumufllard›r. Loncalardaki yap› kültürü, toplumsal kültürün ve ihtiyaçlar›n
uyumlu bir parças› olagelmifltir. Hizmetle kullan›c› aras›nda arac› yoktur. 

Endüstri devrimi loncalar› da¤›t›rken, tüm e¤itim sistemini, burjuva devriminin ç›karlar› ve
dünya görüflünün do¤rultusunda bir bütün olarak sistemlefltirmifl ve toplumsallaflt›rm›fl-
t›r. Endüstriyel üretimin rasyonelli¤i ve ç›karlar› gere¤i, ayn› zamanda giderek kullan›c›, tü-
ketici haklar›n› da korumaya temel olacak flekilde normlar, standartlar gelifltirmifl ve ya-
sallaflt›rm›flt›r.

E¤itim ve mesleki e¤itim sürecinin ayr›, rasyonel, endüstriyel üretim sürecinin ayr› olarak
sistemlefltirilmesi sürecinde, sürekli mesleki geliflim, bir sorun, bir süreç ve disiplin alan›
olarak görülmemifl ve sistemlefltirilmemifltir. Daha do¤rusu endüstri devrimi ve burjuva s›-
n›f›, loncalar› kapat›rken, meslek mensuplar›n›n mesleki haklar›n›, rantlar›n› koruyan ör-
gütlenmelere yasal zemin haz›rlayarak, meslek mensuplar›n› kendi ittifak alan›na çekmifl-
tir. Loncalarda ç›rakl›k, kalfal›k, ustal›k aflamalar›yla sistemlefltirilmifl olan sürekli mesleki
geliflim, yaln›zca mesleki haklar›n, rantlar›n korunmas›yla s›n›rl› olarak ortaya ç›kan yeni
mesleki örgütlenmelerde söz konusu olmam›flt›r. Üretim sürecine ve üretim kârlar›na ege-
men olan burjuva s›n›f›, at›l›m ve öncülük döneminde sürekli bilimsel ve teknolojik gelifl-
melerin de sahibi olarak, hem e¤itim sistemini, hem de üretim ve mesleki uygulamalar›n
geliflmelerini birbirinden koparm›fl, güdümleyebilmifltir. 

19. ve 20. yüzy›l boyunca her alandaki uzmanlaflma, mimarl›k alan›nda tasar›m, üretim
ve kullan›m süreçlerinin giderek birbirinden kopmas›na, ayr›ca üretim sürecinin de kendi
içinde giderek ayr›flmas›na neden olmufltur. “Beyaz Kitap” bu ayr›flman›n, yap› üretimin-
de uzmanlaflman›n sak›ncalar›n› ifade etmektedir. Ancak “Beyaz Kitap” kurumlaflm›fl yük-
sekö¤renim sistemi içinde yer alan mimarl›k e¤itiminin giderek toplumsal gerçeklikten ko-
puflunu ve bunun mimarl›k sürecindeki yans›malar›n› dikkate alamam›flt›r. “Beyaz Kitap”
ayn› flekilde, bütünsel bir süreç olan mimarl›¤›n tasar›m, üretim, kullan›m süreçlerinin par-
çalanm›fl olmas›n›n, tasar›m sürecine s›k›flt›r›lm›fl, bu süreç içerisinde idealize edilmifl mi-
marl›k eyleminin, do¤rudan finans sistemine mahkûm olarak toplumsal gerçeklikten ve
ihtiyaçlardan koptu¤unu görememekte, görmemektedir. 

Bugün mimarl›¤›n içinde oldu¤u kriz, konjonktürel veya ekonomik bir krizin çok ötesin-
de, Bat› uygarl›¤›n›n içinde oldu¤u yap›sal kültürel krizin bir parças›d›r. Pragmatik bir yak-
lafl›mla, mimarl›¤›n içinde oldu¤u krize çözüm olarak, yeni ifl alanlar› aray›fl›, yeni ihtiyaç
tan›mlamalar› ve meslekiçi e¤itim, sürekli mesleki geliflim programlar› ile bu ihtiyaçlara ce-
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vap verme çabalar› yeterli olmayacakt›r.

ABD’de giderek zorunlu hale getirilen sürekli mesleki geliflim programlar› ve mimarl›k hiz-
met alanlar›n›n alabildi¤ine çeflitlendirilmeye çal›fl›lmas›, Avrupa’ya göre daha ileride gö-
rülmektedir. Ancak bu ilerdelik pragmatik bir ilerdeliktir. Temel sorun, tasar›m, üretim,
kullan›m süreçleri bütünlefltirilmifl mimarl›k eyleminin ve formasyonunun hem mimarl›k
e¤itim süreçleriyle, hem de kullan›c›lar ve toplumsal ihtiyaçlarla yo¤un bir etkileflim içine
girebilmesidir. Sürekli mesleki geliflim bu bütünsellik ve etkileflimin mümkün ve gerekli ol-
du¤una iflaret etmektedir. Bu bütünsellik ve etkileflim çerçevesinde yap›lar›n yeniden kul-
lan›m›, kentsel yeniden kullan›m, kentsel fiziki yap›yla birlikte sosyal ve kültürel yap›n›n da
iyilefltirilmesi, mimarl›k için 21. yüzy›l vizyonu ve stratejisi olabilir. 

Bu do¤rultuda sürekli mesleki geliflim, meslek örgütünün çal›flma alanlar›ndan yaln›zca bi-
ri de¤il, temel bir dönüflüm alan› olarak tasar›mlanabilir ve örgütlenebilir. Konjonktürel
koflullar da buna uygun görülmektedir. Bir yandan yüksekö¤renim kurumlar›, di¤er yan-
dan yap› sektörü ve toplumsal kategoriler, Mimarlar Odas›’n›n ve ilgili meslek örgütleri-
nin birlefltirici, de¤ifltirici önerilerine, içinde oldu¤umuz kriz koflullar›nda aç›k durumdad›r-
lar. Mimarl›k, yap› üretimi, kentleflme süreçlerinde, birbiriyle ba¤lant›l› toplumsal süreçler
ve kurumlaflmalar gelifltirilebilir. Sürekli mesleki geliflim bu sürecin baflar›l› olabilecek be-
lirleyici alan›d›r. 

1. Tan›m: 

Dünyam›z›n ve Türkiyemizin sürekli de¤iflim koflullar›nda sürekli mesleki geliflim, mimar›n
mesleki varoluflunu sürdürebilmesinin temel ilkelerinden biri olup, meslek örgütünün de
baflat sorumluluk alanlar›ndan biridir.

2. Mimar ve sürekli mesleki geliflim:

Toplumsal bir varl›k ve mimarl›k eyleminin oda¤›nda olan bir kifli olarak mimar›n, sürekli
mesleki geliflimi öncelikle kiflisel sorumlulu¤undad›r. 

Mimar, bu sorumlulu¤unu, dünyay›, bilimsel ve teknolojik geliflmeleri, toplumun geliflen
ve de¤iflen gereksinmelerini, özellikle hizmet etti¤i kullan›c›lar›n sorun ve gereksinmeleri-
ni yak›ndan takip ederek ve onlarla etkileflerek yerine getirmeye çal›fl›r. 

Mimar, bilgisini toplumla paylaflmal›, bu paylafl›m› kendi gelifliminin de bir ö¤esi haline ge-
tirebilmelidir. 

Mimar, yap› sektörü içindeki ortaklar› ile de bilgisini paylaflmal›, s›namal› ve karfl›l›kl› etki-
leflim içinde kendini gelifltirmelidir.

Mimar, serbest büro sahibi olarak kamu kesiminde ve özel kesimde yönetici olarak birlik-
te çal›flt›¤› meslektafllar›yla bilgi ve deneyimini paylaflmal›, sürekli mesleki geliflmelerine
katk› koymal›d›r. Sürekli mesleki geliflim mimar›n öncelikle kiflisel, ama ayn› zamanda top-
lumsal bir sorumluluk alan›d›r.

3. Meslek örgütü ve sürekli mesleki geliflim:

Binlerce y›ll›k mimarl›k birikiminin ve kültürünün tafl›y›c›s› ve ileriye götürücüsü bir meslek
örgütü olarak Mimarlar Odas›, mimarl›¤› yüceltmenin ve mimarl›k hizmetinin sürekli geli-
fliminin kurumsal sorumlusudur.

Mimarl›k e¤itiminin toplumsal - kamusal hizmete dönüflmesinde, toplumun ç›karlar› ve
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kullan›c› haklar› do¤rultusunda bu hizmetin kalitesinin ve geliflen ihtiyaçlara göre sürekli
geliflim ortam›n›n koflullar›n›n ve hukukunun oluflturulmas› ve kurumlaflt›r›lmas› meslek
örgütünün sorumlulu¤undad›r. Bu kurumun ad› Sürekli Mesleki Geliflim Merkezi olabilir.

4. Sürekli Mesleki Geliflim Merkezi ve etkileflim alanlar›:

Mimarl›kta ve mimarl›¤› etkileyen bilimsel ve teknolojik alanda dünya ve ülke çap›nda ge-
liflme ve de¤iflme e¤ilimleriyle dinamik etkileflim içinde olmal›d›r. 

Ülkedeki mimari, kentsel çevreyle ilgili toplumsal ihtiyaçlar›n geliflme ve de¤iflme e¤ilim-
leriyle etkileflme içinde olmal›d›r. 

Dünyadaki ve Türkiye’deki yap› teknolojisindeki geliflmelerle do¤rudan bilgilenme içinde
olmal›d›r.

Yap› sektörüyle ve yap› sektöründeki üretici güçlerle karfl›l›kl› bilgilenme, etkileflme ve ge-
rekti¤inde ortakl›k iliflkileri içinde olmal›d›r. 

Yüksekö¤retim ve mimarl›k e¤itim kurumlar›yla ve mimarl›k e¤itimiyle ilgili olarak do¤ru-
dan ve ortakl›k iliflkisi içinde olmal›d›r. 

Yap› sektöründe, kamu sektöründe ve özel sektörde görev yapan uzman mimar üyelerle
bilgi paylafl›m› ve dayan›flma içinde olmal›d›r.

Sürekli mesleki geliflim alan› mimarlar›n mesleki bilgi ve deneyimlerini paylaflt›klar› en yük-
sek düzeyde dayan›flma alan›d›r. Bu dayan›flma alan›na uluslararas› bir boyut kazand›r›l-
mal›, mimarlar›n uluslararas› dayan›flmas› ve mimarl›¤›n dünya çap›nda yüceltilmesi vizyo-
nu gelifltirilmelidir.

5. Sürekli Mesleki Geliflim Merkezi (SMG Merkezi):

Mimarl›k hizmetlerinin çeflitlendirilmesi ve etkinlefltirilmesi aç›s›ndan, toplumsal gereksin-
melerin geliflim ve yönelifl alanlar›n› belirleyecek, henüz tan›mlanmam›fl gereksinme alan-
lar›n› inceleyen sürekli mesleki geliflim kurumu, programlar›n› yönlendiren merkezi bir bi-
lim ve de¤erlendirme platformu oluflturmal›d›r. 

Sürekli mesleki geliflim kurumu, mimarl›kla ve mimarlar›n kiflisel geliflimiyle ilgili mesleki
hizmetin ve mimarl›k formasyonunun tüm alanlar›nda e¤itim programlar› ve yöntemleri
gelifltirir; mimarlar›n meslek örgütü ve birimlerinin inisiyatifine, tercihlerine ve kullan›m›-
na sunar. 

Sürekli mesleki geliflim kurumu, mimarlar›n sürekli mesleki geliflimi do¤rultusunda kat›l-
d›klar› programlar› puanland›racak ve sertifikaland›racak kurallar› gelifltirir ve Merkez Yö-
netim Kurulu’na sunar.

Sürekli mesleki geliflim mimar›n mesleki referans› ve sicili olacak flekilde disipline edilme-
li, giderek zorunluluk haline getirilmelidir.

Bu alanda, Mimarlar Odas›’n›n belli birimlerinde, ‹zmir, ‹stanbul, Ankara flubelerinde y›l-
lardan beri devam eden meslek içi e¤itim programlar› çerçevesinde ve depremden sonra
ç›kan kararname gere¤i, gelifltirilen bir yönerge var. Bu çerçevede Mimarlar Odas›’n›n
önemli bir birikimi var.

Ayr›ca 2005 çerçevesinde 14-15-16 Haziran’da ‹stanbul’da toplanan UIA Konseyi toplan-
t›s› de¤erlendirilerek, Mimarl›k ve E¤itim Kurultay› Dan›flma Kurulu’nun önerisi ve onay›
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ile bir uluslararas› yuvarlak masa toplant›s› yap›ld›. Bu toplant› UIA nezdinde yap›ld›. Top-
lant›ya ‹ngiltere’den, Avrupa’n›n bölgelerinden uzmanlar, ACE Baflkan›, ama özellikle
Amerika'dan iki uzman geldiler. Amerikal› uzmanlar büyük bir heyecanla kendi ülkelerin-
deki sürekli mesleki geliflimi anlatt›lar. Eyaletlerin ço¤unda giderek zorunluluk haline ge-
tirilmifl, ama 7-8 eyalette zorunluluk getirilmemifl durumda. Orada farkl› bir dünya var.
Amerikal›lar çok pragmatik, yani daha çok dünya piyasalar›na ve kendi iç piyasalar›na ye-
ni ifl alanlar› yaratma do¤rultusunda yo¤un ve karmafl›k, ama kendi içinde ilkeleri olan bir
program yap›yorlar. Bundan ders al›nabilir.

‹ngiltere’den farkl› bir tav›r koyuldu; “Biz elektronik ortamda bütün programlar› yapt›k, is-
teyen herkes ulaflabilir” denildi. Türkiye’deki birikim farkl› ve dünya çap›nda orijinalitesi
olan bir birikim. Tart›flmalarda da yafl›yoruz. Biz acaba hep Bat›’y› m› takip edece¤iz? Ba-
t› uygarl›¤›n› da kritik ediyoruz, Bat› uygarl›¤› mutlu bir dünya kurmuyor. Ama ona olan
kriti¤imiz, ona karfl›t olmak ad›na onun gerisinde kalmay› gerektirmez. Dolay›s›yla, her-
hangi bir kritik, herhangi bir elefltiri esas olarak onu aflmay› hedefler, yani e¤er biz bir kri-
tik yapacaksak Bat› uygarl›¤›na, ki yapmam›z gerekir; bu kriti¤in temeli ve esas amac›, on-
dan daha iyisini yapmak iddias›n› tafl›makt›r. 

Mimarlar Odas› bir anayasal kurum olarak sürekli mesleki geliflim kurumlaflmas›n› bir maf-
sal gibi örgütlemelidir. Bu mafsal, bir birleflme noktas›d›r. Bir taraf›na Oda bir kurum ola-
rak, di¤er bir taraf›na da üniversite eklemlenmelidir. Üniversiteyle sürekli mesleki geliflim
aras›nda çok ciddi bir al›flverifl kurulmas›na koflullar elvermektedir. Bu mafsal›n bir taraf›n-
da yap› sektörü yer almal›d›r. Onlar›n da sorunlar› var, yani aktar›lan her teknoloji birta-
k›m etik ve gerçekten sa¤l›k problemi de yaratmaktad›r. Baz› malzemeler, teknolojiler gel-
mektedir ve bu malzemeleri, teknolojileri kritik edecek bir kurumlaflma yoktur. Zararl› tek-
nolojiler de gelmektedir. Örne¤in PVC konusunda Türkiye’de kurumsal bir tav›r al›nma-
m›flt›r. Dolay›s›yla, yap› sektörüyle mafsal iliflkisi olmal›d›r, ama temelde de toplumla ön-
celikle kendi mimarl›k taban›yla, yani mimar üyeleriyle bir mafsal noktas› olmal›d›r. Piya-
san›n ve sektörün ve kamunun de¤iflik yerlerinde olan, üniversitenin d›fl›ndaki alanlarda
çal›flan uzman arkadafllar›m›zla ve onlar›n iliflki alanlar›yla, etkileflim içinde olmal›y›z. Bun-
lar›n en yetkinlerini, en yeteneklilerini, bilgililerini ve uzmanlar›n› bu mafsal alan› içine al-
mal›y›z. Böyle bir iliflkiler alan›n›, mafsal iliflkisi fleklinde kurumlaflt›rabiliriz. Böyle bir ku-
rumlaflmada, tarihî referanslar çok önemlidir. Biz hem yatay planda, yani mekânsal plan-
da dünyan›n bütün örneklerini kritik edece¤iz, ama tarihsel bir sürece de oturtaca¤›z. O
tarihsel süreç çok önemlidir. Anadolu’da ciddi bir yap› kültürü birikimi var. Mimari aç›dan
onun nas›l bir kurumsal ortamda geliflti¤ini inceledi¤imiz zaman görüyoruz ki, bütünsel-
lik var; yani loncalarda hem meslek e¤itimi var, hem sürekli meslek e¤itimi var, hem tü-
ketici haklar›n›n korunmas› var, hem meslek haklar›n›n korunmas› var. Bu bütünselli¤i il-
kesel olarak yeniden elde etmeye çal›flmal›y›z.

Bu bilgiler taklit etmek için de¤ildir. ‹lkesel olarak mesleki e¤itim, sürekli mesleki e¤itim
ve toplumsal ihtiyaçlar›n bütünlü¤ü, tasar›m ve uygulaman›n bütünlü¤ü bizim için bir uy-
garl›k birikimidir. Bat› uygarl›¤› bu bütünlü¤ü parçalad›¤› için bir kriz içindedir. Dolay›s›y-
la, bu krizi böyle alg›lad›¤›n›z zaman, bu kriz kültürel bir krizdir, konjonktürel bir kriz de-
¤ildir, ekonomik bir kriz de¤ildir. Ama böyle yans›maktad›r, ekonomik kriz olarak yans›-
maktad›r. Bir konjonktürel kriz gibi görülmektedir ve Bat› uygarl›¤› bu krizi, insanl›¤›n aley-
hine bir pazar alan› yaratmak üzere kullanmaktad›r. Ba¤dat’› y›kmaktad›r, arkas›ndan iha-
le sistemleri getirmektedir. Ba¤dat y›k›lm›flt›r, ama Belgrat da y›k›lm›flt›r. Dolay›s›yla, pa-
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zar mücadele alanlar›, bu parçalanm›fl sürecin bütün hastal›klar›n› dünyaya fatura etmek-
tedir. Buna karfl› bizim baflar›l› bir mücadele vermemiz için, onun esas›na iliflkin bir kriti¤i
yapabilmemiz gerekir. Bütün dünya mimarlar›n› bu kritik etraf›nda birlefltirmeye çal›flarak
bu krize karfl› mücadele verilebilir. Baflar› sadece ulusal ölçekte baz› tedbirlerle ve zorla-
malarla içe kapanarak mümkün de¤ildir. Dolay›s›yla, küreselleflme sürecinin do¤ru kav-
ranmas›, onun gerçek zararlar›na karfl› küresel planda düflünceler üretmek, küresel plan-
da mücadele yöntemleri üretmek ve bunu da paylaflmakt›r. Paylafl›m, dayan›flma gerçek-
ten 21. yüzy›lda baflar›n›n temel ilkeleridir. Bunda bir sorunumuz var: Mühendislerin böy-
le bir örgütü yok, t›bb›n da böyle bir örgütü yok; yani biz dünyan›n yönetimi usulü için-
de, sistemi içinde UNESCO düzeyinde bir örgütüz, uluslararas› bir örgütüz ve tümünü
temsil eden, bütün dünya mimarlar›n› temsil eden bir örgütlenme modeli var. Bu mode-
lin de, Birleflmifl Milletler’in oldu¤u gibi, zaaflar›, eksikleri var. Demek ki, biz oraya da bir
görüfl, enerji tafl›yabiliriz ve misyonumuzu onlarla paylaflarak güç al›r›z.

Yap› Denetimi E¤itimi 16-17 Kas›m 2007

Düzenleyen: Mimarlar Odas› ‹zmir fiubesi

Mimarl›k Hizmetlerinde Temel Kavramlar E¤itimi 14-15 Aral›k 2007

Düzenleyen: Mimarlar Odas› ‹zmir fiubesi
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TMMOB M‹MARLAR ODASI 

SÜREKL‹ MESLEK‹ GEL‹fi‹M MERKEZ‹ YÖNETMEL‹⁄‹ 
(16-17 Nisan 2004 tarihli 39. Ola¤an Genel Kurul’da kabul edilmifltir.)

B‹R‹NC‹ BÖLÜM
Merkezin Kuruluflu, Amaç ve Etkinlikleri

Kurulufl

Madde 1- Anayasa’n›n 135 inci maddesi ile 3458 say›l› Mühendislik ve Mimarl›k Hakk›n-
daki Kanun, 6235 say›l› Türk Mühendis ve Mimar Odalar› Birli¤i Kanunu ve ilgili di¤er ka-
nunlara göre, Mimarlar Odas›’n›n görevleri aras›nda bulunan mesle¤in genel menfaatle-
ri, kamu ve toplum yarar› do¤rultusunda yürütülecek sürekli mesleki geliflim, araflt›rma ve
uygulamalar› bu Yönetmelikte düzenlenen amaç, yöntem, ilke ve koflullar içersinde yeri-
ne getirmek üzere “Mimarlar Odas› Sürekli Mesleki Geliflim Merkezi” kurulmufltur.

Amaç

Madde 2- Mimarl›k mesle¤i ve mesleki hizmetin; etkinli¤ini, verimlili¤ini ve geliflimini sü-
rekli k›lmak amac›yla; meslek mensuplar›na de¤iflen dünya koflullar›, bilimsel-teknolojik
geliflmeler ve toplumsal gereksinmeler çerçevesinde, mesleki formasyonlar›n› sürekli ge-
lifltirme ortamlar›n›, olanaklar›n› ve f›rsatlar›n› sunmak, edindi¤i yeni bilgi ve becerilerini
de¤erlendirmek ve referanslar› haline getirmektir. 

Görev ve Etkinlikler

Madde 3- Merkez, bu Yönetmeli¤in 2 inci maddesinde belirtilen amaçlar›na ulaflmak
için afla¤›daki çal›flma ve etkinlikleri yürütür;

a) Mesleki hizmet alanlar›n›n de¤iflim ve geliflimlerini gözlemleyerek akslar›n› ve öncelik-
lerini belirlemek,

b) Bu do¤rultuda farkl› yöntem ve teknikler gelifltirmek ve uygulamaya  sokmak, 

c) Farkl› birimlerdeki uygulanan programlar›n eflde¤erlili¤ini sa¤lamak, kay›tlar›n› tutmak
ve kredilendirme yöntemlerini belirlemek, 

d) Mimarl›k mesle¤ine iliflkin düzenlenen konferans, seminer, toplant› ve benzeri etkinlik-
leri izlenmek, duyurmak, eflde¤er bulunanlar› saptamak,

e) Konusu ile ilgili arfliv, kütüphane ve benzeri tesisleri kurmak,

f) Toplumun mimarl›k alan›nda bilgisini ve duyarl›l›¤›n› gelifltirmeye yönelik e¤itim pro-
jeleri üretmek, uygulamak,

g) Üniversite, vak›f, enstitü ve benzeri kurulufllarla iflbirli¤i sa¤lamak, 

h) Sürekli mesleki geliflim çal›flmalar›na iliflkin uluslararas› çal›flmalar› izlemek,

i) Mimarl›kla ilgili ulusal ve uluslararas› alanda seminer, konferans, toplant› ve benzeri
etkinlikleri düzenlemek,

j) Merkezin uluslararas› düzeyde hizmet veren, akredite bir kurum olmas›n› sa¤lamak.
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‹K‹NC‹ BÖLÜM
Merkezin Yap›lanmas›

Merkez Organlar›

Madde 4- Merkezin organlar› flunlard›r;

a) Baflkan

b) Merkez Genel Sekreteri

c) Yürütme Kurulu

d) Bilim - Dan›flma Kurulu

Baflkan

Madde 5- Baflkan, Mimarlar Odas› Yönetim Kurulu taraf›ndan belirlenir. Baflkan›n, mes-
leki hizmetlerin ve formasyonun bütünü hakk›nda yetkinleflmifl, meslek eti¤ini temsil eder
nitelikte olmas›na özen gösterilir. Baflkan, sürenin bitiminden sonra ayn› göreve tekrar se-
çilebilir. 

Baflkan›n Görev ve Yetkileri

Madde 6- Baflkan›n görev ve yetkileri flunlard›r.

a) Merkezi temsil etmek,

b) Merkezin organlar›n›n düzenli ve uyumlu çal›flmas›n› gözetmek,

c) Yürütme Kurulu ve Bilim-Dan›flma Kurulu toplant›lar›na baflkanl›k etmek,

d) Merkez bütçesinin, Çal›flma Program›n›n ve Çal›flma Raporunun haz›rlanmas›n›n sa¤-
lamak ve Mimarlar Odas› Yönetim Kurulu’na sunmak,

e) Gerekli gördü¤ünde Merkez organlar›n› ola¤anüstü toplant›ya ça¤›rmak.

Genel Sekreter

Madde 7- Mimarlar Odas› Yönetim Kurulu, Yönetim Kurulu d›fl›ndan kurumun amaçla-
r›na uygun formasyonda bir mimar› Genel Sekreter olarak seçer. Genel Sekreterin görevi
esas olarak süreklidir. Sözleflmesinde belirtilen özel koflullar d›fl›nda, her dönem Mimarlar
Odas› Yönetim Kurulu taraf›ndan sözleflmesi yenilenir. Genel Sekreter 4857 say›l› ‹fl Kanu-
nu hükümlerine göre yap›lacak hizmet sözleflmesiyle çal›flt›r›l›r. Genel Sekreterin ücreti Mi-
marlar Odas› Yönetim Kurulu taraf›ndan kararlaflt›r›l›r.

Genel Sekreterin Görev ve Yetkileri

Madde 8- Genel Sekreter Merkezin faaliyet alanlar›n›n yürütülmesinden sorumludur. Yü-
rütme Kurulu’nun yaz›flmalar›n› ve ifllerini Genel Sekreter yürütür.

Yürütme Kurulu

Madde 9- Yürütme Kurulu, Baflkan, Genel Sekreter ve Mimarlar Odas› Yönetim Kuru-
lu’nca seçilen 5 üye ile birlikte, 7 kifliden oluflur. Yürütme Kurulu’nun, mimarl›¤›n tasar›m,
uygulama, kullan›m ve yeniden kullan›m süreçlerinde, deneyim sahibi ve birbirini tamam-
layan formasyon ve nitelikte kiflilerden oluflturulmas›na özen gösterilir.
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Her Genel Kuruldan sonra seçilen Mimarlar Odas› Yönetim Kurulu, döneminin ilk üç ay›
içerisinde, Yürütme Kurulu’nun 5 üyesinden en çok ikisini de¤ifltirebilir. De¤ifltirilenlerin
yerine seçilen yeni üyelerle oluflacak Yürütme Kurulu’nun yap›s›nda, yukar›daki ilkeler gö-
zetilir.

Yürütme Kurulu’nun Görev ve Yetkileri  

Madde 10- Yürütme Kurulu’nun görev ve yetkileri flunlard›r:

a) Merkezin y›ll›k çal›flma program›n›, Sürekli Mesleki Geliflim Bilim-Dan›flma Kurulu’nun
görüfl ve önerilerini de alarak, Baflkanla birlikte haz›rlamak,

b) Merkezin amac› do¤rultusunda çal›flma ve e¤itim programlar›n› haz›rlamak, projelen-
dirmek ve uygulamak,

c) Her çal›flma y›l› sonunda, Merkezin geçmifl y›la iliflkin çal›flma raporunu haz›rlamak,

d) Merkezin y›ll›k bütçesini baflkan ile birlikte haz›rlamak,

e) Merkezin amaçlar›n›n gerekli k›ld›¤› çal›flma gruplar›n› oluflturmak, bu gruplar›n eflgü-
dümünü sa¤lamak,

f) Sürekli Mesleki Geliflim kapsam›nda meslek içi e¤itimin programlan›p uygulanmas›
amac›yla gerekli gördü¤ü kifli ve kurulufllar ile iletiflim kurmak, iflbirli¤ini gerçeklefltirmek,

g) Mimarlar Odas› flubelerinde kurulan ve kurulacak olan sürekli mesleki geliflim birimle-
rinin çal›flmalar›n› incelemek, yönlendirmek ve yard›mc› olmak,

h) Merkezin çal›flma konular› ile ilgili olarak Mimarlar Odas› Yönetim Kurulu’nun verdi¤i
iflleri yürütmek.  

Bilim-Dan›flma Kurulu

Madde 11- Bilim-Dan›flma Kurulu’nun teflkilinde ve de¤ifliminde afla¤›daki oluflumlar›n
dengeli bir biçimde yer almas› gözetilir.

a) Üniversiteler

b) Yap› üretiminde yer alan mesleki formasyonlar

c) Yap› sektörü 

d) Mimarl›k Vakf›

e) Mimarl›k alan›ndaki di¤er kurum ve kurulufllar

Bilim-Dan›flma Kurulu, Mimarlar Odas› Yönetim Kurulu’nca seçilen 16 kifli ile, Genel Sek-
reter, Baflkan ve Yürütme Kurulu üyelerinin kat›l›m› ile birlikte 23 kifliden oluflur. Görev
süresi dört y›ld›r. fiu kadar ki, her Genel Kurul’dan sonra seçilen Mimarlar Odas› Yönetim
Kurulu; Bilim-Dan›flma Kurulu’nun Mimarlar Odas› Yönetim Kurulu’nca seçilen 16 üyesin-
den en çok yar›s›n›, çal›flma döneminin ilk üç ay› içerisinde de¤ifltirebilir.

Sürekli Mesleki Geliflim Bilim-Dan›flma Kurulu, Baflkan’›n ça¤r›s› üzerine 6 ayda bir topla-
n›r. Geçerli özrü olmaks›z›n 2 kez toplant›ya kat›lmayan üyenin üyeli¤i kendili¤inden dü-
fler. Kurul üyeli¤inin herhangi bir nedenle süre dolmadan boflalmas› halinde, yeni seçilen
üye ayr›lan üyenin görev süresini tamamlar.
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Bilim-Dan›flma Kurulu’nun Görevleri

Madde 12- Sürekli Mesleki Geliflim Bilim-Dan›flma Kurulu’nun Görevleri: 

a) Sürekli Mesleki Geliflim alan›n›n, üniversiteler, yap› üretiminde yer alan di¤er uzman-
l›k alanlar›, yap› sektörü ile diyalog ve etkileflim içinde, amaç maddesinde belirlenen do¤-
rultuda, vizyon-perspektif ve program gelifltirmek, Mimarlar Odas› Yönetim Kurulu’nun
önerdi¤i konular› tart›flmak ve de¤erlendirmek,

b) Mimarlar Odas› Yönetim Kurulu ile diyalog halinde Bilim-Dan›flma Kurulu’nun ve Yü-
rütme Kurulu’nun yenilenmesine katk›da bulunmak.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Akçal› Konular

Merkezin Bütçesi

Madde 13- Merkezin gelir ve giderleri Mimarlar Odas› bütçesi içinde ayr› bir fas›l olarak
yer al›r. Gelirler, giderler ve harcamalar, her zaman Mimarlar Odas› Denetleme Kuru-
lu’nun denetimine aç›kt›r.

Merkezin Gelirleri

Madde 14- Merkezin gelirleri; yay›n, e¤itim ve di¤er etkinliklerden elde edilen parasal
kazan›mlardan destek gören ve Merkez taraf›ndan yürütülen projeler nedeniyle sa¤lanan
katk›lardan, yap›lan ba¤›fllar ve Mimarlar Odas›’n›n kendi bütçesinden ay›rd›¤› paydan
oluflur.

Merkezin Giderleri

Madde 15- Merkezin amac›n› ve bu yönetmelikte belirtilen etkinlikleri gerçeklefltirmek
için yapaca¤› tüm harcamalar, Merkezin giderlerini oluflturur.

Gelir ve Giderlerin Denetimi 

Madde 16- Merkezin gelir ve giderleri ayr› bir hesapta tutulur. Harcamalar, Baflkan›n
önerisi üzerine Mimarlar Odas›’nca yap›l›r. 

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Son Hükümler

Yürürlük

Madde 17- Bu Yönetmelik, Mimarlar Odas› Genel Kurulu’nun onay› ile ayn› gün yürür-
lü¤e girer ve Resmî Gazete’de yay›nlan›r.

Yürürlü¤e giren bu Yönetmelik, derhal Oda birimlerine gönderilir. Ayr›ca Oda üyesi mi-
marlar›n okuyup görebilecekleri yerlerde, bültenlerde ve dergilerde duyurular› yap›l›r.

Yürütme

Madde 18- Bu Yönetmelik hükümlerini Mimarlar Odas› Yönetim Kurulu yürütür.
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M‹MARLAR ODASI SÜREKL‹ MESLEK‹ GEL‹fi‹M MERKEZ‹’N‹N 2007 YILI
ÇALIfiMA USUL VE ESASLARINA ‹L‹fiK‹N YÖNERGE 

1. G‹R‹fi
Sürekli Mesleki Geliflim çerçevesinde Odam›z bünyesinde yap›lan tart›flmalar›, de¤erlen-
dirmeleri, gelen önerileri son derece yap›c› buldu¤umuzu belirtiyor ve bu kapsamda kat-
k› yapan meslektafllar›m›za teflekkür ediyoruz.

Gelen de¤erlendirmeler incelendi¤inde sürekli mesleki geliflimin öneminin kavrand›¤›n›,
bunun sa¤l›kl› bir flekilde yayg›nlaflt›r›lmas› için gayret gösterilmesi gerekti¤inin vurgulan-
d›¤›n›, meslektafllar›m›z›n sürece adapte olabilmeleri aç›s›ndan dikkatli bir uygulamaya gi-
dilmesinin öneminin hat›rlat›ld›¤› görülmektedir.

Sürekli Mesleki Geliflim kapsamda yap›lacak e¤itimlere tüm üyelerimizin kat›l›m› esast›r.
Meslektafllar›m›z›n alacaklar› e¤itimlerle ilgili olarak üye sicillerinde yap›lacak de¤erlendir-
melerin sonucunda Merkez Yönetim Kurulumuzun sa¤l›kl› bir de¤erlendirme yapmas›
mümkün olacakt›r. 

Hedefimiz 2010 y›l›na kadarki süreçte geçifl sorunlar›n›n giderilmesinin sa¤lanmas›d›r. Bu
süre içerisinde üyelerimizle daha s›k iletiflime geçilerek konunun ayd›nlat›lmas› sa¤lana-
cakt›r. Bu süreçte meslektafllar›m›z›n e¤itimle ilgili performanslar›n›n y›llara ba¤l› olmadan
de¤erlendirilmesi mümkün olabilecektir.

Yönetim Kurulumuz; SMGM Yönetmeli¤i, SMGM’nin Yönetim Kurulu’na iletti¤i karar
önerileri, fiubelerimizden gelen önerileri de dikkate alarak, 2007 y›l› içinde kredilendirme
baflta olmak üzere izlenmesi gereken usul ve esaslar› afla¤›daki flekilde belirlemifltir.

Genelde 4 de¤iflik kanalda yürütülmesi öngörülen (Meslek ‹çi E¤itim, Mesleki Etkinlikler,
Mesleki Deneyim, Bilimsel Çal›flmalar) çal›flmalardan, 2007 y›l› içinde “Kredilendirme Ku-
rallar› Tasla¤›”nda belirtilen “Meslek ‹çi E¤itim” ve “Mesleki Etkinlikler” bölümlerinin uy-
gulamaya geçirilmesini, di¤er bölümlerle ilgili de¤erlendirmelerin sürdürülmesini kararlafl-
t›rm›flt›r.

Gayrimenkul De¤erleme Uzmanl›¤›  E¤itimi 12 May›s 2007

Düzenleyen: Mimarlar Odas› ‹zmir fiubesi
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2. E⁄‹T‹M PROGRAMLARININ N‹TEL‹KLER‹

2.1.MESLEK ‹Ç‹ E⁄‹T‹M

2.1.1. GENEL HUSUSLAR

1. Meslek içi e¤itimlere kat›l›mda al›nacak kredi 1 kredi/saat olarak hesaplanacakt›r

2. Meslek içi e¤itim sonunda S›nav yap›lacaksa al›nacak kredi 2 kredi/saat olarak hesap-
lanacakt›r,

3. fiubeler, içeri¤i ve e¤itimcisi SMGM Yürütme Kurulu taraf›ndan onaylanan e¤itim prog-
ramlar› düzenleyebilirler.

4. Belirlenen e¤itim programlar› çerçevesinde, flubelerce önerilen e¤itimlerin ülke gene-
linde programlanmas› ve takviminin haz›rlanmas›n›n gerekmesi halinde, bu husus
SMGM’nce düzenlenecektir. 

5. Zorunlu e¤itimlerden al›nacak krediler sadece al›nd›¤› y›l için geçerlidir,

2.1.2. 2007 YILINA ÖZGÜ HUSUSLAR

1. 2007 y›l›nda 15 kredi al›nmas› zorunludur.

2. 2007 y›l› için zorunlu programlar; Mimarl›k Hizmetlerinde Temel Kavramlar, Bilirkiflilik
ve Yap› Denetimi’dir. Bu programlar›n iflleyifli ile ilgili baz› hususlar afla¤›da yer almaktad›r:

a. Mimarl›k Hizmetlerinde Temel Kavramlar: Bu program gerek yeni bafllamas› ge-
rekse çok say›da kat›l›mc›n›n olmas› nedeniyle 3 y›la da¤›t›larak tamamlanacakt›r. Bir di-
¤er deyiflle üyeler bu e¤itimi 3 y›l (2007-2009) içinde alabileceklerdir. Bu husus SMGM ta-
raf›ndan flubelerle birlikte programlanacakt›r.

b. Bilirkiflilik: fiubelerimizce daha önceki dönemlerde de verilen bu e¤itimin esaslar›n-
da önemli bir de¤ifliklik düflünülmemektedir,

c. Yap› Denetimi: Bu programa iliflkin esaslar SMGM taraf›ndan daha sonra belirlenecektir.

2.2. MESLEK‹ ETK‹NL‹KLER

1. Konferans, sempozyum, kongre, panel vb. toplant›lara kat›l›m halinde her kat›l›m gü-
nü için 1 Kredi verilecektir.

2. Teknik Gezilere kat›l›nmas› halinde her gün için 1 Kredi verilecektir.

bolum4-smg  1/10/08  2:16 PM  Page 102



103
Mimarlar Odas› ‹zmir fiubesi 38. Dönem Çal›flma Raporu

SÜREKL‹ MESLEK‹ GEL‹fi‹M MERKEZ‹

3.AKÇALI HUSUSLAR
1. Zorunlu e¤itimler için kat›l›mc›lar 5 YTL/saat ödeyecektir.

2. Di¤er e¤itimler için kat›l›mc›lar 10 YTL/saat ödeyecektir.

3. E¤itimin bir merkez etkinli¤i olmas› ve SMGM taraf›ndan düzenlenmesi halinde:

d. E¤itimcinin 1 gece konaklama, ulafl›m ve 60 YTL/saat e¤itim ücreti,

e. E¤itimin verilmesi sürecindeki zorunlu giderler, (salon kiras›, ders notu ço¤altma, ikram vb.)

f. Bu süreçte, e¤itimin verildi¤i kentteki flube yönetiminin yapt›¤› kimi zorunlu masraflar
SMGM taraf›ndan onaylanarak karfl›lanacakt›r.

4. fiubeler taraf›ndan önerilen ve SMGM taraf›ndan uygun görülen e¤itim
programlar›n›n düzenlenmesi halinde:

a. fiubeler, SMGM kapsam›nda düzenlenen e¤itimlerde merkezi olarak belirlenen e¤itim
ve e¤itimci ücretlerine uymak durumundad›rlar.

5. Di¤er Hususlar:

a. SMGM çal›flmalar› flubeler ve genel merkezde ayr› fas›llar halinde tutulacakt›r.

b. fiubelerce düzenlenen ve SMGM taraf›ndan onaylanan Sürekli Mesleki Geliflim kapsa-
m›ndaki e¤itimlerle ilgili hesaplar, flube bütçesinde aç›lm›fl SMGM fas›llar›n›n gelir ve gi-
derleri kapsam›nda de¤erlendirilecektir.

c. Di¤er flubelerden, düzenlenen e¤itime kat›l›m oldu¤u takdirde kat›l›mlarla ilgili tahsi-
lâtlar, geçici hesaba al›narak tahsilât›n tamam› e¤itimin verildi¤i flubeye aktar›lacakt›r.

d. Sürekli Mesleki Geliflim Merkezi taraf›ndan düzenlenen ve flubelerde verilen e¤itimler-
le ilgili tüm hesaplar Genel Merkez hesab›na aktar›lacakt›r.

e. fiubeler SMGM merkezinin onay› ve Mimarlar Odas›’n›n kurallar› çerçevesinde e¤itim-
lere sponsor bulabileceklerdir. Sponsor gelirleri flubede e¤itimle ilgili aç›lan geçici hesaba
hiç kat›lmadan do¤rudan flubenin bütçesinde gelirlere yaz›lacakt›r.

f. SMGM taraf›ndan bas›lan ders notlar›n›n ve di¤er e¤itim malzemesinin e¤itime kat›lan-
lara ücretsiz olarak verilecek; yay›nlar flubelere zimmetli olarak gönderilecek, e¤itime ka-
t›lanlar›n say›s› kadar miktar düflülecektir.

g. fiubelerimizde profesyonel olarak çal›flan meslektafllar›m›z›n e¤itim ücretleri, kendileri
taraf›ndan karfl›lanacakt›r. Personelin ücret al›nmadan e¤itim görmesi SMGM kay›tlar›n›n
tutulmas› aç›s›ndan mümkün de¤ildir.
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4.BA⁄IfiIKLIKLAR 
1. 65 yafl üzerindeki meslektafllar›m›zdan SMGM e¤itimlerine kat›l›mla ilgili yükümlülük-
ler aranmayacakt›r,

2.1977–1987 y›llar› aras›nda mezun olan meslektafllar›m›zdan, zorunlu e¤itim prog-
ram›na kat›lmalar› istenmeyecek, belirlenen kriterler çerçevesinde, uygun gördükleri e¤i-
tim ve mesleki etkinli¤e kat›larak yükümlülüklerini yerine getirebileceklerdir, 

3. 1987 ve sonras›nda mezun olan meslektafllar›m›z, belirlenen kriterler çerçevesinde,
SMGM taraf›ndan öngörülecek zorunlu e¤itimleri almakla yükümlü olacaklar, ayr›ca uy-
gun gördükleri di¤er e¤itim ve mesleki etkinliklere kat›labileceklerdir,

4. Bilirkiflilik ve yap› denetimi alanlar›nda sürekli mesleki geliflim kapsam›ndaki e¤itimler-
le verilecek yetkilendirmelerde yukar›da tan›mlanan ba¤›fl›kl›klar geçerli olmayacakt›r,

5.‹fiLEY‹fiE ‹L‹fiK‹N D‹⁄ER HUSUSLAR

• Bilirkiflilik, Mimarl›k Hizmetlerinde Temel Kavramlar, ‹fl güvenli¤i ve Sa¤l›¤›, Yap› Dene-
timi ve benzeri e¤itimlerle ‹lgili olarak Genel Merkez bünyesinde komisyonlar kurulmak-
tad›r, bu komisyonlar›n haz›rlad›klar› e¤itim programlar› belirleyici olacakt›r. 

• SMGM taraf›ndan düzenlenen ve bundan sonra düzenlenecek olan zorunlu e¤itim
programlar› için e¤itimci yetifltirilmesi de önemli bir konu olarak görülmektedir. Bu kap-
samda, flubelerimizce belirlenecek meslektafllar›m›zla de¤iflik konularda e¤itimci prog-
ramlar› oluflturulacakt›r.

• Belirlenen e¤itim programlar› çerçevesinde, flubelerce önerilen e¤itimcilerce verilecek
e¤itim ülke genelinde programlanacak ve takvim SMGM’nce düzenlenecektir.

• Her e¤itimin geçerlilik süresi ilgili komisyonun önerisiyle belirlenecek, güncelleme e¤i-
timi de keza bu komisyonlarca gelifltirilecek ve hangi sürelerle al›nmas› kararlaflt›r›lacakt›r.

• fiu anda merkezi olarak komisyonlar› kurulan Bilirkiflilik, Mimarl›k Hizmetlerinde Temel
Kavramlar, ‹fl güvenli¤i ve Sa¤l›¤›, Yap› Denetimi e¤itimlerinin hepsinin benzer ders ko-
nular› oldu¤undan hareketle, bu konularda komisyonlar aras› bir çal›flma yürütülecektir. 
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2008 YILI BÜRO TESC‹L BELGES‹ GENELGES‹ 
De¤erli meslektafllar›m›z,

Sürekli Mesleki Geliflim mimarlar›n bilgi ve becerilerinin toplumun ihtiyaçlar›na uygun ol-
mas›n› garantiye alan, bunlar›n yitirilmemesini ve art›r›lmas›n› sa¤layan ve yaflam boyu sü-
ren bir ö¤renme sürecidir.

“Mimarl›k mesle¤i ve mesleki hizmetin; etkinli¤ini, verimlili¤ini ve geliflimini sürekli k›lmak
amac›yla; meslek mensuplar›na de¤iflen dünya koflullar›n›, bilimsel teknolojik geliflmeler
ve toplumsal gereksinmeler çerçevesinde, mesleki formasyonlar›n› sürekli gelifltirme or-
tamlar›n›, olanaklar›n› ve f›rsatlar›n› sunmak, edindi¤i yeni bilgi ve becerilerini de¤erlen-
dirmek ve referanslar› haline getirmektir.”

2004 y›l›nda Mimarlar Odas› Genel Kurulu’nda yönetmeli¤inin kabul edilmesiyle çal›flma-
lar›na bafllayan Sürekli Mesleki Geliflim Merkezi’nin amaç maddesinde yukar›daki sat›rlar
yer almaktad›r. Kuruluflundan itibaren bu alandaki çal›flmalar› yürütmekte, de¤iflik e¤itim
programlar› düzenlemektedir. SMGM bu amaçla bir el kitab› haz›rlam›fl ve flubelerimize
da¤›tm›flt›r. Ayr›ca Mimarlar Odas› web sayfas›ndan ulaflabilece¤iniz, e¤itimler ve çal›fl-
malar hakk›nda bilgilerin bulundu¤u bir SMGM web sayfas› düzenlenmifltir.

Mimarlar Odas› Sürekli Mesleki Geliflim Merkezi olarak, kamu ad›na mesleki sorumluluk
yüklenecek mimarlar›n, y›lda toplam 1 haftalar›n› de¤iflik e¤itim programlar› kapsam›nda-
ki etkinliklere kat›larak, mesle¤imizle ilgili geliflmeleri edinmelerini hedefliyoruz. 20-21 Ka-
s›m 2004 tarihinde kabul edilen “Serbest Mimarl›k Hizmetleri Uygulama, Tescil ve Mes-
leki Denetim Yönetmeli¤i” kendi ad›na serbest çal›flan mimar›n, Mimarlar Odas›’nca tes-
cilinin yap›lmas›, yenilenmesi, büro tescil belgesinin ve serbest mimar mührünün verilme-
si için, di¤er yükümlülüklerin yan› s›ra, Mimarlar Odas›’n›n öngördü¤ü meslek içi e¤itimi
alm›fl olmas›n› da öngörmektedir. Mimarlar Odas› Merkez Yönetim Kurulu’nun karar› ge-
re¤ince, 2008 y›l› bafl›ndan itibaren büro tescil belgesinin al›nmas› ve yenilenmesi s›ras›n-
da bu e¤itimlerin al›nm›fl olmas› aranacakt›r. Üyelerimizin kat›ld›klar› e¤itimlerin bilgileri
üye sicillerine ifllenmektedir. Meslektafllar›m›za 2007 y›l› içerisinde bu e¤itim programla-
r›na ve etkinliklerine kat›lmalar›n› önemle hat›rlat›yoruz.
Baflar›l› bir çal›flma dönemi geçirmenizi diliyoruz. Sayg›lar›m›zla.
TMMOB Mimarlar Odas›
Sürekli Mesleki Geliflim Merkezi
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2007 YILINDA fiUBEM‹ZDE DÜZENLENEN SMG E⁄‹T‹MLER‹

“Mesleki derecesini alan kiflilerin profesyonel hayatlar› boyunca geliflimlerini sürdürebil-
meleri için çeflitli konularda düzenli olarak e¤itim görmeye devam etmesi” anlam›na ge-
len sürekli mesleki geliflim, mimarl›k alan›nda Sürekli Mesleki Geliflim Merkezi (SMGM) ve
Mimarlar Odas› fiubeleri taraf›ndan haz›rlanan ve düzenlenen e¤itim ve etkinliklerle sa¤-
lan›yor.*

Mimarlar Odas› ‹zmir fiubesi 2007 y›l› içerisinde 57 etkinlik, 22 e¤itim , 9 teknik gezi, 8
sergi  ve 2 yar›flma ile bu süreci desteklemifltir.

Her biri kendi alan›nda uzman kifliler taraf›ndan gerçeklefltirilen SMG e¤itimlerinin yan›s›-
ra konferans, sempozyum, seminer gibi ulusal ve uluslararas› mimarlar›n kuram, tasar›m
ve mesleki uygulamalar›n› konu alan sunumlar gerçeklefltirilmifltir.

M‹MARLIK H‹ZMETLER‹NDE TEMEL KAVRAMLAR

Büro tescil belgesi almak isteyen üyelerimiz için zorunlu olan e¤itimin amac›; mesleki uy-
gulama sürecinde kullan›lan temel yasa ve yönetmeliklerin ve nas›l kullan›lacaklar›na ilifl-
kin temel bilgilerin aktar›lmas›d›r. Mimarl›k Hizmetlerinde Temel Kavramlar e¤itimi ilk de-
fa pilot olarak flubemizde 6-7 Nisan 2007 tarihlerinde düzenlenmifltir. Güney Dinç, Peri-
han Utan, Alev A¤r› ve Naime Bilikvar taraf›ndan haz›rlanan e¤itim daha sonra 19-20
Ekim, 23-29 Kas›m ve 14-15 Aral›k 2007 tarihlerinde tekrarlanm›fl ve e¤itime toplam 252
üyemiz kat›lm›flt›r.

YANGIN YALITIMI

Binalar›n Yang›ndan Korunmas› Hakk›nda yasa ve yönetmelikler ile yap›lar›n yang›ndan
korunmas› için al›nmas› gerekli önlemlerin aktar›ld›¤› Sürekli Mesleki Geliflim Merkezi ta-
raf›ndan ‹zoder’in katk›s›yla haz›rlanan e¤itim, flubemizde  28 Nisan 2007 tarihinde dü-
zenlenmifltir. E¤itime 40 üyemiz kat›lm›flt›r.

ENGELL‹LER ‹Ç‹N M‹MAR‹ TASARIM

fiubemiz e¤itimleri içerisinde yer alan ve Doç. Dr. ‹lkim Kaya taraf›ndan haz›rlanan e¤itim
kapsam›nda mimarlar›n mekan tasar›m› sürecinde engellilerin konfor flartlar›n› art›racak
ne tür tedbirler alabilece¤ine iliflkin bilgiler aktar›lm›flt›r. 2 May›s 2007 tarihinde düzenle-
nen e¤itime 19 üyemiz kat›lm›flt›r.

B‹LG‹SAYAR DESTEKL‹ TASARIM VE GÖRSELLEfiT‹RME

Can Aysan taraf›ndan haz›rlanan ve  8-9 May›s 2007 tarihlerinde düzenlenen e¤itimde
bilgisayar destekli tasar›m programlar› tan›t›lm›fl, en güncel teknolojiler ve yararlar› hak-
k›nda kat›l›mc›lar  bilgilendirilmifltir. E¤itim ayr›ca 19 May›s 2007 tarihinde 29 üyemizin
kat›l›m› ile Uflak Temsilcili¤imizde düzenlenmifltir. 
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SU YALITIMI

‹zoder’in katk›s› ile SMG taraf›ndan haz›rlanan e¤itimde;  su yal›t›m› ile ilgili temel bilgile-
rin yan› s›ra tasar›m kurallar›n›n mant›¤›, su yal›t›m malzemelerinin özellikleri, ›s› ve su ya-
l›t›m malzemelerinin birbiri ile iliflkileri aktar›lmaktad›r. Joseph Bonfil’in sunumuyla flube-
mizde 12 May›s 2007’de düzenlenen e¤itime  40 üyemiz kat›lm›flt›r. E¤itim  30 May›s
2007 tarihinde 26 üyenin kat›l›m› ile Salihli, 29 Eylül 2007 tarihinde 26 üyenin kat›l›m› ile
Didim ve 15 Aral›k 2007 tarihinde 33 üyenin kat›l›m› ile Manisa Temsilcili¤imizde düzen-
lenmifltir.  

TASARIM VE UYGULAMA ALANINDA ‹fi GEL‹fiT‹RME YÖNTEMLER‹

fiubemiz üyelerinden Yrd. Doç. Dr. Suat Günhan taraf›ndan haz›rlanan e¤itimde; tasar›m
ve uygulama sektöründe çal›flanlar için stratejik planlama, hedef belirleme, sat›fl ve ifl ge-
lifltirme, müflteri iliflkileri yönetimi, projede çal›flan di¤er aktörlerle olan iliflkilerin yönetimi
vb. pek çok konuda bilgiler aktar›lm›flt›r. 38 üyemizin kat›l›m› ile gerçekleflen e¤itim 22-
23 May›s 2007 tarihlerinde düzenlemifltir.

KÜLTÜREL M‹RASIN KORUNMASI

Tafl›nmaz Kültür Varl›klar›na iliflkin yasa ve yönetmelik ile rölöve, restorasyon ve restitüs-
yon projelerinin haz›rlanmas› ve restorasyon sürecinde dikkat edilmesi gereken hususla-
r›n aktar›ld›¤› e¤itim; flubemiz üyelerinden Doç. Dr. Mine Hamamc›o¤lu Turan taraf›ndan
haz›rlanm›flt›r. 2-9 2007 Haziran tarihlerinde düzenlenen e¤itime 41, 4-5 Ocak 2008 ta-
rihlerinde ki e¤itime 43 üyemiz kat›lm›flt›r. 

AKILLI B‹NALAR VE YARININ YAfiAMI

“Ak›ll› binalar ve yeni teknolojilerin entegrasyonu sürecinde, mimarl›k alan›nda yeni gelifl-
meleri anlamak, planlama ve üretim süreçlerini kavramak, yeni kavramlar konusunda far-
k›ndal›k yaratmak” amac›yla SMG kapsam›nda Bülent Onur taraf›ndan haz›rlanan e¤itim
15 Haziran 2007 tarihinde flubemizde 44 kiflinin kat›l›m› ile düzenlenmifltir.

M‹MARLIK FOTO⁄RAFÇILI⁄I

Özel bir foto¤rafç›l›k prati¤i olan mimarl›k foto¤rafç›l›¤›n›n inceliklerinin çeflitli örnekler
yard›m›yla aktar›ld›¤› e¤itim Murat Germen taraf›ndan haz›rlanm›flt›r. E¤itim 15 Eylül
2007 tarihinde  45 üyemizin  kat›l›m› ile gerçekleflmifltir.

TOPLAM KAL‹TE YÖNET‹M‹

Doç. Dr. Murat Günayd›n taraf›ndan haz›rlanan e¤itim; kat›l›mc›larda Toplam Kalite Yö-
netimi konusunda bir fark›ndal›k oluflturmay›, ayn› zamanda bu konuda inflaat sektörün-
de yap›lacak uygulamalara bir ön haz›rl›k teflkil etmeyi hedeflemektedir. E¤itim flubemiz-
de 22-23 Ekim 2007 tarihlerinde düzenlenmifl olup 20 üyemiz kat›lm›flt›r. 17 Kas›m 2007
tarihinde e¤itim 23 üyenin kat›l›m› ile Salihli’de gerçeklefltirilmifltir.
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ZAMAN YÖNET‹M‹

Öncelik ve hedeflerin belirlenerek zaman›n etkili ve verimli kullan›lmas›n›n nas›l sa¤lana-
ca¤›na iliflkin ipuçlar› veren e¤itim Doç. Dr. Murat Günayd›n taraf›ndan haz›rlanm›flt›r.E¤i-
tim 10 Kas›m 2007 tarihinde 29 üyenin kat›l›m› ile gerçekleflmifltir.

SÖZLEfiME ‹DARES‹

SMG taraf›ndan haz›rlanan e¤itim, ihale dokümanlar›n›n haz›rlanmas›, inflaat öncesi ve in-
flaat süreci toplant›lar›n›n düzenlenmesi, inflaat öncesi ve inflaat sürecinde yüklenici tara-
f›ndan teslim edilecek belge ve dokümanlar›n incelenmesi, vb. konular› kapsamaktad›r.
Taflk›n Tafloluk’un sunumuyla 17 Kas›m tarihinde gerçekleflen e¤itime 31 üyemiz kat›lm›fl-
t›r. E¤itim; 26 May›s 2007 tarihinde 24 üyenin kat›l›m› ile Manisa ve 1 Aral›k 2007 tari-
hinde 23 üyenin kat›l›m› ile Uflak Temsilcili¤imizde düzenlenmifltir.

M‹MARLIK VE RENK TASARIMI

Kat›l›mc›ya temel renk bilgisi ve terminolojisini kazand›rmak, renk seçimi ve renkleri bira-
raya getirmek konusunda uyum kurallar› çerçevesinde bir estetik duyarl›l›k edindirmek ve
rengin mimarl›kta nas›l bir tasar›m ö¤esine dönüfltürülebilece¤i bilgisini vermek gibi he-
deflerle flubemiz üyelerinden Ahenk Y›lmaz’›n haz›rlad›¤› e¤itim, 8 Aral›k tarihinde 56
üyemizin kat›l›m› ile gerçekleflmifltir. Uflak Temsilcili¤imizde 23 üyenin kat›l›m› ile 3 Kas›m
2007 tarihinde, Didim Temsilcili¤imizde ise 27 üyenin kat›l›m› ile 22 Eylül 2007 tarihinde
e¤itim tekrarlanm›flt›r.

PROJE YÖNET‹M‹ ATÖLYE ÇALIfiMASI

Uygulamal› bir flekilde tak›m çal›flmas› kriterleri, ifl planlamas› (kritik yörünge metodu) tek-
ni¤i ve nakit ak›fl diyagramlar›n›n haz›rlanmas›n›n aktar›ld›¤› e¤itim Doç. Dr. Murat Gü-
nayd›n taraf›ndan haz›rlanm›fl olup 11-13 Aral›k 2007 tarihlerinde 33 üyenin kat›l›m› ile
gerçekleflmifltir.

‹LET‹fi‹M VE DAVRANIfi GEL‹fiT‹RME TEKN‹KLER‹

‹letiflim becerilerinin gelifltirilmesi amac›yla haz›rlanan bu e¤itsel çal›flmayla, bireylerin ken-
dilerini do¤ru ifade edebilmelerine ve ben-öteki iliflkisinin amaca yönelik kurgulanmas› ye-
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tene¤inin gelifltirilmesine katk›da bulunmak hedeflenmifltir. ‹smail Türkmen taraf›ndan
haz›rlanan e¤itim 19-20 Kas›m 2007 tarihlerinde 18 üyenin kat›l›m› ile gerçekleflmifltir.
Ayr›ca e¤itim 28 Nisan 2007 tarihinde Uflak Temsilcili¤imizde 37 üyenin kat›l›m› ile ger-
çekleflmifltir.

B‹NALARDA YANGIN GÜVENL‹⁄‹

Yeterli bir yang›n güvenli¤i tasar›m›n›n gerçeklefltirilebilmesi için yang›n yönetmeliklerin-
de yer alan zorunluluklar›n do¤ru biçimde yorumlanmas›na katk›da bulunacak son gelifl-
melerin üyelerimize aktar›lmas› amac›yla SMG taraf›ndan haz›rlanan e¤itim, Prof. Dr. Gü-
ner Yavuz’un sunumuyla, 2-3 Kas›m 2007 tarihinde flubemizde 30 üyenin kat›l›m› ile ger-
çekleflmifltir. Ayr›ca 7-8 Eylül 2007 tarihlerinde 43 üyenin kat›l›m› ile Kufladas› Temsilcili-
¤imizde, 4-5 Ekim 2007 tarihlerinde 25 üyenin kat›l›m› ile Manisa Temsilcili¤imizde dü-
zenlenmifltir.  

ISI YALITIMI

SMG taraf›ndan haz›rlanan; ›s› yal›t›m› ile ilgili genel bilgilerin yan› s›ra enerji verimlili¤i ve
yap› fizi¤i esaslar›na uygun tasar›m kurallar›n›n mant›¤›, yal›t›m malzemelerinin özellikle-
ri, yap› malzemelerinin dizilifli, camlar›n ve ›s› yal›t›m malzemelerinin seçimi ile uygulama
detaylar›na yönelik bilgiler verilen e¤itim, flubemizde 1 Aral›k 2007 tarihinde düzenlen-
mifltir. E¤itime 47 üyemiz kat›lm›flt›r. 

GAYR‹MENKUL DE⁄ERLEME UZMANLI⁄I E⁄‹T‹M‹

Meslektafllar›m›z›n; gayrimenkul de¤erlemesi alan›nda yetkilendirilmelerine ve hizmet
üretmelerine yard›mc› olmak amac›yla ‹stanbul Üniversitesi ve SMG iflbirli¤i ile haz›rlanan
e¤itim flubemizde 6 Nisan-13 May›s ile 8 A¤ustos-2 Eylül 2007 tarihleri aras›nda düzen-
lenmifl olup toplam 97 üyemiz e¤itim alm›flt›r.

B‹L‹RK‹fi‹ E⁄‹T‹M‹ 

Bilirkiflilere çal›flma konular›yla ilgili temel bilgilerin ve meslek eti¤i e¤itiminin verilmesi
amac›yla SMG taraf›ndan haz›rlanan ve Erdo¤an Buyurgan, Ali Ekinci ile Huriye Savat ta-
raf›ndan sunulan e¤itime toplam 54 üyemiz kat›lm›flt›r. 
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Mimarlar Odas› ‹zmir fiubesi

“Silverline” Ankastre ürünler tan›t›m semi-
neri 10 Mart 2006 Cuma günü gerçekleflti. 

Konuflmac› Mehmet Aygün, SILVERLINE
Ankastre Ürünleri, davlumbaz, ocak, ve f›-
r›nlar›n yan›na mutfak gurubuna yeni ekle-
dikleri evyelerin seçiminde farkl› büyüklük
ve dizayndaki mutfaklara hitap edebilecek
dikdörtgen, oval veya köfle evye tasar›mlar
gelifltirdiklerini anlatt›.

ANKASTRE ÜRÜNLER TANITIM
SEM‹NER‹

17 MART CUMA 2006
‹hracatç›lar Birli¤i Toplant› Salonu

9+1 ÇA⁄DAfi TÜRK‹YE
M‹MARLARINDAN B‹R KES‹T

S
Ö

Y
LE

fi
‹

9+1 güncel mimarl›k ifllerini tart›flmak için
bir diyalog zemini oluflturmay› amaçlayan
bir seri toplant›n›n bafll›¤›d›r. Bafll›k hem
toplant›ya kat›lanlar›n say›s›na (9 mimar
– E. Arolat, ‹. Bilgin, C. Çinici, M. Konu-
ralp, M. Kütükçüo¤lu, N. Say›n, M. Ta-
banl›o¤lu, H. Tümertekin, A. Yücel ve 1
moderatör –Tansel Korkmaz) hem de
toplam toplant› say›s›na (9 toplant› ve 1
toplu sergi) iflaret ediyor. Daha önceki 9
toplant›n›n her birinde gruptan iki kat›-
l›mc›n›n sundu¤u projeler masaya yat›r›l-
m›flt›.  ‹zmir’de yap›lan 10. toplant›da bu
kez grubun ortak bir projesi tart›fl›ld›: "Bir
Proje Olarak Mimarl›k E¤itimi".

S
E
R

G
‹9+1 “ÇA⁄DAfi TÜRK‹YE

M‹MARLARINDAN B‹R KES‹T” SERG‹S‹

9+1 “Günümüz Türkiye Mimarl›¤›ndan
Bir Kesit” sergisi  fiubemizde gerçekleflti.
Gaggenau, Türkiye Bilim Merkezleri Vak-
f› ve Mimarlar Odas› ‹zmir fiubesinin kat-
k›lar›yla gerçeklefltirilen sergi 17 Mart-31
Mart tarihleri aras›nda izlendi.

17 MART / 31 MART 2006
Mimarlar Odas› ‹zmir fiubesi
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14 MAYIS PAZAR 2006

Mimarlar Odas› ‹zmir fiubesi, Mimar R. Eser
GÜLTEK‹N rehberli¤inde Antik Ça¤’dan bu
yana zengin bir kültür ve sanat miras›na sa-
hip ‹zmir’ in en büyül ilçelerinden Tire’ ye bir
kültür gezisi düzenlemifltir. Tire ad› kaynak-
lara göre; Teira, Tyrha, Thyira… fleklinde an›-
lan antik kökenli bir sözcükten gelmektedir.
Hititler döneminde kurulan yerleflim yeri s›-
ras›yla Lidya, Pers, Helen, Roma ve Bizans
uygarl›klar›na sahne olmufltur. 

G
E
Z
‹

17 MAYIS ÇARfiAMBA 2006
Mimarlar Odas› ‹zmir fiubesi

22 - 26 A⁄USTOS 2006

‹ZM‹R’‹N KAYIKLARI

F‹
LM

 G
Ö
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R
‹M

‹
S
E
R

G
‹

31 MAYIS / 8 HAZ‹RAN 2006
Mimarlar Odas› ‹zmir fiubesi

T‹RE KÜLTÜR GEZ‹S‹

“‹zmir’ in Kay›klar›” belgesel film gösterimi 17 May›s Çarflamba günü Mimarlar Odas›
‹zmir fiubesi’nde gerçekleflti. Yönetmenli¤ini Tahsin ‹flbilen’in yapt›¤› belgeselin tan›-
t›m sunumunu ise Yrd. Doç. Dr. Emel Kay›n yapt›. “‹zmir’in Kay›klar›” belgesel filmi, ‹z-
mir’in 19. yy’dan bugüne yaflad›¤› sosyo – ekonomik / kentsel geliflmelerin anlafl›lma-
s› aç›s›ndan önemli bir temsiliyete sahip oldu¤u halde, günümüzde hiçbir iz b›rakma-
dan ortadan kaybolmufl bulunan “kay›klar”›n yeniden inflas›n›, kentin modernleflme se-
rüveninin ve denizle de¤iflen iliflkilerinin aktar›ld›¤› bir arka planla birlikte anlatmaktad›r.

RODOS - ‹STANKÖY VE ON‹K‹ ADALAR
KÜLTÜR VE DAYANIfiMA DERNE⁄‹’N‹N
RODOS FOTO⁄RAFLARI SERG‹S‹
Rodos - ‹stanköy ve Oniki Adalar Kültür ve
Dayan›flma Derne¤i’nin geçmiflte yarat›lm›fl
kültürel miraslar› korumak ve gelecek ku-
flaklara aktarmak amac›yla Rodos ve ‹stan-
köy foto¤raflar›ndan oluflan sergi 31 May›s
günü bir kokteyle Mimarlar Odas› ‹zmir fiu-
besi’nde aç›ld›. Mimar Salih SEYMEN’in
çekti¤i foto¤raflardan oluflan sergi, bir çok
üyemiz taraf›ndan ilgiyle izlendi.

116

G
E
Z
‹

PRAG GEZ‹S‹
Dünyan›n en güzel flehirlerinden biri olarak
gösterilen; Çek Cumhuriyeti'nin baflkenti ve
en büyük flehri olan Prag’a 22-26 A¤ustos
tarihleri aras›nda Odam›z›n düzenledi¤i ge-
ziye üyelerimiz büyük ilgi gösterdi.
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KENT VE M‹MARLIK ‹ZM‹R SERG‹S‹
Küratör: Emel Kay›n

Yard. Doç. Dr. Emel Kay›n’›n küratörlü¤ünü
üstlendi¤i "Kent ve Mimarl›k – ‹zmir" Sergi-
si, ilk olarak 75. ‹zmir Enternasyonal Fua-
r›’nda yer ald›. 

Sergide, kuruluflundan günümüze kadar ‹z-
mir’in tarihsel süreç içerisindeki mimari geli-
flimi, ›zgara planl› yar›mada kenti olarak ku-
ruluflu; Kadifekale (Yukar› ‹zmir) ve ‹ç Liman
(Afla¤› ‹zmir) ile çift çutuplu bir kente dönü-
flümü; ticaretin önem kazanmas›yla d›fl dün-
ya ile entegrasyonun ön plana ç›kt›¤› süreç;
bu süreci sonland›ran 1922 yang›n› sonras›n-
da yeni kurulan modern kent ve son olarak
da h›zl› geliflim süreci içerisinde denetlene-
meyen metropoliten kent oluflumu, kronolo-
jik bir görsel anlat›mla sunuldu. 

Sergi, ‹zmir’i bugünlere getiren mimari süre-
cin önemli bir araflt›rmas› olarak dikkat çekti.

SERG‹ TAKV‹M‹ 
1-10 EYLÜL 2006 75. ‹zmir Enternasyonel Fuar›

2-8 EK‹M 2006 Mimarl›k Haftas› Etkinlikleri 2006

17 fiUBAT 2007 ‹zmir Ekonomi Üniversitesi

22-24 MART 2007 Bursa Yap› ve Yaflam Kongresi

2-15 N‹SAN 2007 ‹TO Sergi Salonu

24-25 MAYIS 2007 6. Türkiye fiehircilik Kongresi

24-25 MAYIS 2007 Kent Kurultay›

1-7 EK‹M 2007 Mimarl›k Haftas› Etkinlikleri 2007

S
E
R

G
‹

ADNAN MENDERES HAVAL‹MANI 
YEN‹ DIfi HATLAR TERM‹NAL‹ GEZ‹S‹

Mimarlar Odas› ‹zmir fiubesi taraf›ndan dü-
zenlenen, Adnan Menderes Havaliman› Yeni
D›fl Hatlar Terminali teknik gezisi, 8 Eylül
2006 Cuma günü gerçekleflti. 

Proje Müellifi Mimar Yakup Hazan ve fianti-
ye Sorumlusu Mimar Umur Somal› taraf›n-
dan tasar›m ve uygulama sürecinin aktar›ld›-
¤› etkinlik kapsam›nda alan›n teknik birimle-
ri hakk›nda da bilgi verildi. 

Ulaflt›rma Bakanl›¤› taraf›ndan 1998 y›l›nda
aç›lan "‹zmir Adnan Menderes Hava Liman›
Yeni D›fl Hatlar Terminal Binas› ve Katl› Oto-
park› Mimari Proje Yar›flmas›nda birincilik
ödülünü alan Yakup Hazan’›n projesinin uy-
gulamas› Eylül 2005’te bafllay›p, 9 Eylül gü-
nü aç›l›fl› yap›ld›.

08 EYLÜL CUMA 2006

G
E
Z
‹
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38. DÖNEM ETK‹NL‹KLER‹M‹Z 

EK‹M 2006

Dünya Mimarl›k Günü etkinlikleri kapsam›nda Mimarlar Odas› ‹zmir fiubesi, afifl yar›fl-
mas› düzenledi. Yar›flman›n amac›: Mimarl›k mesle¤ine veya mimara neden gereksi-
nim duyuldu¤unun topluma anlatmak olarak belirlenip, mimarl›k nedir, mimar kimdir
sorular›na aranacak yan›tlarla, toplumun herhangi bir kesiminin kolayl›kla alg›layabile-
ce¤i ürünler elde etmek amaçland›.Yar›flmaya, 256 afifl kat›ld›; Ömer Durmaz, Deniz
Dokgöz, Haluk Erkmen, ‹lker Özdel ve Tu¤can Güler'den oluflan seçici kurul taraf›ndan
yap›lan de¤erlendirme sonucunda 6 adet afifl eflde¤er baflar› ödülüne lay›k görüldü.
Afiflleri baflar› ödülüne lay›k görülen kat›l›mc›lar: Emek Kalfa, Gözde Yektay, Ekin Boz-
tafl, Zeynep Dinç, Demet Demirçeviren ve Selim Erhan. Seçilen afifllerin ödül töreni 2
Ekim 2006 Pazartesi günü saat 18:00'de, Ahmet Pirifltina Kent Arflivi ve Müzesi’nde
gerçeklefltirildi. Elde edilen eserler, 2 – 9 Ekim tarihleri aras›nda kutlanan Dünya Mi-
marl›k Haftas› etkinlikleri kapsam›nda ‹zmir Kordon Gündo¤du Meydan›’nda sergilendi.

Y
A

R
Ifi

M
A ULUSAL AF‹fi YARIfiMASI

Emek Kalfa

Selim Erhan

Demet Demirçeviren

Zeynep Dinç

Ekin Boztafl

Gözde Yektay
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MUTLU YERLER, MUTLU MEKANLAR
FOTO⁄RAF YARIfiMASI

Her y›l Ekim ay›n›n ilk Pazartesi günü kutla-
nan Dünya Mimarl›k Günü bu y›l 2 Ekim Pa-
zartesi günü kutland›. Uluslararas› Mimarlar
Birli¤i taraf›ndan bugün için belirlenen tema;
“kentler, umudun m›knat›s› idi. Teman›n se-
çilme sebebi, kentlere olan yo¤un göçün göz
ard› edilemeyecek boyutlar›d›r. 1950’de
dünya nüfusunun üçte biri kentlerde yaflar-
ken, 50 y›l sonras›na gelindi¤inde bu oran
yüzde elliye ç›k›yor. 2050 y›l› için öngörülen
ise üçte iki oran›na ulaflmas›. Kentleri bir
çekim merkezi olarak iflleyen bu seneki te-
ma ba¤lam›nda Mimarlar Odas› ‹zmir fiube-
si “kentlerde insanlar› mutlu eden yerler,
mekanlar” üzerine bir yar›flma düzenledi.
Yar›flmaya 212 foto¤raf kat›ld›. Güven ‹ncir-
lio¤lu, Gökhan Birinci, Emel Kay›n, Murat
Germen ve Cemal Emden'den oluflan seçici
kurul taraf›ndan yap›lan de¤erlendirme so-
nucunda 3 foto¤raf eflde¤er birincilik ödülü-
ne, 18 foto¤raf da eflde¤er sergileme ödülü-
ne de¤er bulundu.

Foto¤raflar› eflde¤er birincilik ödülüne la-
y›k görülen kat›l›mc›lar:
Necla Deyirmenci, Kadir U¤ur Varl› ve Aziz
Çataltepe. 

Foto¤raflar› eflde¤er sergileme ödülüne la-
y›k görülen kat›l›mc›lar:
Burak Acar, Tamer Dikmenler, Kerem Sal-
tuk, Berk Alt›n›fl›k, Narin Halito¤lu, Necla
Deyirmenci, Nevin Güntürkün, Yusuf Bulut,
Alahattin Kanl›o¤lu, Bahri Karatafl, Birol Üz-
mez, Burak Sar›toprak, Feyza Berker, Ertan
Balkay, Reyhan Akyol, Sacit Ünlü, Selim
Uçar Çam, Ümit Varl›. 
Seçilen foto¤raflar›n ödül töreni 2 Ekim
2006 Pazartesi günü saat 18.00'da, Ahmet
Pirifltina Kent Arflivi ve Müzesi'nde gerçek-
lefltirildi. Elde edilen eserler, 2 – 9 Ekim ta-
rihleri aras›nda kutlanan Dünya Mimarl›k
Haftas› etkinlikleri kapsam›nda ‹zmir Kordon
Gündo¤du Meydan›’nda sergilendi.

EK‹M 2006
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Aziz Çataltepe

Kadir U¤ur Varl›

Necla Deyirmenci
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38. DÖNEM ETK‹NL‹KLER‹M‹Z 

2 EK‹M PAZARTES‹ 2006
Ahmet Pirifltina Kent Arflivi ve Müzesi

2006 y›l› Dünya Mimarl›k Günü, “Kentler
Umudun M›knat›slar›” temas›yla tüm dünya-
da kutland›. Mimarlar Odas› ‹zmir fiubesi’nin
düzenledi¤i Mimarl›k Günü Kokteyli, 2 Ekim
Pazartesi günü Ahmet Pirifltina Kent Arflivi
ve Müzesi bahçesinde gerçekleflti. fiube  Yö-
netim Kurulu Baflkan› Tamer Baflbu¤ ve ‹z-
mir Büyükflehir Belediye Baflkan› Aziz Koca-
o¤lu’nun aç›l›fl konuflmalar›n ard›ndan, mes-
lekte 30 y›l›n› dolduran fiube üyesi mimarla-
ra an› plaketleri verildi. Kokteylde, bu y›l ilki
düzenlenen afifl ve foto¤raf yar›flmas› ödül
töreni de gerçekleflti. Ayr›ca, ödüle de¤er
bulunan eserler AP‹KAM’›n bahçesinde ser-
gilendi.

K
O

K
TE

Y
L M‹MARLIK GÜNÜ KOKTEYL‹

S
Ö
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LE
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‹

3 EK‹M SALI 2006
‹zmir Sanat

M‹MAR‹ TEKTON‹K VE M‹ZAH

Prof. Dr. Ahmet Eyüce, Mimarl›k Haftas› et-
kinlikleri kapsam›nda “Mimari Tektonik ve
Mizah” adl› bir söylefli gerçeklefltirdi. ‹zmir
Sanat’ta 3 Ekim Sal› günü gerçekleflen et-
kinlik, mimari tektoni¤in yani bir araya geli-
flin yaratt›¤› mizah üzerineydi.

AHMET EYÜCE
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4 KUfiAK M‹MARLI⁄I TARTIfiIYOR

DO⁄AN TEKEL‹, MUTLU Ç‹L‹NG‹RO⁄LU, 
EMRE AROLAT, BO⁄AÇHAN DÜNDARALP

On y›l aradan sonra, 5 Ekim Perflembe günü
tekrarlanan “4 Kuflak Mimarl›¤› Tart›fl›yor”
etkinli¤i, bir araya getirdi¤i de¤erli mimarla-
r›n kiflisel sunumlar›yla bafllad›. 

Prof. Dr. Gürhan Tümer’in yönetti¤i söylefli-
de, Do¤an Tekeli’nin ve sonras›nda Mutlu Çi-
lingiro¤lu’nun yap›lar›n› sunufllar›n›n ard›n-
dan Emre Arolat, Dalaman Havaliman› proje-
sinin filmi ile sunuflunu gerçeklefltirdi. 

Bo¤açhan Dündaralp’in temsil etti¤i genç
kuflak sunumunun sonras›nda soru-yan›tlarla
geçen tart›flma bölümü ile söylefli sona erdi.

05 EK‹M PERfiEMBE 2006
Desem / DEÜ Rektörlük

ALSANCAK BÖLGES‹ GEZ‹S‹

Mimarlar Odas› ‹zmir fiubesi  taraf›ndan ha-
z›rlanan “‹zmir Kent Merkezi Mimarl›k Hari-
tas›” ile Emel Kay›n ve Yasemin Sayar eflli¤in-
de Alsancak Bölgesi kent gezisi, 4 Ekim Çar-
flamba günü gerçekleflti. 

Alsancak Gar›’ndan bafllayan gezi, Alsancak
Karakolu ve Ege ‹hracatç› Birlikleri Binas› ile
devam etti. 

Kordon Gündo¤du Meydan›’nda Mimarlar
Odas› ‹zmir fiubesi’nin açm›fl oldu¤u “Kent
ve Mimar›k ‹zmir” sergisi, Gazi ‹lkö¤retim
Okulu ve Nebahat Dolman Yafll› Bar›nma
Merkezi ile ‹kinci Kordon’daki eski ve yeni
yap›lar hakk›nda verilen bilgilerin ard›ndan
gezi, Efes Oteli ile son buldu.

04 EK‹M ÇARSAMBA 2006
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MET‹N KILIÇ
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38. DÖNEM ETK‹NL‹KLER‹M‹Z 

6 EK‹M CUMA 2006

Soyak, Bozo¤lu ve Albayrak firmalar›n›n ay-
n› alanda planlanan üç ayr› toplu konut ta-
sar›m› ve uygulamas› hakk›nda bilgi verilen
TOK‹ Maviflehir Konutlar› gezisi, 6 Ekim Cu-
ma günü gerçekleflti. 

Proje Müellifli¤ini Mimar Atilla fiengon-
ca’n›n üstlendi¤i Soyak Maviflehir Konutlar›
Mimar Ferudun Alt›n, Proje Müellifli¤ini Mi-
mar Ufuk Güçlü’nün üstlendi¤i Bozo¤lu Ma-
viflehir Konutlar› da Mimar Adnan T›¤dafl ta-
raf›ndan gezdirildi. 

Albayrak Maviflehir Konutlar› ise Proje Müel-
lifi Mimar Tamer Baflbu¤ taraf›ndan
kat›l›mc›lara tan›t›ld›.

G
E
Z
‹

G
E
Z
‹

MAV‹fiEH‹R TOPLU KONUTLARI

AT‹LLA fiENGONCA - UFUK GÜÇLÜ - TAMER BAfiBU⁄

M‹MARLAR YAPILARINI GEZD‹R‹YOR
O’L‹VE PARK KONUT S‹TES‹, URLA

Mimarlar yap›lar›n› gezdiriyor etkinliklerinin il-
ki; Zeytinalan› Villalar› O’live Park Konut Sitesi
gezisi, 5 Ekim Perflembe günü gerçekleflti. 

Proje Müellifi Mimar Metin K›l›ç taraf›ndan 75
dönümlük vadi içerisindeki 30 ayr› tip villan›n
tasar›m ve uygulama süreci geziye kat›lan
üyelerimize aktar›ld›.

05 EK‹M PERfiEMBE 2006
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7 EK‹M CUMARTES‹ 2006

2-8 EK‹M  2006

KÖYDE M‹MARLIK, URLA

SERG‹

Köyde bir yaflam düfllemifl ve sonra bu dü-
flünü gerçek k›lm›fl Mimar Serhat Akbay’›n
“Köyde Mimarl›k” temal› atölye çal›flmas› 7
Ekim Cumartesi günü gerçekleflti. Köydeki
yaflam›n deneyimlendi¤i etkinlik, mimar›n
Ya¤c›lar Köyü’ndeki ba¤ evi ve bürosunu
gezerek bafllad›. Köyde mimarl›k ve tasar›m
üzerine soru yan›tlarla bir söylefliye dönüflen
etkinlik, akflam saatlerinde gidilen Yö-
rük’de, mimar›n yap›m›na devam etti¤i ka-
pal› hacim birimini gezerek devam etti.

Mimar Deniz Dokgöz taraf›ndan aç›lan,
“Karikatürlü Binalar-Mimarlar” karikatür ser-
gisi, Agora Al›flverifl Merkezinde aç›ld›. Kü-
ratörlü¤ünü Emel Kay›n’›n üstlendi¤i, ‹zmir
Kentini, kuruluflundan günümüze kadar ir-
deleyen “Kent ve Mimarl›k – ‹zmir” sergisi
de, bu y›l ilki gerçeklefltirilen afifl ve foto¤raf
yar›flmas› eserleriyle birlikte Kordon Gün-
do¤du Meydan›’nda ilgiyle izlendi. 

2-8 EK‹M  2006F‹LM GÖSTER‹MLER‹

Bu sene mimarl›k haftas› etkinliklerinde gös-
terilen ilk film, iki Filistinli mülteci k›z›n hayat
hikayelerini konu alan bir Mai Marsi filmi:
Düfllerin ve Korkular›n S›n›rlar› oldu. Göste-
rimdeki di¤er filmler ise; yönetmenli¤ini Ron
Fricke’nin üstlendi¤i bir belgesel film: Bara-
ka, kentin gelecekteki yüzünü resmeden
1927 yap›m›, Fritz Lang yönetmenli¤indeki:
Metropolis ve Louis Kahn’›n o¤lu Nathaniel
Kahn taraf›ndan yönetilen, bir mimar›n bi-
yografisi: Mimar Babam oldu.

SERHAT AKBAY
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4 KASIM PERfiEMBE 2006
Kültürpark Fuar Alan› Gençlik Tiyatrosu

‹nflaat Mühendisleri Odas› ‹zmir fiube-
si’nden Altay ‹nal ve fiubemiz’den Ali Ekin-
ci’nin yürütücülü¤ünü üstlendi¤i "Bilirkiflilik
Uygulamalar› ve Sorunlar›" paneli, 4 Kas›m
Perflembe günü Kültürpark Fuar Alan› Genç-
lik Tiyatrosu’nda gerçekleflti. 

‹zmir Valili¤i, ‹zmir Adalet Komisyonu Bafl-
kanl›¤›, ‹zmir Büyükflehir Belediye Baflkanl›-
¤›, ‹zmir Ticaret Odas›, ‹zmir Defterdarl›¤›
Milli Emlak Daire Baflkanl›¤›, ‹zmir Barosu ve
Hürriyet Gazetesi Ege Bölge Temsilcisi Ha-
kan Tartan’›n kat›ld›¤› panelde, meslek dal-
lar›ndaki uzmanlaflmayla da birlikte bilirkifli-

lik kavram›n›n karmafl›k bir hale gelmesinden söz edildi. 

Bu uzmanlaflmayla birlikte en iyi bilen kifliyi tahlil edebilecek organ›n, ilgili meslek oda-
lar› olabilece¤ine de¤inilen panelde, bu flekilde uygulamada yaflanan problemlerin bü-
yük ölçüde çözülece¤ine de¤inildi. 

Meslek odalar›nda yap›lan bilirkiflilik e¤itimlerinin yan›nda, bilirkifli olmak isteyenlerin sü-
rekli izlenmesi ve e¤itimlerinin sürekli¤inin sa¤lanmas› üzerinde durulan konular aras›n-
dayd›.

P
A

N
E
L B‹L‹RK‹fi‹L‹K UYGULAMALARI VE 

SORUNLARI

9-12 KASIM 2006

Ülkemizdeki mimarl›k faaliyetinin tan›t›lma-
s›, özendirilmesi, ödüllendirilmesi amac›yla
verilen "10. Ulusal Mimarl›k Sergisi 2006
Ödülleri" sergisi ile 12. Uluslararas› Yap›
2006 ‹zmir Fuar›’na kat›ld›k. Mimarlar Oda-
s›’n›n, 1988 y›l›ndan itibaren Mimar Sinan
an›s›na, her iki y›lda bir düzenledi¤i sergiye
kat›lan eserler aras›nda; Yap›, Çevre, Koru-
ma - Yaflatma ve Fikir Sunumu dallar›nda
ödüllerin yan› s›ra, Anma Ödülü, Sinan Ödü-
lü ve Mimarl›¤a Katk› Dal› Baflar› Ödülleri de
yer ald›.

S
E
R

G
‹ 12. ULUSLARARASI YAPI FUARI
ULUSAL M‹MARLIK SERG‹S‹ VE ÖDÜLLER‹
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18 KASIM CUMARTES‹ 2006 
Mimarlar Odas› ‹zmir fiubesi

B‹L‹RK‹fi‹L‹K 

Bilirkiflilik mekanizmas›n›n kurumsallaflmas›
ve etkinli¤inin art›r›lmas› çal›flmalar›m›z sü-
rüyor. Bilirkiflilik hizmetinin standardize edil-
mesi ve mesleki kurumsal otokontrolün sa¤-
lanmas› amac›yla oda program›na al›nan se-
miner, 18 Kas›m 2006 tarihinde gerçekleflti.
2007 y›l›nda görev yapacak bilirkiflilerin be-
lirlenmesi öncesinde fiubemizin gerçeklefltir-
di¤i seminere üyelerimiz kat›ld›.  

S
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23 KASIM PERfiEMBE 2006
‹TO Meclis Salonu

YAPI DENET‹M UYGULAMASINDA
YAfiANAN SORUNLAR

‹zmir Ticaret Odas›’ndan Yük. Müh. Ak›n
Kazanço¤lu’nun yürütücülü¤ünü üstlendi¤i
Yap› Denetim Uygulamas›nda Yaflanan So-
runlar Paneli 23 Kas›m Perflembe günü ‹TO
Meclis Salonunda gerçekleflti. 

Bay›nd›rl›k ve ‹skan Bakanl›¤›’ndan 4 temsil-
cinin kat›ld›¤› panelde, Mimarlar Odas› ‹zmir
fiubesi’ni Yönetim Kurulu Üyesi Mimar Boy-
gar Özlen temsil etti.

30 KASIM PERfiEMBE 2006
Desem, DEÜ Rektörlük

EVRENSEL VE ULUSAL BOYUTTA
‹NSAN HAKLARI 

Avukat Güney Dinç’in konuflmac› olarak ka-
t›ld›¤› etkinlik, DESEM 75. y›l amfisinde 30
Kas›m Perflembe günü gerçekleflti. Etkinlik,
‹nflaat Mühendisleri Odas› ‹zmir fiubesi,
Elektrik Mühendisleri Odas› ‹zmir fiubesi ve
Mimarlar Odas› ‹zmir fiubesi taraf›ndan dü-
zenlendi. Dinç, insan haklar›n›n; ahlaki, fel-
sefi, hukuki ve siyasi yönlerinin birbirinden
farkl› yans›malar› oldu¤undan bahsederek
bafllad›¤› konuflmas›nda, Avrupa insan Hak-
lar› Sözleflmesi ve Mahkemesi’ne a¤›rl›kl›
olarak yer verdi. Ayr›ca, 1950’de imzalanan
ve 1952’de yürürlü¤e giren Avrupa insan
Haklar› Sözleflmesi’nin 1954’te Türkiye tara-
f›ndan kabul edilmesine karfl›n, 1980’lere
kadar bu sözleflmenin fark›na varamad›¤›-
m›z gerçe¤ini ortaya koydu. 
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S
E
M

‹N
E
R M‹MAR‹DE ASMA TAVAN (‹ZOCAM)

‹zocam taraf›ndan düzenlenen "Mimaride
Asma Tavan" semineri Mimar Kubilay Bü-
yüklü’nün sunumuyla 13 Aral›k Çarflamba
günü gerçekleflti. Günümüzde özellikle
montaj kolayl›¤›ndan dolay› tercih edilen as-
ma tavan sistemlerin yang›na karfl› koru-
ma, akustik davran›fl, neme karfl› dayan›k-
l›l›k, darbe direnci gibi teknik özellikleri Ku-
bilay Büyüklü taraf›ndan aktar›ld›. Seminer
sonras›nda ‹zocam sponsorlu¤unda düzen-
lenen kokteylde, Oda üyeleri malzeme hak-
k›nda daha detayl› bilgiye ulaflt›.

13 ARALIK ÇARfiAMBA 2006 
Mimarlar Odas› ‹zmir fiubesi

20 ARALIK ÇARfiAMBA 2006
Mimarlar Odas› ‹zmir fiubesi

Mimar Derya Akdurak ve Mimar Yeflim Ak-
tu¤lu’nun konuflmac› olarak kat›ld›¤› etkin-
lik, 20 Aral›k Çarflamba günü gerçekleflti.
Derya Akdurak, ö¤rencilik y›llar›nda bulun-
du¤u, bir dönem e¤itim ald›¤› ve halen de
iletiflim halinde oldu¤u Milano mimarisini
aktar›rken Yeflim Aktu¤lu, de¤iflim program›
kapsam›nda gitti¤i Milano’yu, mimarl›k e¤i-
tim ortam› ile de¤erlendirdi. Bunun yan› s›-
ra, kentteki malzeme seçimi ve özellikle çe-
lik – cam strüktür üzerine de¤indi. 

S
Ö

Y
LE

fi
‹ ‹K‹ M‹LANO

DERYA AKDURAK - YEfi‹M AKTU⁄LU

28 ARALIK PERfiEMBE 2006
Mimarlar Odas› ‹zmir fiubesi

Her y›l oldu¤u gibi yo¤un bir kat›l›mla ger-
çekleflen geleneksel y›lbafl› kokteylimiz, 28
Aral›k Perflembe günü fiubemizde gerçek-
leflti. 

Kokteyle kat›lan üyelerimiz, 16 Aral›k
2006’da kaybetti¤imiz Harbi Hotan’›n re-
simlerinden ve yap›lar›ndan oluflan sergiyi
de izleme imkan› buldular. Ayr›ca, Harbi
Hotan an›s›na düzenlenen 2007 y›l› takvimi
maketi de kokteyle kat›lan üyelerimize tan›-
t›ld›.

K
O

K
TE

Y
L YEN‹ YIL KOKTEYL‹

etkinliksyf  1/10/08  3:53 PM  Page 126



Mimarlar Odas› ‹zmir fiubesi 38. Dönem Çal›flma Raporu

G
E
Z
‹

30 ARALIK 2006 / 02 OCAK 2007E⁄‹RD‹R – GÖLLER BÖLGES‹ GEZ‹S‹

Mimarlar Odas› ‹zmir fiubesi, y›lbafl› ve bay-
ram› kapsayan 30 Aral›k 2006 - 2 Ocak
2007 tarihleri aras›nda, zengin bir kültür mi-
ras› ile tabiat harikas› olan E¤irdir - Göller
Bölgesi’ne bir gezi gerçeklefltirdi. Türki-
ye'nin dördüncü büyük gölü olan E¤irdir Gö-
lü ve kenar›ndaki E¤irdir ilçesi Isparta'ya
ba¤l› turistik bir yerleflim birimidir. Daha çok
bahar ve yaz aylar› için tercih edilen yöre,
k›fl turizminde de iddial›d›r. 

S
E
M

‹N
E
R

G
E
Z
‹

24 OCAK PERfiEMBE 2007
Mimarlar Odas› ‹zmir fiubesi

YAPILARDA SU ARITMA S‹STEMLER‹

Karcher firmas› taraf›ndan düzenlenen "Ya-
p›larda Su Ar›tma Sistemleri" tan›t›m semi-
neri, 24 Ocak Çarflamba günü Mimarlar
Odas› ‹zmir fiubesi’nde gerçekleflti. Makine
Mühendisi Volkan Kebir; yeryüzündeki su
kaynaklar›n›n yaln›zca %1’inin içilebilir su ni-
teli¤inde oldu¤unu ve bu kaynaklar›n h›zla
kirlendi¤ini, bu nedenle günümüzde su ar›t-
ma sistemlerinin öneminin artt›¤›n› vurgula-
d›. Seminer sonras›nda Karcher sponsorlu¤un-
da kokteyl düzenlendi.

METROPOL‹S ANT‹K KENT‹ GEZ‹S‹

Mimarlar Odas› ‹zmir fiubesi 25 fiubat 2007
Pazar günü kaz› çal›flmalar›na kat›lan Arkeo-
log Mehmet Gezgin ile Arkeolog Mesut Ye-
niflehirli rehberli¤inde ‹zmir ili Torbal› ilçesi-
ne 12 km uzakl›ktaki Yeniköy ile Özbek köy-
leri aras›nda bir tepe üzerinde kurulu olan
"Ana Tanr›ça Kenti" anlam›na gelen Metro-
polis’e kültür gezisi düzenlendi. 

25 fiUBAT PAZAR 2007
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38. DÖNEM ETK‹NL‹KLER‹M‹Z 

P
A

N
E
L 17 fiUBAT PERfiEMBE 2007

‹zmir Sanat
M‹MARLIK VE EXPO FUARLARI

‹zmir Sanat’ta 17 fiubat Perflembe günü
gerçekleflen “Mimarl›k ve Expo Fuarlar›” pa-
nelinde, Tamer Baflbu¤, Hasan Özbay, Cana
Bilsel ve Haluk Zelef, Expo’yu farkl› yönleriy-
le sundular.

Mimarlar Odas› ‹zmir fiubesi Yönetim Kuru-
lu Baflkan› Tamer Baflbu¤, Expo kavram›n›n
genel bir tarihçesi ve de¤erlendirmesinin ar-
d›ndan 2010 y›l›nda Çin’in fiangay kentinde
gerçekleflecek olan Expo için tan›t›m cd si-
nin sunumunu gerçeklefltirerek, Expolar›n
tarihsel süreç içerisinde yaflad›¤› ve yaflatt›¤›
deneyimleri günümüze dek tafl›d›. 

ODTÜ Ö¤retim Görevlisi Haluk Zelef, ‹zmir
Kültürpark’› ile bafllad›¤› sunuflun
da,1851’de Londra’da Crystal Palace ile
bafllayan dünya fuarlar›n›n, arazi büyüklü-
¤ü, kat›l›mc›lar ve temalar›n› irdeledi. 

ODTÜ’den bir di¤er kat›l›mc› ise Yrd. Doç.
Dr. Cana Bilsel idi. Bilsel, “Dünya Fuarlar›,
Kentsel Geliflme Stratejileri ve ‹zmir Ex-
po’2015” bafll›kl› sunumunda, Expolar›n yer
seçimi üzerine, ‹zmir’in flu ana kadar geçir-
di¤i evreler üzerinden de¤indi. Bilsel ayn›
zamanda 1998 Lizbon ve 2000 Hannover
örneklerini sundu. 

Hasan Özbay ise, bizzat gözlemledi¤i Sevil-
la, Lizbon, Hannover ve Aichi fuarlar›n›n su-
numuyla birlikte, Expolar›n temalar›n›n ne
derece anlam kazanabildi¤i ve geçici yap›lar
olmas› aç›s›ndan mimarlar›n eylem alan› ola-
rak üstlendikleri role de¤indi. Son olarak da
2008 Zaragoza ve 2010 fiangay’›n yer se-
çimleri ve temalar›n› aktard›.
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28 fiUBAT ÇARfiAMBA 2007
Mimarlar Odas› ‹zmir fiubesi

Mimarlar Odas› ‹zmir fiubesi’nde 28 fiubat
Çarflamba günü Gürhan Tümer’in yönetti¤i
fievki Vanl› söyleflisi gerçekleflti. Söylefli,
Ekim 2006’da yay›mlanan "Mimariden Ko-
nuflmak, Bilinmek ‹stenmeyen 20. Yüzy›l
Türk Mimarl›¤›, Elefltirel Bak›fl" isimli fievki
Vanl› kitab›n›n içeri¤i üzerineydi. Osman-
l›’n›n son döneminden bafllayarak Cumhuri-
yet Dönemi mimarl›¤›m›z›n konufluldu¤u
söyleflide; bir ülkedeki mimarl›k sürecinin ta-
n›nmas›nda elefltirinin büyük öneme sahip
oldu¤unu ve bu nedenle 20. yy. Türk mimar-
l›¤›n›n tart›flmaya aç›lmas› gerekti¤ini vurgu-
layan Vanl›, mimarl›k elefltirisi konusundaki
eksikli¤imizi de dile getirdi. Ulusal Mimarl›k
Ak›m› sürecine de yer verilen söyleflide, Mi-
mar Kemalettin, Sedat Hakk› Eldem gibi
isimlerin Türkiye modern mimarl›¤› üzerin-
deki etkileri tart›fl›ld›. Türkiye’nin yarat›c› ve
söz sahibi olmaktan ziyade, bat›l›, ça¤dafl ül-
kelerin yaratt›¤› söylemleri ve ak›mlar› takip
eden rolünü de vurgulayan Vanl›, bu sebep-
le geliflimin do¤al sürecinde ilerleyemeyifli-
nin yaratt›¤› zorluklar› dile getirdi.

S
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fi
‹fiEVK‹ VANLI

20. YÜZYIL TÜRK M‹MARLI⁄I
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8 MART PERfiEMBE 2007
Mimarlar Odas› ‹zmir fiubesi

DÜNYA KADINLAR GÜNÜ KOKTEYL‹

Dünya Kad›nlar Günü 8 Mart 2007 Perflem-
be günü fiubemizde gerçekleflen kokteyl ile
kutland›. Ayr›ca Mimar Gülay Yerlikaya Ka-
d›nlar Günü dolay›s›yla el yap›m› tak› tasa-
r›mlar›ndan oluflan bir sergi açt›.

fiubemiz Yönetim Kurulu Baflkan› Tamer
Baflbu¤ ve Mimarlar Odas› Merkez Yönetim
Kurulu Üyesi Aysel Çetinsoy’un yapt›¤› aç›l›fl
konuflmas›n›n ard›ndan Mimar Gülay Yerli-
kaya, tarihsel süreç içerisinde dünyada kad›-
n›n rolü ve yeri üzerine de¤inen konuflma-
s›nda, gelir da¤›l›m› dengesizli¤inden en
çok etkilenen grubun kad›nlar oldu¤unu
vurgulad›. 
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38. DÖNEM ETK‹NL‹KLER‹M‹Z 

S
E
M

‹N
E
R 14 MART ÇARfiAMBA 2007

Mimarlar Odas› ‹zmir fiubesi

21 MART ÇARfiAMBA 2007
Mimarlar Odas› ‹zmir fiubesi

AB G‹R‹fi SÜREC‹NDE TU⁄LA VE 
K‹REM‹T STANDARTLARINDA YAPILAN
DE⁄‹fi‹KL‹KLER VE CE MARKALAMASI

14 Mart Çarflamba günü Mimarlar Odas› ‹z-
mir fiubesi’nde gerçekleflen seminerde,
TUKDER Tu¤la ve Kiremit Sanayicileri Der-
ne¤i Yönetim Kurulu Üyesi Gökhan Görçiz,
yap› malzemesi olarak tu¤la ve kiremitin ta-
rihsel gelifliminden ve bu süreç içerisinde
özellikle Selçuklu ve Osmanl› mimarisinin
vazgeçilmez unsurlar›ndan biri oldu¤undan
söz etti. Seminerde, Avrupa Birli¤ine girifl
sürecinin, tu¤la ve kiremit standartlar›na ne
ölçüde yans›d›¤›na, yeni standartlara ve CE
markalamas›na de¤inildi.

S
Ö

Y
LE

fi
‹ KURUM K‹ML‹K ÇALIfiMALARINDA 

‹Ç M‹MARLIK TASARIMININ YER‹

S‹BEL DALOKAY BOZER

“Kurum Kimlik Çal›flmalar›nda ‹ç Mimarl›k
Tasar›m›n›n Yeri” söyleflisi, 21 Mart Çarflam-
ba günü gerçekleflti. Mimar Sibel Dalokay
Bozer; iç mekan tasar›m›n›n kurum kimli¤i
üzerinden mekana nas›l yans›d›¤›na de¤in-
di. Tasarlad›¤›m›z mekanlarda bizi k›s›tlayan
kurum kimli¤i ana bafll›¤› alt›nda her türlü
girdinin mimar eliyle olumlanabilece¤ine de-
¤inen Bozer, üretilen detaylar›n oluflum sü-
reçlerini de aktard›. 

25 MART PAZAR 2007

G
E
Z
‹ ADALA (ATTALA) GEZ‹S‹

25 Mart 2007 Pazar günü Adala gezisi ger-
çeklefltirildi. Gediz havzas› orta kesiminde
yer alan Manisa / Salihli’ye ba¤l› olan Kula
/ Kenger / Kaplan / Çakallar (Katakekavme-
ra) yanarda¤ lavlar›n›n, Gediz Vadisi’ne de-
¤in inerek, darbo¤az› geçip ovaya girdi¤i an
durdu¤u yerde kurulmufl tarihi bir yerleflim
yeri olup 1530 – 1875 y›llar› aras›nda Saru-
hanl› Sanca¤› Kazas›, 1996’da Bucak,
1967’de ise 3 mahalleden oluflan (Atatürk –
Do¤anlar – Cami) Belediye olmufltur. Reh-
berli¤i Adala Belediye Baflkan› Süleyman
U¤uz ile efli Birgül U¤uz yapt›lar. 
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“Adnan Menderes Havaliman› D›fl Hatlar
Terminali” söyleflisi, proje müellifi Mimar Ya-
kup Hazan’›n sunumuyla 31 Mart Cumarte-
si günü Mermer Fuar› kapsam›nda gerçek-
leflti. Yakup Hazan 1988 y›l›nda DHM‹ Genel
Müdürlü¤ü taraf›ndan yar›flmaya ç›kar›lan
projenin, 2006 y›l›nda inflas›n›n tamamlan-
mas›na kadar yaflanan süreci ayr›nt›l› olarak
aktard›. Sunumunu üç bafll›k alt›nda aktaran
Hazan; yap›n›n gerçekleflme süreci, dona-
n›m ve kapasitesi konular›na de¤indi.

28 MART ÇARfiAMBA 2007
Mimarlar Odas› ‹zmir fiubesi

“‹nflaat ‹fllerinin ve ‹fl Programlar›n›n Senkro-
nize Olarak Görsellefltirilmesi” semineri, Da-
vid Arditi’nin sunumuyla 28 Mart Çarflamba
günü gerçekleflti. David Arditi, neredeyse
her inflaat projesinde yüklenici ile ifl sahibi
aras›nda gecikmelerden kaynakl› anlaflmaz-
l›klar›n olabildi¤i ve bu anlaflmazl›klar›n mah-
kemelerde çözülmesinin sorunlu oldu¤u
saptamas› ile bafllad›¤› sunuflunda; çözüm
üretmek amac›yla elde ettikleri programlar›
süreç içerisinde ne gibi problemlerle karfl›lafl-
t›klar›na da de¤inerek aktard›. 

S
E
M

‹N
E
R‹NfiAAT ‹fiLER‹N‹N VE 

‹fi PROGRAMLARININ SENKRON‹ZE
OLARAK GÖRSELLEfiT‹R‹LMES‹

S
Ö

Y
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fi
‹

S
E
M

‹N
E
R

31 MART CUMARTES‹ 2007
1 Nolu Hol Toplant› Salonu

Fuar Alan› Kültürpark

ADNAN MENDERES HAVAL‹MANI
DIfi HATLAR TERM‹NAL‹

YAKUP HAZAN

DAVID ARDITI
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04 N‹SAN PERfiEMBE 2007
Mimarlar Odas› ‹zmir fiubesi

GEOPLAS: SU YALITIM MALZEMELER‹

“Geoplas: Su Yal›t›m Malzemeleri” semineri
Sad›k ve Harun fierefo¤¤lu’nun sunumuyla
4 Nisan Perflembe günü gerçekleflti. Su yal›-
t›m membranlar› hakk›nda genel bilgi veren
Harun fierefo¤lu, Geoplas Su Yal›t›m Mem-
branlar›’n›n fiziksel ve kimyasal özellikleri,
di¤er yal›t›m malzemeleri ile aras›ndaki fark-
lar gibi konulara dikkat çekti.
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38. DÖNEM ETK‹NL‹KLER‹M‹Z 

S
E
M
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E
R

08 N‹SAN PAZAR 2007

G
E
Z
‹ fiEHZADELER fiEHR‹ MAN‹SA 

KÜLTÜR GEZ‹S‹

Büyük Türk Mimar› Sinan’›n aram›zdan ayr›-
l›fl›n›n 419. y›l›nda, ünlü mimar›m›z›n eseri
olan Muradiye Camii ve Küllliyesi’ni incele-
mek ve fiehzadeler fiehri Manisa’y› gezmek
amac›yla Mimarlar Odas› ‹zmir fiubesi, 08
Nisan 2007 Pazar günü Doç.Dr. R. Eser
GÜLTEK‹N rehberli¤inde bir inceleme ve kül-
tür gezisi düzenlenmifltir. Spil (Sipylos) Da¤›
eteklerinden, Gediz Nehri’ne kadar uzanan
ve genifl bir alan› kapsayan Manisa flehri çok
eski tarihe geçmifle sahiptir.

10 N‹SAN SALI 2007
Mimarlar Odas› ‹zmir fiubesi

S
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R
‹M

‹ HÜSEY‹N ANKA ‹LE S‹NAN’I 
YEN‹DEN YORUMLAMAK

REHA ARIN

“Hüseyin Anka ile Sinan’› Yeniden Yorumla-
mak” konulu söylefli ve film gösterimi, 10
Nisan Sal› günü Mimarlar Odas› ‹zmir fiube-
si’nde gerçekleflti. Reha Ar›n, filmin yönet-
meni Suha Ar›n hakk›nda bilgi vererek, Mi-
mar Sinan’›n heykelini ilk yapan kifli olan
Hüseyin Anka ve Sinan’›n sanat hayat›ndaki
sürecin benzerli¤ini dile getirdi. Filmin ya-
p›m sürecine ve yeniden düzenlenerek orta-
ya ç›kma sürecine de de¤inilen söyleflinin ar-
d›ndan film izlendi.

11 N‹SAN ÇARfiAMBA 2007
Mimarlar Odas› ‹zmir fiubesi

Dorken Delta Drenaj Levhalar› ve Çat› Örtü-
leri Semineri 11 Nisan Çarflamba günü ger-
çekleflti.Yap› hasarlar›n›n önemli bir k›sm›n›n
su ve meydana getirdi¤i bas›nçtan kaynak-
land›¤›n› belirterek sunumuna bafllayan ‹nfl.
Müh. Melih Akdeniz, yal›t›m ve drenaj konu-
lar›ndaki yasal düzenleme ve standartlara
de¤indi. Sunumunun ard›ndan kokteyl dü-
zenlendi.

DRENAJ LEVHALARI VE 
ÇATI ÖRTÜLER‹
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38. DÖNEM ETK‹NL‹KLER‹M‹Z 
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14 N‹SAN CUMARTES‹ 2007
‹zmir Sanat

ULUSAL M‹MARLIK YARIfiMALARI

Yar›flmalar düzeninin olumlu ve varsa olum-
suz yönlerinin irdelenmesi ve bu ba¤lamda
Mimarlar Odas›’n›n uygulayaca¤› stratejile-
rin saptanmas› amac›yla düzenlenen Ulusal
Mimarl›k Yar›flmalar› Sempozyumu, 14 Ni-
san 2007 Cumartesi günü ‹zmir Sanat’ta
gerçekleflti. Mimarlar Odas› Genel Baflkan›
Bülend Tuna ve Mimarlar Odas› ‹zmir fiube-
si Yönetim Kurulu Baflkan› Tamer Baflbu¤
aç›l›fl konuflmalar›n› yapt›.

Oturum baflkanl›¤›n› Erdo¤an Elmas’›n üst-
lendi¤i “Türkiye’de Yar›flma Süreci: Tarihsel
Aç›l›m” ana bafll›kl› ilk oturum, Baran ‹dil’in
yar›flmalar›n politik ve sosyal yaflam ile örtü-
flen “K›r›lma Noktas›” bafll›kl› sunumu ile
bafllarken, Bilal Yakut “Kamuda Yar›flmalar”
ve Hakk› Ustaömer “Kamu ‹hale Kurumu”
bafll›klar› alt›nda, yar›flmalar yönetmeli¤i ve
karfl›lafl›lan problemler üzerine sunufllar›n›
gerçeklefltirdiler. Yar›flmalarda “Durum –
Düzen”in irdelendi¤i ikinci oturumun baflka-
n› Do¤an Hasol idi. Deniz Aslan; “Çat›flma
(Disiplinler aras› Polemik)” bafll›¤› alt›nda fle-
hircilik ve mimarl›k disiplinleri aras›ndaki k›-
r›lma noktalar›n›n irdelerken, Semra Uygur;
“Yap› – Yar›flma – ‹flveren” temas›n› aktar-
d›. Do¤an Tekeli ise; yar›flmalar›n en önem-
li aktörlerinden jüri de¤erlendirme mekaniz-
mas›n›, deneyimledi¤i örnekler üzerinden
anlatt›. Uluslararas› Yar›flmalar Düzeni için-
de Almanya Örne¤i Yavuz Selim Sepin tara-
f›ndan aktar›ld›. Sempozyumun son oturu-
mu görsel sunumlarla da destekli “Yorum”
bafll›¤› alt›nda Murat Ulu¤ baflkanl›¤›nda ir-
delendi. Ercan Çoban; “Ankara Esenbo¤a
‹ç-D›fl Hatlar Terminal Binas› ve Katl› Otopar-
k›”, Hasan Özbay; “TC. ‹slamabad Büyükel-
çili¤i Binas›”, Ayhan Usta ise; Sivas 2010
Kentsel Tasar›m› - Fuar, Kongre ve Kültür
Merkezi özelinde yar›flmalarda yaflad›klar›n›
dile getirdi. “TESKOMB Binas›” ile Mete Öz,
“ODTÜ Kuzey K›br›s Kampüsü, Kampüs Yö-
netim Binas› Kütüphane, B‹M” ile Cem ‹l-

han, yar›flma süreçlerini, karfl›laflt›klar›
problemleri ve flansl› olduklar›n› düflün-
dürten ayr›nt›lar› kat›l›mc›larla paylaflt›.
Güngör Kaftanc›’n›n yöneticili¤inde ger-
çekleflen Forum – Tart›flma bölümü; ge-
nel bir de¤erlendirmenin ard›ndan bu
konuda yaflanan problemler ve çözüm
yollar› üzerine geliflti.
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‹ 18 N‹SAN ÇARfiAMBA 2007

Mimarlar Odas› ‹zmir fiubesi
ÇOK KATLI KONUT YAPILARININ 
‹KL‹MLEND‹R‹LMES‹NDE GÜNEfi VE
RÜZGARIN KULLANIMI
F‹KRET OKUTUCU 

"Çok Katl› Konut Yap›lar›n›n ‹klimlendirilme-
sinde Günefl ve Rüzgar›n Kullan›m›" söylefli-
si, 18 Nisan Çarflamba günü gerçekleflti. Mi-
mar Fikret Okutucu, küresel ›s›nman›n öne-
mini vurgulayarak, do¤al iklimlendirmenin
ve enerji tasarrufunun vazgeçilmez ihtiyaç-
lar›m›z aras›nda yer ald›¤›na de¤indi. Ayn›
zamanda maliyet ile ilgili verileri de aktaran
Okutucu, sistemin kazanaca¤› enerji ile ma-
liyetinin 3-4 sene içerisinde standart bir yap›
ile denk düflece¤i ve bundan sonraki kaza-
n›mlar›yla birlikte asl›nda ekonomik de bir
sistem oldu¤unu aktard›.

29 N‹SAN PAZAR 2007

G
E
Z
‹ A‹GA‹ KÜLTÜR GEZ‹S‹

Mimarlar Odas› ‹zmir fiubesi 29 Nisan
2007 Pazar günü Prof.Dr. Ersin DO⁄ER ve
ekibinin rehberli¤inde Aigai gezisi gerçek-
lefltirdi. Aigai, Manisa ili, merkez ilçeye
ba¤l› Köseler Köyü’nün 2 km güneyindeki
Gün Da¤›’n›n üzerinde, k›smen ayaktaki ha-
rabelerden ibaret bir antik kenttir. M.Ö.
1100 y›llar›ndan sonra Yunanistan’dan ge-
lip kuzeybat› Anadolu k›y›lar›na yerleflen Ai-
oller taraf›ndan kurulan 12 kent aras›nda
say›lmaktad›r. 

03 MAYIS PERfiEMBE 2007
Mimarlar Odas› ‹zmir fiubesi

S
Ö
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LE

fi
‹ DEPREM YÖNETMEL‹⁄‹

‹nflaat Mühendisi Özgür Bozda¤’›n sundu-
¤u, “Deprem Yönetmeli¤i” söyleflisi, 3 Ma-
y›s Perflembe günü gerçekleflti. Bozda¤, ye-
niden düzenlenen “Deprem Bölgelerinde
Yap›lacak Binalar Hakk›nda Yönetmelik”
hakk›nda bilgi aktard›. Binalarda düzensizlik
durumlar›ndan ve betonarme yap›lar›n elas-
tik ötesi do¤rusal olmayan davran›fl›ndan
bahseden Bozda¤, depreme dayan›kl› bina
tasar›m›n›n ana ilkelerini de s›ralayarak, bu
konuda kullan›lan yap› sistemleri analiz yön-
temlerini ve depreme karfl› istenen davran›fl
flekillerini örenekler üzerinden aktard›.
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10 MAYIS PERfiEMBE 2007
Mimarlar Odas› ‹zmir fiubesi

“Trespa Kompakt Laminat Giydirme Cephe
Çözümleri”  semineri, 10 May›s Perflembe
günü gerçekleflti. Sunuflu Mardav Yal›t›m’
dan Gülçin Düflüt ve Trespa’ dan Eric Lem-
men gerçeklefltirdi. Cephelerin, tafl›y›c› yap›
eleman› iken, günümüzde binay› çevreleyen
bir giydirme eleman› olarak karfl›m›za ç›kt›-
¤›ndan söz eden Düflüt, giydirme cephelerin
gelifliminden ve bu geliflime kompak lami-
nat panellerin dahil oldu¤u süreçten söz et-
ti. Eric Lemmen ise, kompakt laminat pa-
nellerin kullan›ld›¤› nefes alabilen cephe
sistemlerinden ayr›nt›l› olarak söz etti.

S
E
M

‹N
E
RTRESPA KOMPAKT LAM‹NAT 

G‹YD‹RME CEPHE ÇÖZÜMLER‹

S
Ö

Y
LE

fi
‹

14 MAYIS PAZARTES‹ 2007
Mimarlar Odas› ‹zmir fiubesi

M‹MAR‹N‹N FOTO⁄RAFI / 
FOTO⁄RAFIN M‹MAR‹S‹

MURAT GERMEN

Murat Germen’ in sundu¤u, Mimarinin Fo-
to¤raf› / Foto¤raf›n Mimarisi” söyleflisi, 14
May›s Pazartesi günü gerçekleflti. Mimarl›-
¤›n, ne gibi yollarla temsil edildi¤ini önem-
sedi¤ini dile getiren Germen, sunuflunda bu
sürece yer vererek; minyatür, karakalem,
renkli çizimler, wireframe, maket ve lego ör-
nekleri gösterdi. Mimari foto¤rafta oldukça
kullan›lan perspektif düzeltmenin yap›lmas›
gereken bir kural gibi alg›lanmamas› gerek-
ti¤ine de¤inen Germen, foto¤rafta verilmek
istenen içeri¤e uygunlu¤una göre bu tür
düzeltmelere yer verilmesi gerekti¤ini dile
getirdi. Sunuflunun foto¤raf›n mimarisi bö-
lümünde; mimariyi, foto¤raf üzerinden ye-
niden kurgulayabilir miyiz ve bu kurgu, mi-
mari tasar›ma geri dönebilir mi üzerine de-
¤inen Germen, bu konuda çal›flt›¤› örnekle-
ri aktard›. Mimari foto¤raf konusunda bir
tak›m teknik bilgilerle birlikte, Germen’in sa-
natsal foto¤raflar›na da yer verilen sunufl,
oda üyeleri taraf›ndan ilgiyle izlendi.
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B
A
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05/06 MAYIS 2007
Çeflme Il›ca Otel

GELENEKSEL M‹MARLIK BALOSU

5-6 May›s tarihlerinde Çeflme Il›ca Otel’de
gerçekleflti. Ö¤leden sonra otelin özel akti-
vitelerinden; özellikle SPA ve çocuklar için
animasyondan yararlanma olana¤› bulan
kat›l›mc›lar, akflam yeme¤inde bir arada ol-
man›n keyfini yaflad›lar.

04/08 MAYIS 2007 
Tüyap Fuar Merkezi

FU
A

R ‹STANBUL YAPI FUARI

04-08 May›s 2005 tarihleri aras›nda, Tüyap Fuar Merkezi/Beylikdüzü'nde 28. kez ziya-
retçileriyle buluflan Uluslararas› Yap› ‹stanbul Fuar›’na 4 May›s gecesi fiubemizden ha-
reket eden üyelerimiz, 5 May›s günü yeni ürünlerle buluflman›n yan› s›ra düzenlenen
etkinliklerden de yararlanma olana¤› buldu.

19/20 MAYIS 2007

G
E
Z
‹ 2.ULUSAL GENÇ M‹MARLAR

BULUfiMASI / ANTALYA

“Mimarl›kta Etik ve Kimlik” ana bafll›kl›, 2.
Ulusal Genç Mimarlar Buluflmas› 19-20 Ma-
y›s 2007 tarihlerinde Antalya’da gerçekleflti.
Mimarlar Odas› ‹zmir fiubesi olarak düzen-
lenen gezi kapsam›nda mimar ve mimarl›k
ö¤rencileri buluflmaya kat›ld›lar.

‹ki gün boyunca Antalya Serik’te bir tatil kö-
yünde gerçeklefltirilen buluflma kapsam›nda
bildiri, proje sunumlar› ve tart›flmalar ger-
çekleflti. 

FU
A

R TAD‹LAT ‹STANBUL 2007 FUARI

7 - 10 Haziran tarihleri aras›nda düzenlenen
Tadilat ‹stanbul 2007 Fuar›’na 8 Haziran’da
‹zmir’den yola ç›kan üyelerimiz, 9 Haziran
günü Fuar› izleme olana¤› buldular.

07/10 HAZ‹RAN 2007
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20 HAZ‹RAN ÇARfiAMBA 2007
Mimarlar Odas› ‹zmir fiubesi

S
Ö

Y
LE

fi
‹M‹MAR‹ TASARIMDA ÇEL‹K

ÇINAR B‹LG‹N

"Mimari Tasar›mda Çelik" söyleflisi Ç›nar Bil-
gin’in sunumuyla 20 Haziran Çarflamba gü-
nü gerçekleflti. 

Çelik konstrüksiyonun yurtd›fl›ndaki geliflim
h›z›na karfl›n, ülkemizde yaflanan çelik mal-
zeme türevine ulafl›labilirlik zorlu¤undan
söz eden Bilgin, Türkiye’nin geliflimini de iz-
leyenlere aktard›. Kendi projelerinden verdi-
¤i örnekler ba¤lam›nda konstrüksiyonun
proje ile uyumunu da sorgulayan Bilgin, sis-
temi detay çizimleriyle birlikte anlatt›. 

13 HAZ‹RAN ÇARfiAMBA 2007
Mimarlar Odas› ‹zmir fiubesi

S
Ö

Y
LE
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‹ANKARA ESENBO⁄A HAVAL‹MANI

ERCAN ÇOBAN

Ercan Çoban’›n sundu¤u "Ankara Esenbo¤a
‹ç-D›fl Hatlar Terminal Binas› ve Katl› Otopar-
k›" söyleflisi 13 Haziran 2007 Çarflamba gü-
nü gerçekleflti. Suzan Esirgen, Süleyman
Bayrak ve Ahmet Yertutan ile birlikte tasar-
lad›klar› projenin yar›flma sürecini de akta-
ran Çoban, o y›llarda Türkiye’de ç›kan di¤er
havaliman› yar›flmalar›ndan da söz etti. 

Havaliman› projelerinin kimlik ya da kimlik-
sizlik sorunsal›na da de¤inen Çoban, Esen-
bo¤a Havaliman›’n›n genel iflleyiflini planlar
üzerinden aktard›. 

Gelece¤e dönük olas› revizyonlar›n önce-
den planland›¤› projenin kapasite art›m›n›n
mümkün oldu¤u bilgisi de verildi. Proje ve
uygulama aflamalar›ndan sunulan görsel
malzemenin zenginli¤i kat›l›mc›lar›n yap›y›
daha iyi alg›lamas›n› sa¤lad›.
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24/25 MAYIS 2007
‹smet ‹nönü Kültür Merkezi

TMMOB ‹nflaat Mühendisleri Odas›, Mimar-
lar Odas›, fiehir Planc›lar› Odas›, Peyzaj Mi-
marlar› Odas› ‹zmir fiubeleri birlikteli¤inde;
köyden kente, kentten büyükkente göçün
üst boyutlara vard›¤›, ani büyümelerin kent-
leri haz›rl›ks›z yakalad›¤› günümüzde, kenti-
mizi ve toplumsal yaflam› daha yaflanabilir
hale getirmenin yollar›n› aramak amac›yla
genelde kentlerin ve özelde ‹zmir’in konu-
fluldu¤u, sorunlar›n ve çözüm önerilerinin di-
le getirildi¤i ‹zmir Kent Kurultay› ‹smet ‹nö-
nü Kültür Merkezi’nde 24 – 25 May›s 2007
tarihlerinde gerçekleflti.

Amac›n›n; kentlerle ilgili sorunlar› ele al›p,
çözüm yollar› arayarak, yerel ve merkezi yö-
neticilerin önünü açmak olarak belirlendi¤i
kurultay, ayr›ca yerel yöneticilerin, kentin so-
runlar›n›n çözülmesinde yararlanacaklar› bir
ortam oluflturmaya yönelikti.

Bu ilk kurultayda, Düzenleme Kurulu üyeleri
ile birlikte konular›n içeri¤i; "dönüflüm, plan-
lama, planlamada demokratik kat›l›m, büyü-
yen kentte güvenlik ve kentlileflme, göçün
etkileri" olarak belirlendi. Bu ba¤lamda ko-
nular›nda uzman kiflilerle kuramsal aç›l›m,
yurtiçi ve yurt d›fl›ndan örneklerle de destek-
lendi.

Oturum baflkanl›¤›n› ‹lhan Tekeli’nin üstlen-
di¤i Aç›l›fl Oturumunda, "Büyüyen ve Dönü-
flen Kent ‹zmir" bafll›¤›nda kentimizin iki yö-
neticisi; Vali Yard›mc›s› Say›n Halis Peker ve
‹zmir Büyükflehir Belediye Baflkan› Say›n Aziz
Kocao¤lu ‹zmir üzerine düflüncelerini, viz-
yonlar›n› ve ‹zmir’in yaflad›¤› sorunlar› aktard›.

Semahat Özdemir’in oturum baflkanl›¤›n›
yapt›¤› "Planlama" temal› oturumda Sezai
Göksu,  Hasan Topal ve Anl› Ataöv yer
ald›lar.

"Dönüflüm" temas›n›n ifllendi¤i ilk günün son
oturumunun baflkan› Zekai Görgülü idi. Mu-
rat Güvenç, Tuna Taflan Kok ve Adnan Kap-
lan ilk günün son oturumunda söz ald›lar. 

Kurultay›n ikinci günü Bülent Tan›k’›n otu-

‹ZM‹R KENT KURULTAYI

K
U

R
U

LT
A

Y
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26 TEMMUZ PERfiEMBE 2007
Mimarlar Odas› ‹zmir fiubesi

Abdi Güzer’in sundu¤u "Elefltirel Bir Süreç
Olarak Tasar›m" söyleflisi 26 Temmuz Per-
flembe günü gerçekleflti. ‹ki bölüm halinde
gerçeklefltirdi¤i sunumunun ilk bölümünde
elefltiri-tasar›m iliflkisine de¤inen Güzer, di-
¤er bölümde ise yapt›¤› proje ve uygulama-
lar üzerinden yaflad›¤› sürece iliflkin yans›ma-
lar›n› aktard›. 

Güzer, birden fazla girdinin bir araya gelifli
ile ortaya ç›kan tasar›m›n aç›k ya da örtülü
bir flekilde kuram, tarih ve elefltiri üçlemesini
içerisinde bar›nd›rd›¤›n› dile getirdi. 

Gündelik, akademik ve profesyonel kültür
aras›ndaki iletiflim ortam›ndan bahseden
Güzer, sanat, mimarl›k ve mühendislik disip-
linlerinin ba¤lam ile olan iliflkilerine de de-
¤indi. Güzer, söyleflinin son bölümünde ise
aktard›¤› bilgileri, yapt›¤› proje ve uygulama-
lar üzerinden irdeledi.

ELEfiT‹REL B‹R SÜREÇ OLARAK 
TASARIM
ABD‹ GÜZER
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rum baflkanl›¤›n› üstlendi¤i "Büyüyen
Kentte Güvenlik ve Kentlileflme" oturumu
ile bafllad›. Sema Erder, Emel Göksu,
Sibel Kalayc›o¤lu ve Ercan Tatl›dil
görüfllerini belirttiler.

Gürhan Tümer’in oturum baflkanl›¤›n›
yapt›¤› "‹zmir Düflleri" oturumu, Zeynep
Oral ve Refik Durbafl’›n sunumlar›yla ger-
çekleflti. 

Oturum baflkanl›¤›n› ‹lhan Tekeli’nin üst-
lendi¤i Forum bölümünde, "Özgürlükler,
Demokrasi, Bar›fl Kenti ‹zmir – Uygar ‹z-
mir" temas› irdelendi. Halis Peker, Hakk›
Berksü, Bülent Tan›k, Semahat Özdemir
ve Gürhan Tümer kurultay›n genel bir de-
¤erlendirmesini yapt›. 

Kurultay’da küratörlü¤ünü Yrd. Doç. Dr.
Emel Kay›n’›n üstlendi¤i “Kent ve Mimar-
l›k: ‹zmir” sergisi kat›l›mc›larla bulufltu.

etkinliksyf  1/10/08  3:54 PM  Page 139



Mimarlar Odas› ‹zmir fiubesi 38. Dönem Çal›flma Raporu
140

38. DÖNEM ETK‹NL‹KLER‹M‹Z 
S
Ö

Y
LE

fi
‹

S
Ö

Y
LE

fi
‹

M‹MARLAR YAPILARINI ANLATIYOR

ENDER ÖZIfiIK

Ender Öz›fl›k’›n Mimarlar Yap›lar›n› Anlat›-
yor söyleflisi 19 Eylül Çarflamba günü fiube-
miz seminer salonunda gerçekleflti. 

Öz›fl›k’›n Bodrum’da uygulad›¤› iki projesini
izleyenlerle paylaflt›¤› sunufl, kat›l›mc›lar›n
da dahil edilmesiyle bir diyaloga dönüfltü.
Karaincir Aytek Evleri’nde uygulamas›n›n
bafllad›¤› bir sürece dahil oldu¤u bilgisini ve-
ren Öz›fl›k, bu süreçte kendi içindeki de¤ifli-
mi ve bu de¤iflimin projeye yans›malar›n› iz-
leyenlerle paylaflt›.

Bodrum Botanik Bahçesi proje ve uygulama
sürecini; yaflanan problemlerle birlikte akta-
ran Öz›fl›k, uygulama detaylar›n› da aktard›.
Süreç içerisinde yaflad›¤› problemlerin oldu-
¤u  projelerini izleyenlerle paylaflmay› seçen
ve sunufluna kat›l›mc›lar› dahil eden Öz›fl›k,
ilgiyle izlendi.

19 EYLÜL ÇARfiAMBA 2007
Mimarlar Odas› ‹zmir fiubesi

Ergün ‹lkay’›n sunuflunu üstlendi¤i, Nafi
Çil’in "Mimar Olmak" kitab› tan›t›m söyleflisi
13 Eylül Perflembe günü gerçekleflti.

"Mimar Olmak" adl› kitab›nda; duyarl› bir
gözlem içinde gençli¤ini, mimar olmak için
gitti¤i Güzel Sanatlar Akademisi’nde geçen
y›llar›n›, mimar olarak mezun olduktan son-
raki yaflam›n› yaratma etkinli¤i içinde anla-
tan Nafi Çil, kitab›na verdi¤i eme¤i izleyen-
lerle paylaflt›. Çil ayr›ca; ça¤dafl mimariyi ve
ça¤›m›z mimarisi içinde Türkiye’de uygula-
nan mimarl›¤a bak›fl›n› da aktard›.

M‹MAR OLMAK

NAF‹ Ç‹L

13 EYLÜL PERfiEMBE 2007
Mimarlar Odas› ‹zmir fiubesi

etkinliksyf  1/10/08  3:54 PM  Page 140



Mimarlar Odas› ‹zmir fiubesi 38. Dönem Çal›flma Raporu

GÜNEY D‹NÇ - ALEV A⁄RI - SUAT GÜNHAN

Amac› yeni mezun olan mimarlara Mimarlar
Odas›’n› ve meslek ortam›n› tan›tmak olan
seminer, 22 Eylül Cumartesi günü gerçek-
leflti.

Güney Dinç, mimarl›k meslek hayat› içerisin-
de proje ve uygulama baz›nda karfl›lafl›lan
problemleri hukuki boyutuyla irdeledi. 

Suat Günhan, ifl gelifltirme yöntemlerinde
iletiflim ve kiflisel-mesleki geliflimin önemine
de¤inirken, Alev A¤r›, kamuda mimar olma-
y› aktard›. Karfl›lafl›lan zorluklar›n nas›l çö-
zümlenebilece¤i konusunda da bilgi verilen
etkinlik, yeni mezun mimarlar taraf›ndan il-
giyle izlendi.

M‹MARLIK E⁄‹T‹M‹ SONRASI:
M‹MARLAR ODASI VE MESLEK
HAYATI

22 EYLÜL CUMARTES‹ 2007
Mimarlar Odas› ‹zmir fiubesi
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26 EYLÜL ÇARfiAMBA 2007
Mimarlar Odas› ‹zmir fiubesi
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GELECE⁄E DÖNÜfi

KAYA ARIKO⁄LU

Kaya Ar›ko¤lu’nun "Gelece¤e Dönüfl" ismini
verdi¤i Mimarlar Yap›lar›n› Anlat›yor söylefli-
si 26 Eylül Çarflamba günü gerçekleflti. 

Ar›ko¤lu’nun 1981 y›l› yap›m› "Gelece¤e Dö-
nüfl" filmine gönderme yaparak bafllad›¤›
sunuflu; tüm do¤al dengeleri bozarak gelifl-
me yolunda fluursuzca ilerledi¤imizin fark›-
na vard›¤›m›z ve felaketi geciktirme çabas›n-
da oldu¤umuz bugünümüzü anlat›yordu.

Özellikle Adana üzerinden verdi¤i örnekler-
le do¤ay› az ya da ekonomik tüketmek yeri-
ne yeniden üretmek gerekti¤ine de¤inen
Ar›ko¤lu, Amerika’da bulundu¤u y›llarda
yapt›¤› kentsel tasar›m önerilerini de izle-
yenlerle paylaflt›. Ar›ko¤lu ayr›ca iki konut
projesini aktard›. 
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38. DÖNEM ETK‹NL‹KLER‹M‹Z 

M‹MARLIK GÜNÜ KOKTEYL‹
MESLEKTE 30. VE 50. YIL PLAKET TÖREN‹

K
O

K
TE

Y
L 01 EK‹M PAZARTES‹ 2007

Atatürk Kültür Merkezi / Konak

Dünya Mimarl›k Günü’nde, fiube Yönetim
Kurulu Baflkan› Tamer Baflbu¤’un aç›l›fl ko-
nuflmas›n›n ard›ndan meslekte 30. ve 50. y›-
l›n› tamamlayan mimarlar için düzenlenen
plaket töreni ve Muzaffer Tunça¤’›n kat›l›-
m›yla foto¤raf yar›flmas› ödül töreni gerçek-
lefltirildi. 

fiebnem Yücel Young’›n "Mimarl›¤›n K›y›-
s›/K›y›n›n Mimarl›¤›" bafll›kl› tematik sunuflu-
nun ard›ndan Mimarlar Odas› ‹zmir fiubesi
taraf›ndan düzenlenen Mimarl›k Günü Kok-
teyli gerçekleflti.

ÇOCUK VE M‹MARLIK ATÖLYES‹

H‹KMET GÖKMEN

A
TÖ

LY
E 02 EK‹M SALI 2007

Atatürk Kültür Merkezi / Konak

2007 Mimarl›k Haftas› etkinlikleri kapsam›n-
da 2 Ekim Sal› günü Hikmet Gökmen’in ha-
z›rlad›¤› "Çocuk ve Mimarl›k" atölye çal›flma-
s› gerçeklefltirildi. ‹lkö¤retim ö¤rencileriyle
gerçekleflen atölye çal›flmas›nda, Hikmet
Gökmen’in sunuflunun ard›ndan ö¤renciler
konut projesi haz›rlad›lar. Bilgi, beceri ve ye-
teneklerini ortaya koyarak projeler haz›rla-
yan ö¤renciler, küçük yaflta mimarl›¤›n ne
oldu¤u hakk›nda bilgi sahibi oldular.
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Mimarlar yap›lar›n› gezdiriyor etkinliklerinin
ilki 2 Ekim Sal› günü Efes Oteli gezisi ile ger-
çekleflti. Projesi Paul Bonatz, uygulamas› Fa-
tin Uran taraf›ndan gerçeklefltirilen otelin
yenileme proje ve uygulamas› Has Mimarl›k
Ltd. taraf›ndan gerçeklefltirilmektedir.

Kurucu ortaklardan Ayfle Hasol Erktin tara-
f›ndan proje ve uygulama süreci, geziye ka-
t›lan mimar ve mimarl›k ö¤rencilerine akta-
r›ld›.

M‹MARLAR YAPILARINI GEZD‹R‹YOR

EFES OTEL‹ – AYfiE HASOL ERKT‹N

02 EK‹M SALI 2007

M‹MARLIKTA SINIRLARI 
BEL‹RS‹ZLEfiT‹RMEK
U⁄UR TANYEL‹

02 EK‹M SALI 2007
Atatürk Kültür Merkezi / Konak

S
Ö

Y
LE

fi
‹

B‹R M‹MAR VE UYGULAMALARI
MURAT TABANLIO⁄LU 

02 EK‹M SALI 2007
Atatürk Kültür Merkezi / Konak

U¤ur Tanyeli’nin “Mimarl›kta S›n›rlar› Belir-
sizlefltirmek: Yarat›c› Üretkenlik” sunuflu 2
Ekim Sal› günü gerçekleflti. 

Üç ana bafll›k alt›nda konuyu irdeleyen Tan-
yeli, disiplin s›n›rlar›n›n belirsizleflti¤ine; özcü
kayg›lar›n afl›ld›¤›na; elitist kavray›fllar›n
afl›nd›¤›na de¤indi. Venturi’nin bizi bu ger-
çeklikle 1960’larda buluflturdu¤una dikkat
çekerek Rem Koolhaas’›n popüler kültür ile
yüksek kültürü bir araya getirmek çabas›n›
ve bu ba¤lamda melezlenmeyi verilen ör-
nekler üzerinden sundu.

Bir mimar ve uygulamalar› etkinlikleri, 2
Ekim Sal› günü Murat Tabanl›o¤lu’nun su-
nuflu ile Atatürk Kültür Merkezi’nde bafllad›.
Levent – Befliktafl ve E5 Karayolu aks› üze-
rinde yer alan yap›lardan söz eden Tabanl›-
o¤lu, bu aks üzerinde yer alan projelerinden
2001 y›l›nda bafllanan Kanyon’u projelendir-
me ve uygulama sürecinin yan› s›ra sonra-
s›nda yap›lan sanatsal çal›flmalardan örnek-
lerle beraber sundu. Tabanl›o¤lu, ayn› aks
üzerinde yer alan uygulamalar›n›n yan› s›ra
yurtd›fl›ndan projelerini de aktard›.
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38. DÖNEM ETK‹NL‹KLER‹M‹Z 

ÇINAR B‹LG‹N - SERHAT AKBAY
ATÖLYES‹

A
TÖ

LY
E 03 EK‹M ÇARfiAMBA 2007

Atatürk Kültür Merkezi / Konak

Ç›nar Bilgin ve Serhat Akbay’›n yürütücülü-
¤ünde 3 Ekim Çarflamba günü 2007 Mimar-
l›k Haftas› temas› “k›y›” kapsam›nda mimar-
l›k ö¤rencileriyle bir atölye çal›flmas› gerçek-
lefltirildi.Serhat Akbay’›n haz›rlad›¤› sunum-
la bafllayan atölye çal›flmas›, Ç›nar Bilgin’in
"k›y›" temas› üzerine çeflitli bak›fl aç›lar› getir-
di¤i bir tart›flma ortam›na dönüfltü. Serhat
Akbay ve Ç›nar Bilgin’in kendi deneyimlerin-
den verdi¤i örneklerle, ö¤rencilere keyifli bir
atölye ortam› sa¤land›.

M‹MARLAR YAPILARINI GEZD‹R‹YOR

ONTUR OTEL – UMUT ‹NANG
E
Z
‹ 03 EK‹M ÇARfiAMBA 2007

1978 y›l›nda infla edilen 3. Onur Çarfl› – ‹fl-
han› binas›n›n mevcut tafl›y›c› strüktüründen
yararlan›larak, otele dönüfltürülen yap›, 3
Ekim Çarflamba günü gezildi. Proje müellifi
mimar Umut ‹nan’›n gezide bulunamamas›
sebebiyle mimar Yasemin Marla taraf›ndan
tan›t›lan otel, üyelerimiz taraf›ndan be¤eni
ile izlendi.

M‹MARLAR YAPILARINI GEZD‹R‹YOR

KORDON OTEL – YALÇIN KEZERG
E
Z
‹ 03 EK‹M ÇARfiAMBA 2007

Bir banka yap›s›n›n otele dönüfltürüldü¤ü
yap›, 3 Ekim Çarflamba günü gezildi. Proje
müellifi mimar Yalç›n Kezer taraf›ndan üye-
lerimize aktar›lan yap›da, körfezin güzelli¤i-
nin mümkün oldu¤unca kesintisiz olarak al-
g›lanmas› amac›yla fleffafl›¤›n tercih edildi¤i
bilgisi de verildi.
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HÜSEY‹N BÜTÜNER – H‹LM‹ GÜNER

03 EK‹M ÇARfiAMBA 2007
Atatürk Kültür Merkezi / Konak

Hüseyin Bütüner – Hilmi Güner’in Ankara
Mogan Gölü K›y›s› Kentsel Tasar›m Projesi
ve Mogan Camii sunuflu 3 Ekim Çarflamba
günü gerçekleflti. Mogan Gölü k›y›s›nda uy-
gulanan düzenleme projelerini sunan Bütü-
ner, bu projenin uygulanmaya bafllamas›n-
dan sonraki bir süreçte park içerisinde bir
camii ihtiyac›n›n ortaya ç›kt›¤›n› dile getirdi.
Camii projesinin her mimar için heyecan ve-
rici olabilece¤ine de¤inen Bütüner, asl›nda
bir camii de¤il, namazgah tasarlad›klar›n›
aktard›. Mimarl›k ortam›nda tart›flma konu-
su olan Mogan Camii’nin; yapt›klar› düzen-
lemenin bir parças› olmas› itibariyle park dü-
zenlemesinde benimsenen dilin korundu¤u
bilgisini veren Güner, ›fl›¤›n tasarlad›klar›
mekandaki önemine de de¤indi.

S
Ö

Y
LE

fi
‹

B‹R M‹MAR VE UYGULAMALARI

EMRE AROLAT 

03 EK‹M ÇARfiAMBA 2007
Atatürk Kültür Merkezi / Konak

Mimarl›k Haftas› etkinlikleri kapsam›nda ‹z-
mir’de bulunan Emre Arolat, 3 Ekim Çar-
flamba günü söyleflisini gerçeklefltirdi. “Bir
mimarl›k ofisinin tasar›m yönelimleri ‘…na-
zaran,’" ile söze bafllayan Arolat, çeflitli re-
novasyon projelerinin yan› s›ra son y›llarda
projelendirdikleri ofis ve konut yerleflimleri-
ne de anlat›m›nda yer verdi. Yap› Endüstri
Merkezi taraf›ndan haz›rlanan bina monog-
rafileri serisinin ilki olarak Dalaman Havali-
man›’n›n yay›mlanaca¤› bilgisini veren Aro-
lat, Sabiha Gökçen Havaliman› için haz›rla-
d›klar› projeyi yerle olan ba¤lam› üzerinden
bir kez daha izleyenlerle paylaflt›. Arolat, Ya-
lova Kültür Merkezi projesinde, kültür mer-
kezlerinin elitist tavr›n› sorgulad›klar›n› ve
yolun kenar›ndan geçerken girilebilir hale
getirmeye çal›flt›klar›n› aktard›. Ayr›ca Etiler
Turizm Merkezi, Tekfen Ka¤›thane Tesisleri
projelerini paylaflan Arolat’›n sunuflunu 500
kifli izledi.
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38. DÖNEM ETK‹NL‹KLER‹M‹Z 

GERÇEK B‹R HAYAL ATÖLYES‹

BORAN EK‹NC‹

A
TÖ

LY
E 04 EK‹M PERfiEMBE 2007

Atatürk Kültür Merkezi / Konak

4 Ekim Perflembe günü Boran Ekinci’nin ha-
z›rlad›¤› atölye çal›flmas› mimarl›k ö¤rencile-
riyle gerçeklefltirildi. Ö¤rencilerin beraber
yaflayacaklar› bir adadaki yaflam kurgusu-
nun gerçeklefltirildi¤i atölyede her bir ö¤-
renci kendilerine yaflam ve çal›flma mekan-
lar› tasarlad›. Her an› tempolu ve keyifle ge-
çen atölye çal›flmas› sonunda ö¤renciler
ürünlerini Boran Ekinci ile beraber tart›flt›lar.

AÇIK EV – AÇIK OF‹S

MEL‹H PEKEL APARTMANI: DEM‹R PEKEL,

ZUHAL ULUSOY, S‹NAN TANTÜRK

AKAD APARTMANI: SEDEF AKAD, 

HANDE METE, ESEN Z‹YA ÖNDERO⁄LU

T‹KVEfiL‹ APARTMANI: YEfi‹M AfiIKO⁄LU

G
E
Z
‹ 04 EK‹M PERfiEMBE 2007

Mimarlar Odas› ‹zmir fiubesi taraf›ndan bu
y›l ilki gerçeklefltirilen Aç›k Ev – Aç›k Ofis et-
kinli¤i 4 Ekim Perflembe günü gerçeklefltiril-
di. 1956 y›l›nda mimar Melih Pekel taraf›n-
dan tasarlanan Pekel Melih Apartman›nda;
mimar›n o¤lu ‹nfl. Müh. Demir Pekel taraf›n-
dan bilglendirme yap›larak mimar Zuhal
Ulusoy’un evi ve mimar Sinan Tantürk’ün
ofisi gezildi. Sedef Akad rehberli¤inde Akad
Apartman›na geçildi ve Hande Mete'nin
evinde bina hakk›nda bilgilendirme yap›ld›.
Ayn› apartman›n ilk kat›n› ofis olarak kulla-
nan Esen Ziya Öndero¤lu da ofisini üyeleri-
mize açt›. Son olarak Tikveflli Apartman›nda
mimar Yeflim Afl›ko¤lu’nun ofisi ziyaret edil-
di. Apartmanlar ile ilgili detayl› bilgilerin ve-
rildi¤i gezi, üyeler taraf›ndan büyük ilgi gördü.
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B‹R M‹MAR VE UYGULAMALARI

SEMRA TEBER

04 EK‹M PERfiEMBE 2007
Atatürk Kültür Merkezi / Konak

Semra Teber’in 4 Ekim Perflembe günü ger-
çeklefltirdi¤i sunuflu Tesco – Kipa Balçova
Al›flverifl Merkezi ve ODTÜ Kuzey K›br›s
Kampüsü Yurt Binalar›n› içermekteydi. 

Balçova Kipa Al›flverifl Merkezini özellikle
sonradan eklemlenen sinemalar ve iç bah-
çesiyle beraber aktaran Teber, infla aflamas›
görselleri üzerinden bina hakk›nda detayl›
bilgi verdi. Projelerinde ›fl›k ve gölgenin öne-
minden söz eden Teber, ODTÜ Kuzey K›br›s
Kampüsü Yurt Binalar›nda ölçek konusun-
daki hassasiyetini ve kulland›¤› malzemeleri
izleyicilerle paylaflt›.

Bayan bir mimar olarak, mimarl›¤›n k›y›s›n-
da durmad›¤›na, içerisinde bulundu¤una
de¤inen Teber, kat›l›mc›lar taraf›ndan ilgiyle
izlendi.

B‹R M‹MAR VE UYGULAMALARI

HAN TÜMERTEK‹N

04 EK‹M PERfiEMBE 2007
Atatürk Kültür Merkezi / Konak

Han Tümertekin’in yap›lar›ndan Santralis-
tanbul’a yer verdi¤i söyleflisi 4 Ekim Perflem-
be günü gerçekleflti. 

Mimar›n egosunun tasar›ma yans›mas›
ve/veya yans›mamas›na de¤inen Tümerte-
kin, mimarl›¤›n günümüzde 3D gece görü-
nümleriyle, biçimden hareketle sunulur hale
geldi¤ini dile getirdi. 

Sori Yanagi örne¤i üzerinden kendi tasar›-
m›n› tan›yamayacak bir düzeye eriflilip erifli-
lemeyece¤ini sorgulayan Tümertekin, son
olarak Santralistanbul projesi içerisinde tri-
bünlerin enerji müzesine dönüfltürüldü¤ü
tasar›m›n› aktard›. Binan›n kendisinin sergi-
lenmesini önemsedi¤ini dile getiren Tümer-
tekin’in, mimari yetkinli¤ini, varolan güçlü
bina içerisinde kaybolmakta arad›¤› gözlendi.
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38. DÖNEM ETK‹NL‹KLER‹M‹Z 

JENER‹K M‹MARLIK 
M‹MARLI⁄IN TEMEL KURALLARINA DÖNÜfi

AHMET ÖZGÜNER ATÖLYES‹

A
TÖ

LY
E 05 EK‹M CUMA 2007

Atatürk Kültür Merkezi / Konak

Ahmet Özgüner’in yürütücülü¤ündeki atöl-
ye çal›flmas› 5 Ekim Cuma günü mimarl›k
ö¤rencileriyle gerçeklefltirildi. Günümüz mi-
marl›¤›n›n; Modernizm, Post Modernizm ve
Neo Modernizm tart›flmalar› aras›na s›k›flt›-
¤›ndan, global dünyada jenerikleflmifl, her
yerde uygulanabilir hale gelmesinden söz
eden Özgüner, medyan›n, günümüz mimar-
l›¤›n›n geçirdi¤i serüvenin ve birikimlerin
önemine de¤indi. K›y› temas› ba¤lam›nda
yap›lan çal›flmada; Ege k›y›s›nda bir yere ka-
radan ve denizden göç eden iki ayr› modern
toplumun yerleflim kararlar› sorguland›.

MEHMET KÜTÜKÇÜO⁄LU ATÖLYES‹

A
TÖ

LY
E 05 EK‹M CUMA 2007

Atatürk Kültür Merkezi / Konak

5 Ekim Cuma günü Mehmet Kütükçüo¤-
lu’nun haz›rlad›¤› atölye çal›flmas› mimarl›k
ö¤rencileriyle gerçeklefltirildi. Atölye çal›fl-
mas› Mehmet Kütükçüo¤lu’nun Fener Balat
üzerine yapt›¤› sunumla bafllad›. Ö¤rencile-
rin bu bölgede bir otel cephesi tasarlad›kla-
r› atölye çal›flmas›, yo¤un ve keyifli bir çal›fl-
ma temposunun ard›ndan ürünlerin tart›fl›l-
mas›yla son buldu.

KENTTE MEKAN BULMACASI

OKAN YILMAZ

A
TÖ

LY
E 05 EK‹M CUMA 2007

Okan Y›lmaz taraf›ndan koordine edilen, ‹z-
mir Kent Merkezi’nde çeflitli mekanlar ve
binalar›n izleri sürülerek gerçekleflen oyun,
5 Ekim Cuma günü gerçekleflti. Atatürk Kül-
tür Merkezi’nden ilk ipuçlar›n› alan ekipler,
bir sonraki ipucuna ulaflmak üzere bulma-
caya dahil oldular. Üçer kiflilik 14 ekibin ka-
t›l›m›yla gerçekleflen yar›flta, A3 püskürt-
meli yaz›c›, 6MP dijital foto¤raf makinas›,
mimarl›k kitaplar› seti ve dergi aboneli¤i
ödülleri da¤›t›ld›. 
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GENÇ YARIfiMACI M‹MARLAR

YÜRÜTÜCÜ: EMRE ERGÜL

05 EK‹M CUMA 2007
Atatürk Kültür Merkezi / Konak

2007 Mimarl›k Haftas› etkinlikleri kapsam›n-
da 5 Ekim Cuma günü Emre Ergül yürütücü-
lü¤ünde "Genç Yar›flmac› Mimarlar" paneli
gerçeklefltirildi. 

Yar›flmaya haz›rlanma süreci ile ilgili ilk sözü
alan Evren Baflbu¤, ekip arkadafllar›n›n fark-
l› yerlerde olmalar›ndan dolay› yaflad›klar›
olumlu ve olumsuz yönleri anlatt›. Deniz
Dokgöz ise y›llard›r ayn› ekip arkadafllar›yla,
ayn› ortamda yaflad›klar› yar›flma sürecin-
den söz etti. Emre Ergül’ün yar›flma sonras›
süreci tart›flmaya açt›¤› bölümde; Seçkin Ku-
tucu, girdi¤i yar›flma projelerinden ve uygu-
lama aflamas›nda olan projesinden örnekle-
rin oldu¤u sunumunu yaparken, bürokratik
iflleyiflle ilgili de memnuniyetinden bahsetti.
Üç konuflmac›n›n sunumlar›n›n ard›ndan pa-
nel, soru-yan›tlarla son buldu.

B‹R M‹MAR VE UYGULAMALARI

JAKOB VAN RIJS - MVRDV

05 EK‹M CUMA 2007
Atatürk Kültür Merkezi / Konak

MVRDV’den Jacob van Rijs’in konuflmac›
olarak kat›ld›¤› bir mimar ve uygulamalar›
söyleflisi 5 Ekim Cuma günü gerçekleflti.
"Piece by Piece" isimli sergiden söz ederek
konuflmas›na bafllayan Rijs, Hollanda’n›n yü-
zölçümünün s›n›rl› olmas› sebebiyle yo¤un-
lu¤un önemli bir girdi olarak projelerine
yans›d›¤›n› aktard›. Konut metrekarelerinde-
ki art›fla karfl›n ayn› mekan› paylaflan insan
say›s›n›n düfltü¤üne de¤inen Rijs, gelecek
nas›l olacak sorusuna cevaplar arad›klar›n›
dile getirdi. Hollanda’n›n co¤rafi verileri se-
bebiyle aç›k alan yaratman›n önemli rolü
olan projelerinden WOZOCO ve EXPO 2000
Hannover Pavyonunu izleyenlerle paylaflan
Rijs, son dönem projelerinden gösterdi¤i ör-
nekler üzerinden kendileflme, kifliselleflme,
kimlik kavramlar›na de¤indi.

P
A

N
E
L
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Ö

Y
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fi
‹
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38. DÖNEM ETK‹NL‹KLER‹M‹Z 

GEÇM‹fiLE YÜZLEfiMEK: 
BASMANE - KEMERALTI

EMEL KAYIN ATÖLYES‹

A
TÖ

LY
E 06 EK‹M CUMARTES‹ 2007

6 Ekim Cumartesi günü Emel Kay›n’›n haz›r-
lad›¤› atölye çal›flmas› mimarl›k ö¤rencileri
ve mimarlar›n kat›l›m›yla gerçeklefltirildi.
Geçmiflle yüzleflmek ad›na Kemeralt› ve Bas-
mane’yle ilgili de¤iflik sorular›n yan›tland›¤›
atölye çal›flmas›, yan›tlar› de¤erlendirmek ve
geçmiflle çok yönlü bir yüzleflmeyi sa¤lamak
amac›yla, Kemeralt› ve Basmane gezileriyle
son buldu.

B‹R M‹MAR VE UYGULAMALARI

EDGAR GONZALEZ

S
Ö

Y
LE

fi
‹ 06 EK‹M CUMARTES‹ 2007

Atatürk Kültür Merkezi / Konak

Brisac Gonzalez Architects’ten Edgar Gon-
zalez’in konuflmac› olarak kat›ld›¤› söylefli 6
Ekim Cumartesi günü gerçekleflti. 

Gonzalez, ‹sveç Gothenburg’ta birincilik
ödülüne de¤er bulunan yar›flma projesi ile
bafllad›¤› sunuflunda, Norveç’teki Bergen
Sanat Akademisi projesine de yer verdi. ‹s-
koçya Aberdeen’de gerçeklefltirecekleri gör-
sel sanatlar merkezi projesinde cadde kotu-
na ba¤lad›klar› bir tasar›mda; varolan park
alan›n› yaflatmaya devam ettirdiklerini dile
getiren Gonzalez, Paris’teki spor merkezi
projelerinde de di¤er projelerinde oldu¤u
gibi kamusal kullan›m›n önemli bir girdi ol-
du¤unu aktard›. 

Paris için tasarlad›klar› bir di¤er spor ve kül-
tür merkezi projesine de yer veren Gonza-
lez, Fransa’da uygulanan çok amaçl› salon
projesini, Saint-Maxime için önerdikleri kül-
tür merkezini ve Moskova için tasarlanan
konut blo¤unu izleyenlerle paylaflt›.
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‹K‹ NES‹L M‹MARLI⁄I TARTIfiIYOR

SEV‹NÇ – TÜL‹N HAD‹ 
ORHAN – AHMET ÖZGÜNER 
M‹NE – NECAT‹ –ARDA ‹NCEO⁄LU

YÜRÜTÜCÜ: GÜRHAN TÜMER

06 EK‹M CUMARTES‹ 2007
Atatürk Kültür Merkezi / Konak

6 Ekim Cumartesi günü Gürhan Tümer yü-
rütücülü¤ünde "‹ki Nesil Mimarl›¤› Tart›fl›-
yor" paneli gerçeklefltirildi. 

Tümer’in kuflak sözcü¤ünün "de¤iflim" ile
birlikte ele al›nmas› gerekti¤i aç›l›m› ile bafl-
layan panel, Orhan Özgüner’in anne/baba-
n›n mimar olmas› ve/veya olmamas› duru-
munu irdelemesi ile devam etti. 

Ahmet Özgüner ise evrim teorisi gere¤i ka-
ç›n›lmaz olan baba-o¤ul çat›flmas›n›n kendi-
lerinde mimarl›k d›fl›nda, yaflamla ilgili oldu-
¤unu dile getirdi. 

Mine ‹nceo¤lu ifllevi önemseyen kendi kufla-
¤›n›n aksine formu önemseyen, an›tsal ola-
bilen bir kufla¤›n yetiflti¤ine dikkat çeker-
ken; Necati ‹nceo¤lu kendi kufla¤›n›n sosyo-
ekonomik durumundan ve kendisinden bir
önceki kufla¤›n temsilcilerinden Kemali Söy-
lemezo¤lu’ndan bahsetti. 

Arda ‹nceo¤lu ise, evde yaflad›¤› yar›flma
maratonunun yan› s›ra kendisinden bir son-
raki kuflakta as›l de¤iflikliklerin yaflanaca¤›na
dikkat çekti. 

Sevinç Hadi, fiandor Hadi’yi anarak, emek
yo¤un bir çal›flma ortam›nda olduklar›n› dile
getirirken; Tülin Hadi, aileden devral›nm›fl
bir düzenekleri olmad›¤›na, paneldeki genç
kuflak temsilcilerinin her birinin kendi düze-
neklerini ailelerinden ba¤›ms›z olarak kur-
duklar›na dikkat çekerek, bu yüzden çat›fl-
ma ortamlar›n›n asl›nda olmad›¤›n› dile ge-
tirdi. 

Konuflmac›lar›n sunumlar›n›n ard›ndan Gür-
han Tümer’in yürüttü¤ü panel, soru-yan›t-
larla son buldu.

P
A

N
E
L
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38. DÖNEM ETK‹NL‹KLER‹M‹Z 

D‹K‹L‹ GEZ‹S‹

YAHfi‹ BEY KÖYÜ EVLER‹ - NEVZAT SAYIN 
D‹K‹L‹’ DE YAZLIK KONUT - fiEVK‹ PEK‹N

G
E
Z
‹ 07 EK‹M PAZAR 2007

Dikili’nin iki köyünde yer alan Yahfli Bey Kö-
yü Evleri ve fievki Pekin Evi gezisi 7 Ekim
2007 Cumartesi günü gerçeklefltirildi. Aga
Han Mimarl›k Ödülleri’ne aday gösterilen
Yahfli Bey Köyü Evleri’ni tasar›m ve uygula-
ma sürecinde bulunan ‹brahim Eyüp anlatt›.
Daha sonra fievki Pekin’in tafl, çelik ve ahfla-
b› tafl›y›c› sistem olarak deneyimledi¤i üç ay-
r› evi gezildi.

M‹MARLIK HAFTASI 2007 SERG‹LER‹

S
E
R

G
‹ 01 - 07 EK‹M 2007

Mimarl›k Haftas› etkinlikleri kapsam›nda
kentin çeflitli yerlerinde aç›lan sergiler, 1-7
Ekim Mimarl›k Haftas› boyunca kentliyle bu-
lufltu. 

Atatürk Kültür Merkezi’nde aç›lan EAA
"…nazaran," sergisi ve Resim Heykel Müze-
si’nde aç›lan Ulusal Mimarl›k Sergisi izleyen-
lere yap›lar ve projeler sundu. 

Gündo¤du Meydan›’nda küratörlü¤ünü
Emel Kay›n’›n üstlendi¤i "Kent ve Mimarl›k:
‹zmir", Konak Metro ‹stasyonu’nda "k›y›" te-
mal› Foto¤raf Yar›flmas› ve Agora Al›flverifl
Merkezi’nde Behiç Ak Karikatür Sergisi ise;
mimarl›¤›n tarih, foto¤raf ve karikatürle
olan s›n›r›nda yer ald›.
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MARD‹N GEZ‹S‹ 11-14 EK‹M 2007

fiubemiz 11-14 Ekim 2007 tarihleri aras›nda
Dünya Kültür Miras›: Mardin’e gezi gerçek-
lefltirdi. 

UNESCO taraf›ndan Dünya Kültür Miras›
olarak kabul edilen Mardin gezisi, üyeleri-
miz taraf›ndan ilgiyle karfl›land›.

G
E
Z
‹

DO⁄AYA RA⁄MEN 
DO⁄AYLA B‹RL‹KTE 
HÜSEY‹N EGEL‹

S
Ö

Y
LE

fi
‹

17 EK‹M ÇARfiAMBA 2007
Mimarlar Odas› ‹zmir fiubesi

Hüseyin Egeli’nin "Do¤aya Ra¤men Do¤ayla
Birlikte" söyleflisi 17 Ekim Çarflamba günü
fiubemizde gerçekleflti.

Yap› yapman›n hukuksal boyutunda yafla-
nan sorunlardan bahsederek sunufluna bafl-
layan Egeli, do¤an›n var olan düzenine ve
bu düzene ayk›r› oluflumlar karfl›s›ndaki du-
rufluna de¤indi. 

Ayr›ca do¤an›n karfl›s›nda duruldu¤u takdir-
de yap›lar›n do¤a tehdidine maruz kalaca¤›-
n› aktaran Egeli, Zeytinalan›’nda uygulad›¤›
projeler üzerinden yap›lar›n do¤ayla ve bir-
birleriyle olan iliflkilerinden söz etti.

Do¤al çevre içerisinde yapay bir çevreyi
oluflturman›n zorluklar›ndan da söz eden
Egeli, do¤al çevreyi mümkün oldu¤unca ze-
delemeden elde ettikleri yap›lar›, detaylar›y-
la birlikte aktard›.ikte aktard›.
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KEREM GÖRSEV TR‹O KONSER‹

K
O

N
S
E
R06 EK‹M CUMARTES‹ 2007

Atatürk Kültür Merkezi / Konak

Yo¤un bir kat›l›mla gerçekleflen Mimarl›k
Haftas› Etkinlikleri, 6 Ekim Cumartesi günü
gerçekleflen Kerem Görsev Trio Konseri ile
son buldu.
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38. DÖNEM ETK‹NL‹KLER‹M‹Z 

ÇATI VE CEPHE S‹STEMLER‹ 

S
E
M

‹N
E
R 24 EK‹M ÇARfiAMBA 2007

Mimarlar Odas› ‹zmir fiubesi

Avrupa (EN) ve TS EN yönetmeliklerine
uyumlu enerji verimli çat› sistemlerinin tan›-
t›ld›¤› seminer, 24 Ekim Çarflamba günü
gerçekleflti.

Dupont Tyvek Çat› ve Cephe Sistemleri fir-
mas›ndan Kemal Öz›fl›klar’›n gerçeklefltirdi¤i
sunuflta; yal›t›m örtülerinin günümüz uygu-
lamalar›n›n vazgeçilmez parças› oldu¤una
de¤inildi. So¤uk ve s›cak kiremit/shingle,
metal çat›lar, giydirme cephe sistemleri ve
vinil siding gibi uygulamalar›n aktar›ld›¤› se-
minerde uygulama detaylar›na da yer verildi.

B‹R M‹MAR VE 
M‹MARLI⁄A BAKIfi AÇISI
S‹NAN GEN‹M

S
Ö

Y
LE

fi
‹

25 EK‹M PERfiEMBE 2007
Mimarlar Odas› ‹zmir fiubesi

Sinan Genim’in "Bir Mimar ve Mimarl›¤a Ba-
k›fl" söyleflisi 25 Ekim Perflembe günü ger-
çekleflti.

Türkiye’nin içinde bulundu¤u sorunlar üzeri-
ne konuflmay› ye¤ledi¤ini dile getiren Ge-
nim, mimarl›k serüvenini; ülkemizin bulun-
du¤u durumu da irdeleyerek izleyenlerle
paylaflt›.

2007 A⁄A HAN M‹MARLIK
ÖDÜLLER‹’NDEN ÜÇ ÖRNEK

AYDAN BALAM‹R

S
Ö

Y
LE

fi
‹

31 EK‹M ÇARfiAMBA 2007
Mimarlar Odas› ‹zmir fiubesi

Aydan Balamir’in "Modern Mimarl›k ve Kül-
türel Kimlik: 2007 A¤a Han Mimarl›k Ödül-
leri’nden Üç Örnek" söyleflisi 31 Ekim Çar-
flamba günü gerçekleflti.

2007 A¤a Han Mimarl›k Ödülü almaya de-
¤er bulunan dokuz projeye k›saca de¤inen
Balamir, bu projelerin çevre ile olan iliflkisin-
den ve mimari kalitesinden söz etti. Bala-
mir, 2007 A¤a Han Mimarl›k Ödül adayla-
r›ndan üçünü modern mimarl›k ve kültürel
kimlik ba¤lam›nda ayr›nt›l› olarak aktard›.
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YAPI 2007 ‹ZM‹R FUARI 01-04 KASIM 2007
Kültürpark Fuar Alan›

Her y›l Yap› Endüstri Merkezi taraf›ndan dü-
zenlenen fuar, bu y›l 1-4 Kas›m tarihleri ara-
s›nda Kültürpark / Fuar Alan›nda gerçekleflti.
Mimarlar Odas› ‹zmir fiubesi olarak kat›ld›¤›-
m›z fuar kapsam›nda Mimarl›k Haftas› et-
kinliklerimizden elde etti¤imiz filmi ziyaretçi-
lerle paylaflt›k.

FU
A

R

OSMANLI ANITSAL M‹MAR‹S‹N‹N
EVRENSEL KONUMU

02 KASIM CUMA 2007
‹zmir Sanat

Do¤an Kuban’›n "Osmanl› An›tsal Mimarisinin Evrensel
Konumu" Konferas ve ‹mza Günü 2 Kas›m Cuma gü-
nü ‹zmir Sanat’ta gerçekleflti.

"Sinan’›n Osmanl› mimarl›¤›ndaki yerini kimse bilmi-
yor" diyerek bafllayan Kuban, dünyan›n de¤iflim h›z›na
ve kubbenin her dönem var olan simgesel karakterine
de¤indi.

Kubbenin öneminden söz eden Kuban, kubbe for-
mundaki de¤iflimleri de¤iflik toplumlardan örnekler ve-
rerek aktard›. 

Ifl›¤›n Osmanl› kubbesindeki önemini ve hatta kubbenin ›fl›kl› bir kafese dönüfltü¤ünü
akaran Kuban, bu konuda Sinan’›n ustal›¤›na ve kendinden öncekileri maksimize eden
sentezci karakterine de¤indi. Kuban ayr›ca bezemeden uzak Osmanl› kubbesinin; alt›n-
daki yap› ile bütünleflen, tümel bir konsepte oturan karakterini, di¤er kubbe örneklerin-
deki y›¤›lma ile karfl›laflt›rmal› olarak aktard›.

K
O

N
FE

R
A

N
S

DOGAN KUBAN

MOT‹FLER, DESEN KES‹MLER‹ 05 KASIM ÇARfiAMBA 2007
Mimarlar Odas› ‹zmir fiubesi

Ömer Lütfi Erkaraman’›n "Motifler, Desen
Kesimleri" Sergisi’nin aç›l›fl› 5 Kas›m Çarflam-
ba günü gerçekleflti. Ali Gürses’in; Erkara-
man’› ve yap›tlar›n› anlatan aç›l›fl konuflma-
s›n›n ard›ndan düzenlenen kokteyl ile aç›lan
sergi, ilgi ile izlendi.

S
E
R

G
‹

ÖMER LÜTF‹ ERKARAMAN
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38. DÖNEM ETK‹NL‹KLER‹M‹Z 

M‹MARLIK VE MAKET

MURAT KÜÇÜK

S
Ö

Y
LE

fi
‹ 07 KASIM ÇARfiAMBA 2007

Mimarlar Odas› ‹zmir fiubesi

Murat Küçük’ün "Mimarl›k ve Maket" söyle-
flisi 7 Kas›m Çarflamba günü gerçekleflti.

Bir çok mimar›n yapt›¤› tasar›mlar›n hayata
geçirilmesi sürecinde yapt›¤› maketlerle yer
alan Küçük, mimari sunufl tekniklerindeki
de¤iflimden söz etti. 

Maketin; sonuç ürün olarak kullan›lmas›n›n
yan› s›ra süreç içerisinde de¤iflime ve geliflime
olanak verecek bir araç olmas›n›n önemin-
den bahseden Küçük, yapt›klar› sonuç ürün
ve çal›flma maketlerini izleyenlerle paylaflt›.

AHfiAP PANEL‹

P
A

N
E
L 09 KASIM CUMA 2007

Desem / DEÜ Rektörlük

Ulusal Ahflap Birli¤i ve Mimarlar Odas› ‹zmir
fiubesi iflbirli¤inde düzenlenen Ahflap Pane-
li 9 Kas›m Cuma günü Desem’de gerçekleflti.

Ulusal Ahflap Birli¤i Yönetim Kurulu Baflkan›
Yaman ‹repo¤lu’nun yönetti¤i panel; "Küre-
sel Is›nmaya Karfl› Ahflap" temal› sunuflu ile
Prof. Dr. Nurgün Erdin ile bafllay›p, ahflap
yap›lar›n korunmas› ad›na bambaflka tafl›y›c›
sistemlerin uygulan›p, ahflap malzeme ile
kapland›¤› örnekler gösteren Emine Erdo¤-
mufl ile devam etti. "Zeyrek Projesi Kapsa-
m›nda Ahflap Yap›lar›n Korunmas›" bafll›¤›
alt›nda uygulanan yap›lar detaylar› ile birlik-
te Ahmet Ergelen ve Esat Demirel taraf›n-
dan aktar›ld›. 

"Ahflab›n Yafl› ‘Koruman›n Baflkenti Safran-
bolu’ Deneyimleri" sunuflunu gerçeklefltiren
‹brahim Canbulat’›n ard›ndan "Geleneksel-
den Ça¤dafla Geçiflte Ahflap Mimarinin Sür-
dürülebilirli¤i" bafll›¤› alt›nda uygulanan ve
proje aflamas›nda olan eserlerini izleyenlerle
paylaflan Ersen Gürsel söz ald›. "Ça¤dafl Mi-
marl›k ve Yeni Ahflap Sistemleri" ile Vedat
Tokyay ve "Ahflap Yap›lar ve Deprem" ile Ba-
r›fl Çokcan’›n yer ald›¤› panel ilgiyle izlendi.
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SAYISAL GÖRSELLEfiT‹RME VE
M‹MAR‹ SUNUM TEKN‹KLER‹ 14 KASIM ÇARfiAMBA 2007

Mimarlar Odas› ‹zmir fiubesi

Tanju Özelgin "Say›sal Görsellefltirme ve Mi-
mari Sunum Teknikleri" sunuflu ile 14 Kas›m
Çarflamba günü fiubemizin konu¤uydu.

Özelgin, Parlak K›rm›z›’dan ayr›ld›¤› bilgisini
vererek bafllad›¤› sunuflunda Parlak K›rm›z›
bünyesinde gerçeklefltirdikleri ürün, mekan
tasar›mlar› ve proje sunumlar›n› izleyenlerle
paylaflt›. A¤›rl›kl› olarak ürün ve iç mekan
projeleri üreten Özelgin, kurdu¤u kendi flir-
keti bünyesinde ürettiklerine de sunuflunda
yer verdi. 

Render için kaybedilen zaman›n asl›nda
kendisine düflünmek ve bir sonraki ad›m› ta-
sarlamak üzere faydal› bir zaman dilimine
dönüfltü¤ü bilgisini veren Özelgin, kulland›-
¤› tekni¤in kendisini ve tasar›mlar›n› gelifltir-
medeki rolüne de de¤indi. 

S
Ö

Y
LE

fi
‹

TANJU ÖZELG‹N

BEH‹Ç AK ‹LE M‹MARLIK ÜZER‹NE 15 KASIM PERfiEMBE 2007
Mimarlar Odas› ‹zmir fiubesi

Behiç Ak ile Mimarl›k Üzerine söyleflisi 15
Kas›m Perflembe günü gerçekleflti.

Mimarl›¤›n kamusal ve reel boyutuna de¤i-
nen Ak, Mimarlar Odas› bünyesinde geçirdi-
¤i y›llar› ve o dönemde Mimarlar Odas› por-
tresini izleyenlerle paylaflt›. 

Güvenpark’›n otoparka dönüfltürülmesi giri-
flimine karfl› düzenlenen kampanyas› ile so-
yut söylemler d›fl›nda ilk kez somut bir ad›m
at›ld›¤›na de¤inen Ak, Parkotel projesinin
de ayn› tav›r ile engellendi¤ini dile getirdi. 

Ak, Haliç temizleme projesinin görünüflteki
olumlu tavr›n›n asl›nda Haliç’in ekolojik den-
gesini altüst etmesinin yan› s›ra ak›nt› dola-
y›s› ile pisli¤in Adalar’a ulaflaca¤›n›n bilgisi-
nin olmas›na karfl›n uygulamaya bafllanan
ve hemen sonras›nda durdurulan giriflimi de
izleyenlerle paylaflt›.

S
Ö

Y
LE

fi
‹

BEH‹Ç AK
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38. DÖNEM ETK‹NL‹KLER‹M‹Z 

GEÇ‹C‹ M‹MARLIK 
SERG‹LEME TASARIMI

AKIN NALÇA

S
Ö

Y
LE

fi
‹ 21 KASIM ÇARfiAMBA 2007

Mimarlar Odas› ‹zmir fiubesi

Ak›n Nalça taraf›ndan haz›rlanan "Geçici Mi-
marl›k-Sergileme Tasar›m›" sunuflu 21 Kas›m
Çarflamba günü gerçekleflti.

Modüler sistemlerin tasar›mdaki rolünü ir-
deleyen Nalça, günümüzde geçici yap›lar›n
önemine Londra Serpentine Gallery Pavilion
örne¤i üzerinden de¤inerek sistemin avan-
tajlar›n› izleyenlerle paylaflt›.

Genellikle yans›z, sade sergileme sistemleri-
ni kullanmay› tercih eden Nalça, gerçek öz-
nenin ön plana ç›kar›lmas›n›n esas oldu¤u-
nu dile getirdi. Uygulad›¤› örnekler üzerin-
den iflverene neler sunduklar›n› geçici mi-
marl›k ve sergileme tasar›m› ana bafll›klar›
alt›nda izleyenlerle paylaflan Nalça, di¤er ta-
sar›m bazl› disiplinlerle bir arada çal›flman›n
öneminden de söz etti.

GÖKDELENLER‹N EVR‹M‹

N‹ZAM KIZILSENCER

S
Ö

Y
LE

fi
‹ 22 KASIM PERfiEMBE 2007

Desem / DEÜ Rektörlük

"Gökdelenlerin Evrimi" söyleflisi SOM’dan Ni-
zam K›z›lsencer taraf›ndan 22 Kas›m Per-
flembe günü Desem Bordo Salon’da gerçek-
lefltirildi.

SOM bünyesinde k›demli mimar olarak yer
ald›¤› gökdelen projelerini izleyenlerle payla-
flan K›z›lsencer, s›f›r noktas› için yar›flma aç›l-
mas›  ile bafllayan Daniel Libeskind’in tasar›-
m›n›n uygulanmaya karar verilmesiyle de-
vam eden süreci SOM aç›s›ndan de¤erlen-
dirdi.

Gökdelenleri iflin al›nmas› ve proje süreçle-
riyle beraber aktaran K›z›lsencer, teknik aç›-
dan sundu¤u detaylarla izleyenlerin sorular›-
n› yan›tlad›.
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MURAT GÜNAYDIN - SUAT GÜNHAN

SERBEST ÇALIfiAN M‹MARLAR
DANIfiMA KURULU

24 - 25 KASIM 2007
Kufladas› / Korumar Otel

Mimarlar Odas› ‹zmir fiubesi’nin düzenledi-
¤i, 2007 y›l›nda büro tescil belgelerini yeni-
leyen üyelerin kat›ld›¤› "Serbest Çal›flan Mi-
marlar Dan›flma Kurulu" 24-25 Kas›m Cu-
martesi-Pazar günleri Murat Günayd›n ve
Suat Günhan’›n yürütücülü¤ünde Kufladas›
Korumar Otel’de gerçeklefltirildi. 259 mima-
r›n kat›l›m›yla gerçeklefltirilen çal›fltay, ilk
gün yap›lan üç ana oturum ile bafllayarak,
son gün yap›lan de¤erleme toplant›s› ile son
buldu.

Mimarlar Odas› ‹zmir fiubesi Yönetim Kuru-
lu Baflkan› Tamer Baflbu¤’un aç›l›fl konuflma-
s›yla bafllayan çal›fltay›n birinci oturumunda
Murat Günayd›n, genel bir bilgilendirme
yapt›ktan sonra, dan›flma kurulunun amac›-
n›n mesleki pratik içerisinde karfl›lafl›lan so-
runlar›n önem s›ras›na göre tan›mlanmas›
oldu¤unu dile getirdi. ‹kinci oturumda 259
mimar dörtlü ve alt›l› çal›flma gruplar›na ay-
r›l›p, kendi aralar›nda görev da¤›l›m› yapt›k-
tan sonra mesleki pratikteki sorunlar›n› ön-
ce bireysel sonra grup olarak yazd›lar. Her
grubun baflkan› Murat Günayd›n ile ayn›
yöntemi uygulayarak sorunlar› 13 ana liste-
ye indirgerken, Suat Günhan çal›fltay kat›-
l›mc›lar›na "Mimarl›k ve Profesyonellik" üze-
rine bir sunufl gerçeklefltirdi. Üçüncü otu-
rum ise; Günayd›n’›n "Mimarl›k Hizmetleri-
nin Bedellendirilmesi ve De¤erlendirilmesi"
ve Günhan’›n "Sürekli Mesleki Geliflim" ana
konular› üzerinde iki ayr› atölye çal›flmas›
olarak gerçeklefltirildi. 

Pazar günü gerçeklefltirilen de¤erlendirme
toplant›s›n›n ilk bölümünde 13 ana listeye
indirgenen mesleki pratikteki sorunlar›m›z
tart›fl›l›rken, ikinci bölümde ilk gün üçüncü
oturumda elde edilen sonuçlar de¤erlendiril-
di. Yo¤un kat›l›m ve ilgiyle izlenen çal›fltay›n
sonuçlar› önümüzdeki günlerde yay›mlanacak.
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38. DÖNEM ETK‹NL‹KLER‹M‹Z 

UYGULAMA SÜREC‹NDE
‹NCE YAPI VE B‹T‹RME ‹fiLER‹

29 KASIM PERfiEMBE 2007
Mimarlar Odas› ‹zmir fiubesi

Derya Akdurak taraf›ndan haz›rlanan
“Uygulama Sürecinde ‹nce Yap› ve Bitirme
‹flleri” söyleflisi 29 Kas›m Perflembe günü
gerçekleflti. Çeflme’de “K›rm›z›” ismini
verdikleri komfluluk ünitesi projesini izleyen-
lerle paylaflan Akdurak, proje ile ilgili genel
bir bilgilendirmenin ard›ndan projede
çözülen detay noktalar›n› ayr›nt›l› olarak
aktard›.Birbirinden ba¤›ms›z birimleri peyzaj
yard›m› ile ay›rd›klar› ve havuzlar ile birbirine
ba¤lad›klar› bilgisinin verildi¤i söyleflide
mimari proje üzerinden mekanlar›n birbir-
leriyle iliflkilerinin aktar›lmas›n›n yan› s›ra
tefrifl ve teknik birimler ile ilgili ayr›nt›l› bilgi
verildi. Üyelerimiz taraf›ndan ilgiyle izlenen
söylefli, soru-yan›tlarla son buldu.
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DERYA AKDURAK

YAfiLANAN YAPILAR 
ESK‹MEYEN M‹MARLIK

06 ARALIK PERfiEMBE 2007
Mimarlar Odas› ‹zmir fiubesi

fieref Aldemir taraf›ndan haz›rlanan “Yaflla-
nan Yap›lar Eskimeyen Mimarl›k” söyleflisi 6
Aral›k Perflembe günü gerçekleflti.

Aldemir eski binalar›n, yafllanan yap›lar›n ne
oldu¤una de¤inerek bafllad›¤› sunuflunda
ülkemizde özellikle son yirmi y›ld›r eski yap›-
lar›n kazand›r›lmas› çal›flmalar›ndan söz etti.
Ayr›ca meslek yaflam›nda üzerinde çal›flma
imkan› buldu¤u projeleri aktard›. Verdi¤i ör-
nekler üzerinden taklit kavram›n› sorgula-
yan Aldemir, yurtd›fl›ndan seçti¤i dönüflüm
projelerini izleyenlerle paylaflt›. Reichstag,
Orsay Müzesi, Zollverein, Tate Modern, Ro-
yal Ontario Müzesi örneklerini proje, uygu-
lama ve dönüflüm süreçleriyle beraber akta-
ran Aldemir, ülkemizden de Konak Pier,
Santralistanbul, Esma Sultan Yal›s› ve ‹stan-
bulmodern örneklerini de bu ba¤lamda veril-
mifl iyi bir örnekler olarak izleyenlerle paylaflt›. 
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fiEREF ALDEM‹R
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38. DÖNEM ETK‹NL‹KLER‹M‹Z 

TEOR‹DEN PRAT‹⁄E 07 ARALIK CUMA 2007
Desem / DEÜ Rektörlük 

Alexandros N. Tombazis taraf›ndan haz›rla-
nan “Teoriden Prati¤e” söyleflisi 7 Aral›k Cu-
ma günü gerçekleflti.

Sunuflunu iki ana bafll›k alt›nda gerçekleflti-
ren Tombazis, “genç mimarlara mektup”
“letter to a young architect” bafll›kl› ilk bö-
lüme bir e¤itmen olmad›¤›n› ama elli y›ll›k
mimarl›k serüveni oldu¤unu dile getirerek,
mimarl›k nedir sorusuyla bafllad›. 

Elli y›ll›k birikimin yaflam›n içine s›zd›¤› ilk bö-
lüm, yaflam›n kendisinden mimarl›¤a do¤ru
giden ve bu süreçte do¤ru cevaplardan çok,
do¤ru sorular›n ön plana ç›kt›¤› bir aktar›md›. 

Her daim duydu¤umuz hatta bildi¤imizi
zannetti¤imiz kavramlar› bir kez daha sor-
gulatan ilk bölümün ard›ndan Tombazis’in
ifllerinden oluflan ikinci bölüme geçildi. Tom-
bazis bu bölümde birçok yap›s›n›n yan› s›ra
Portekiz’de yar›flma ile birincili¤i kazand›¤›
kilise yap›s›n› da izleyenlerle paylaflt›.
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ALEXANDROS TOMBAZ‹S

SUALTI FOTO⁄RAF SERG‹S‹
04 ARALIK SALI 2007
Mimarlar Odas› ‹zmir fiubesi

Aybars Y›ld›r›m’›n "Sualt› Foto¤raf Sergi-
si"nin aç›l›fl› 4 Aral›k Sal› günü gerçekleflti.
Düzenlenen kokteyl ile aç›lan sergide, fo-
to¤raflar›n yan› s›ra sualt› video görüntüleri-
ni de izlemek mümkündü.
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38. DÖNEM ETK‹NL‹KLER‹M‹Z 

25 ARALIK SALI 2007
Sabanc› Kültür Merkezi / Konak

Her y›l oldu¤u gibi yo¤un bir kat›l›mla gerçekleflen geleneksel y›lbafl› kokteylimiz, 25
Aral›k Sal› günü Sabanc› Kültür Merkezi’nde gerçekleflti. Dokuz Eylül Üniversitesi birlik-
teli¤inde gerçekleflen konserde Zafer Çebi Orkestras› eflli¤inde Altu¤ - Esra Dilmaç ve Livio
sahne ald›lar.
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38. DÖNEM ETK‹NL‹KLER‹M‹Z 

‹Ç MEKAN VE MOB‹LYA TASARIMI26 ARALIK ÇARfiAMBA 2007
Mimarlar Odas› ‹zmir fiubesi

Atilla Kuzu ve Levent Ç›rp›c› taraf›ndan haz›rlanan “‹ç Mekan ve Mobilya Tasar›m›”
söyleflisi 26 Aral›k Çarflamba günü gerçekleflti.

Zoom Mimari Tasar›m Proje ve Uygulama Limited fiirketi bünyesinde 1994 y›l›ndan iti-
baren ortakl›klar›n› devam ettirdikleri bilgisini veren Ç›rp›c›, iç mimar olan Atilla Kuzu
ile aralar›nda mimarl›k-iç mimarl›k ayr›m›n›n yaflanmad›¤›ndan söz etti. Çal›flma yön-
temlerinden bahseden ikili, iflin mutfa¤›nda olduklar› bilgisini de verdi. 

Ayn› piyasa içerisinde ayn› sorunlar›n yafland›¤›na dikkat çekilen söyleflide, iflveren ile
yaflanan sorunlar›n, mesleki dan›flmanl›k ve iletiflim eksikli¤inden kaynakland›¤› dile
getirildi. Meslek içi e¤itimin öneminden bahseden Ç›rp›c›, Oda’n›n seminerlerine kat›l-
d›¤› bilgisiyle beraber yeniliklerin takip edilmesinin öneminden söz etti. 
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AT‹LLA KUZU - LEVENT ÇIRPICI
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HUKUK ÇALIfiMALARI

HUKUKSAL ETK‹NL‹KLER‹M‹Z
fiubemizin hukuksal konulardaki çal›flmalar›, açt›¤›m›z ve bize karfl› aç›lan davalar, örgü-
tümüzün iflleyifli ve üyelerimizin gereksinimleri do¤rultusundaki yönlendirme ve dan›fl-
manl›k sunumlar›, gerekti¤inde yaz›l› yorumlar, mimarl›k meslek yasa tasla¤›n›n ve Oda
yönetmeliklerinin haz›rlanmas›, meslek içi e¤itimde hukuk konular›n›n planlan›p uygulan-
mas›, flube meclisi, komisyonlar, bilirkiflilik haz›rl›klar› gibi gerek görülen toplant›lara ka-
t›l›m biçiminde yürütülmüfltür. fiubemizin hukuk çal›flmalar›n› Avukat Güney Dinç yürüt-
mektedir. Afla¤›da bu çal›flmalar› özetleyerek aç›klamaya çal›flaca¤›z.

I – AÇILAN DAVALAR :

Mimarlar Odas› do¤al ve kültürel varl›klar›n korunmas›, çarp›k kentleflmenin önlenmesi,
çevre ve insan iliflkilerinde do¤al dengelerin gözetilmesi amac›yla gerekli gördü¤ü du-
rumlarda kamu yarar›na yönelik davalar açmaktad›r. fiubemiz de, y›llardan beri yarg›sal
giriflimleri ile bölgemize önemli kamusal yararlar sa¤lam›fl, tarihsel ve kentsel de¤erleri-
mizden birço¤unun güncel ç›karlar u¤runa yok edilmesini önlemifltir.

Hukuksal çal›flmalar›m›z yaln›z aç›lan davalardaki istemlerimizle s›n›rl› kalmam›flt›r. Açt›¤›-
m›z her davan›n ard›ndan, çok yönlü kamusal tart›flmalar gelmifltir. Davalarda, konuya
özgü somut beklentiler do¤rultusunda çal›flmalar yap›l›rken, bir yandan da, di¤er meslek
kurulufllar›n›n, sivil toplum örgütlerinin, do¤aya ve çevreye duyarl› yurttafllar›n bu tür ko-
nularla ilgilenmeleri amaçlanm›flt›r. 

Çarp›k kentleflmeye, kamusal varl›klar›n ya¤malanmas›na her gün yeni yeni örnekler ek-
lenmektedir. Mimarlar Odas›’n›n bu olaylar›n tümü ile ilgilenip, açt›¤› davalarla hepsine
çözüm getirmesi olanaks›zd›r. Kald› ki toplumsal sorunlar›n çözümü, toplumsal kat›l›m-
larla sa¤lanabilir.  Nitekim 15 –  20 y›l önce kentimizde bu tür hukuksal giriflimlerde bu-
lunan tek örgüt Mimarlar Odas› idi. Ancak geçen zaman içinde birçok meslek odas›n›n,
özel kurulufllar›n ve bireylerin kentsel duyarl›¤› artm›fl, çeflitli toplumsal etkinliklerin yan›-
s›ra hukuksal savafl›m yöntemleri de, s›kça baflvurulan yollar aras›na girmifltir. Kentlerimi-
zi korumak, hepimizin ortak görevidir. Toplumsal ilgilerin bu do¤rultuda geliflti¤ini gör-
mek, bizler için de sevindirici olmaktad›r.

Mimarlar Odas› Genel Merkezi ad›na flube hukuk dan›flman›m›zca izlenen davalar› ve ula-
fl›lan son durumlar› afla¤›da özetlemekteyiz:
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HUKUK ÇALIfiMALARI

A – Geçen Dönemlerden Kalan Davalar: 

1 – Alsancak Devlet Hastanesi :

‹zmir – Alsancak Devlet (Eski Frans›z) Hastanesi’ndeki kilise (flapel)’in ve Erken Cumhuri-
yet Dönemi ürünü olan yönetim binas›n›n y›k›larak yerlerine çok katl› yeni bir hastane ya-
p›lmas›n› amaçlayan giriflime karfl› açt›¤›m›z dava, üç kez keflif ve bilirkifli incelemesi, iki
kez de Dan›fltay bozmas›n›n ard›ndan istemlerimiz do¤rultusunda sonuçlanm›fl, yerel
mahkeme kararlar› onanm›flt›r. Böylece hukuka ayk›r› yap›laflma önlenmifltir. 

2 – Özdilek Turizm Merkezi:

1/5000 ve 1/1000 ölçekli imar planlar›na karfl› aç›lan dava çeflitli aflamalardan geçtikten
sonra iptal karar› ile sonuçlanm›flt›r. Dan›fltay 6. Dairesi’nin, Dan›fltay ‹dari Dava Daireleri
Genel Kurulu’nun bozma karar›na uyarak verdi¤i son karara yönelik temyiz itirazlar› da
reddedilerek, hukuka ayk›r› bulunan imar planlar›n›n iptali kesinlik kazanm›flt›r. Bu dava
hukukun a¤›r ifllemesinin neden oldu¤u kamusal zararlar›n bölgemizdeki ikinci örne¤idir.
Birinci örnek ise gecekondu koflullar›nda etkinlikleri sürdüren Ege Palas’t›r.

3 – Didim Davas›: 

Didim ‹lçesi ‹mar Plan›’nda oteller ve turistik tesisler bölgesinde bulunan toplam 557.296
m2’lik üç parsel tafl›nmaz›n Maliye Hazinesi taraf›ndan Toplu Konut ‹daresi’ne bedelsiz
devredilmesine karfl› Didim Temsilcili¤i’nin öneri ve haz›rl›klar› de¤erlendirilerek iptal da-
vas› aç›lm›flt›r. Yap›lan ifllemin, çok de¤erli ve gelecekte de önemli rant getirecek olan ka-
mu varl›klar›na TOK‹ eliyle ve yap-sat yöntemi ile konut yapt›r›larak, bunlar›n paras› olan-
lara, özellikle yabanc›lara sat›lmas›n› gerçeklefltirmeyi amaçl›yordu. Kamu yarar›ndan yok-
sun bulunan bu iflleme karfl› açt›¤›m›z dava, Ayd›n 1. ‹dare Mahkemesi’nce “davac›n›n tü-
zel kiflilik olarak menfaatini ilgilendiren bir husus içermedi¤i gibi, özel kanunlar›ndaki mes-
leki faaliyetleri d›fl›nda kalan konularda dava açmak görev ve yetkisi” tan›nmad›¤› gerek-
çesiyle reddedilmifltir.
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Bu çok yanl›fl de¤erlendirme nedeniyle temyiz yoluna gitmek zorunda kalm›flt›k. Dan›fl-
tay temyiz ve ard›ndan gelen karar düzeltme aflamalar›nda istemlerimiz do¤rultusunda
kararlar verdi. Yarg›laman›n Ayd›n 1. ‹dare Mahkemesi’nde yeniden bafllamas› üzerine
Hazine, uygulama olana¤› bulunmayaca¤› anlafl›lan yanl›fl ifllemden dönerek TOK‹’ye be-
delsiz verdi¤i parselleri geri almak zorunda kald›. Böylece hazine arsalar›n›n karfl›l›ks›z yok
edilmesi, Temsilcili¤imizin uyar›lar› ve Oda’m›z›n yasal giriflimleri sonucunda önlenmifl ol-
du.

4 – Yeni As›r Gazetesi’nin Açt›¤› Dava:

Yeni As›r Gazetesi’nin kamu tafl›nmazlar›n›n çok düflük bedellerle baz› kiflilere verilmesi
için bafllatt›¤› kampanya, TMMOB Koordinasyon Kurulu’nun giriflimleri sonucunda bafla-
r›s›z kalm›flt›. Kamu varl›klar›n›n ya¤ma edilmesinin önlenmesi nedeniyle öfkelenen Yeni
As›r Gazetesi, bütün meslek odalar›na karfl› tazminat davas› açm›flt›. Bu dava ‹zmir 4. As-
liye Hukuk Mahkemesi’nce reddedildikten sonra, karar Yarg›tay’ca da onand›. Böylece
Yeni As›r Gazetesi’nin haks›z giriflimi, Yarg›tay karar› ile de belgelenmifl oldu.

5 – Allianoi Davalar›:

Allianoi ören yerinin Yortanl› Baraj› sular› alt›nda kalmas›n› önlemek amac›yla Arkeoloji
ve Arkeologlar Derne¤i, Türkiye Ekonomik ve Toplumsal Tarih Vakf›, Truva Folklor Arafl-
t›rmalar› Derne¤i, ‹zmir Turist Rehberleri Odas› gibi kurulufllarca aç›lan bir dizi davaya,
Oda’m›z da davac› olarak kat›lm›flt›r. ‹zmir ‹dare Mahkemelerinde ve Dan›fltay’da görül-
mekte olan ortak giriflim niteli¤indeki bu davalarda, günümüze kadar olumlu bir sonuç
al›namam›flt›r. Ancak henüz kararlar kesinleflmemifltir.

6 – Alaçat› Davalar›:

Çeflme ‹lçesi, Alaçat› Beldesi’nde, k›y›lar› ve denizi ele geçirip hukuka ayk›r› yap›laflmala-
ra karfl› kamu yarar›n› korumak amac›yla aç›lm›fl iki davam›z bulunuyordu. Alaçat›’daki
Yumru Koyu’na dökülen 1500 metre Uzunlu¤unda en dar yeri 75 metre olan Karfl›yaka
Azma¤›’n›n özel kullan›ma konu edilebilmesi için daha önce var olan azma¤›n her iki ya-
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n›ndaki k›y› kenar çizgilerinin iptal edilip 1992 y›l›nda, azmak a¤z›nda 300 metre daha
güneyden, denizin içinden yeni bir k›y› kenar çizgisi saptanm›flt›r. K›y› Yasas›’n› bu yolla
bertaraf eden iflleme dayand›r›lan yeni bir imar plan›n›n onaylanmas› ile azma¤›n her iki
k›y›s› yap›laflmaya aç›lm›flt›r. Bu olgular›n kan›t ve belgeleriyle birlikte ö¤renilmesi üzerine
06.04.2004’te, birisi k›y› kenar çizgisinin iptali amac›yla ‹zmir 3. ‹dare Mahkemesi’nde, di-
¤eri hukuka ayk›r› imar plan›n›n iptali amac›yla Dan›fltay 6.Dairesi’nde iki dava aç›lm›flt›r.

Bu davalar afla¤›da özetlenen süreçlerden geçmifltir. 

a)‹zmir 3. ‹dare Mahkemesi, istemlerimiz do¤rultusunda yürütmenin durdurulmas› kara-
r› vermifltir. Bu karardan sonra ayr› ayr› Bay›nd›rl›k ve ‹skan Bakanl›¤›’na, Alaçat› Belediye
Baflkanl›¤›’na ve Belediye’nin ortak oldu¤u yat›r›mc› flirkete ihtarnameler gönderilerek hu-
kuka ayk›r› yap›lanmalar›n durdurulmas› istenmifl, geçersiz k›y› kenar çizgisine dayand›r›-
lan imar plan› uygulamalar› nedeniyle herhangi bir kamusal zarara neden olunmamas› ta-
lep edilmifltir. ‹htarnamelerimizden sonra imar plan› uygulamas›n›n ve yap›laflman›n dur-
duruldu¤u Bakanl›k ve Belediye ‹zmir Valili¤i kararlar›yla Oda hukuk dan›flman›na bildir-
mifltir.

Daval›lar›n ve davaya kat›lanlar›n itirazlar› üzerine 3. ‹dare Mahkemesi, ‹stanbul’dan, se-
çilen üç ö¤retim üyesinden oluflan bilirkifli kurulu ile bir kez daha keflif ve bilirkifli incele-
mesi yap›lm›flt›r. Bilirkifliler, raporlar›nda önceki bilirkiflilerin gözlemlerine kat›lm›fllard›r.
Sonuçta bu dava, hukuka ve gerçek duruma ayk›r› düflen k›y› kenar çizgisinin iptali ile so-
nuçlanm›flt›r.

Bu karar›, daval› ve davaya kat›lanlar temyiz etmifllerdir.

b)Hukuka ayk›r› k›y› kenar çizgisini temel alan imar plan›n›n Yukar›da belirtilen, kararla
birlikte Dan›fltay 6. Dairesi’nde devam etmekte olan 2004/1995 E. Say›l› dosyadan imar
plan›n›n yürütülmesinin durdurulmas› talep edilmifltir. Ancak bu baflvurumuz sonuç ver-
memifltir.

Dan›fltay 6. Dairesi ‹zmir 3. ‹dare Mahkemesi yürütmenin durdurulmas› karar›n› görmez-
den gelerek imar plan›n›n iptaline iliflkin yürütmenin durdurulmas› istemini reddetmifltir.
K›y› kenar çizgisinin hukuka ayk›r›l›¤›n› saptayan ikinci bilirkifli raporu da 6. Daire’ye gön-
derilmifltir. Bu çok aç›k belge ve kan›tlara karfl›n, Dan›fltay 6. Dairesi hiçbir inceleme yap-
madan yeterince anlafl›lamayan bir gerekçe ile iptal davas›n› reddetmifltir. Bu karar tara-
f›m›zdan temyiz edilmifltir. Temyiz incelemesi Dan›fltay ‹dari Dava Genel Kurulu’nda yap›-
lacakt›r. Temyiz istemimiz konusunda henüz bir karar verilmemifltir.

Dan›fltay 6. Dairesi’nin olumsuz de¤erlendirmeleri bu kadarla s›n›rl› kalmam›flt›r. ‹zmir 3.
‹dare Mahkemesi’nin k›y› kenar çizgisini iptal eden karar› da daval› yanlarca temyiz edil-
di¤inden, temyiz incelemesi için Dan›fltay 6. Dairesi’ne gönderilmifltir. Bu sürecin iflleyiflin-
de yasal düzenlemelerden ve Dan›fltay’›n iflleyiflinden kaynaklanan baflka bir olumsuzluk-
la karfl›lafl›lm›flt›r. ‹mar plan› iptali davas›n› reddederken hukuka ayk›r› k›y› kenar çizgisini
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görmezden gelen 6. Daire, bu kez k›y› kenar çizgisinin iptali ile sonuçlanan ‹zmir 3.‹dare
Mahkemesinin dosyas›n› temyiz aflamas›nda ele alm›flt›r. Hiçbir inceleme yapmadan, hiç-
bir gerekçe aç›klamadan ‹zmir 3. ‹dare Mahkemesinin iptal karar›n›n yürütülmesinin dur-
durulmas›n› kararlaflt›rm›flt›r. Çok aç›kt›r ki ayn› konudan kaynaklanan iki davaya, birinci
derece ve ard›ndan ikinci derece üst yarg› yeri olarak Dan›fltay 6. Dairesinin bakmas› son
derece yanl›fl bir iflleyifltir. Böyle bir uygulamada Üst Mahkeme’nin kendisini ön yarg›dan
ar›nd›rmas› olanaks›zd›r. Bu sak›ncay› gözeterek Dan›fltay 6. Dairesine gönderdi¤imiz bir
dilekçe ile imar plan› iptali davas›na kat›lan yarg›çlar›n k›y› kenar çizgisinin temyiz yoluyla
incelenmesinde görev almamalar› gerekti¤ini ve bu konumdaki yarg›çlar›n yans›zl›klar›n›
koruyamayacaklar› için davadan çekilmelerini istedik. Bu talebimiz ve temyiz itirazlar›m›z
Dan›fltay 6. Dairesinde henüz bir sonuca ulaflmam›flt›r.

B – Bu Dönem Aç›lan Davalar:

1 – Çeflme 1/25.000 Ölçekli Çevre Düzeni Plan› Davas›:

‹zmir – Çeflme ‹lçesi, Alaçat› Kültür Turizm Koruma ve Geliflim Bölgeleri 1/25.000 ölçek-
li Çevre Düzeni Plan› 2006 y›l›nda Kültür ve Turizm Bakanl›¤›’nca onaylanarak yürürlü¤e
konulmufltur. Daha önce de¤inilen ve dava konusu yap›lan Alaçat›’daki yasaya ayk›r› imar
uygulamalar›, sözü edilen 1/25.000’lik Çevre Düzeni Plan› ile “Port Alaçat› Özel Proje Ala-
n›” ad› alt›nda kal›c› duruma getirilmifltir. Çeflme ilçesinin yaln›z bir bölümünü kapsad›¤›
için nokta ölçe¤inde kalan planda, K›y› Yasas›’na ve Kültür ve Tabiat Varl›klar›n› Koruma
Yasas›’na, ‹mar Yasas›’na ve genel olarak flehircilik ve imar hukukuna ayk›r› düflen pek
çok yön bulundu¤u saptand›¤› için, Dan›fltay 6. Dairesi’nde iptal davas› aç›lm›flt›r. Yürüt-
menin durdurulmas› istemini içeren davada fiehir Planc›lar› Odas›, Peyzaj Mimarlar› Oda-
s› da, bizim yan›m›zda davac› konumunda yer alm›fllard›r. 

2006/5265 E. Say›l› bu davada 14.09.2007 günü uygulanan keflif için Dan›fltay yarg›çla-
r› ve Ankara ODTÜ Mimarl›k Fakültesi’nde görevli üç ö¤retim üyesi Çeflme’de bulunmufl-
lard›r. Bilirkiflilerin raporlar› ve Dan›fltay 6. Daire’nin yürütmenin durdurulmas›na iliflkin ka-
rar› henüz belli olmam›fl, bize ulaflmam›flt›r.

2 – Çandarl› Davalar›: 

‹zmir – Dikili ‹lçesi, Çandarl› Beldesi, Kemikliburun mevkiindeki Çandarl› Resort Turizm Ya-
t›r›m Ticaret A.fi. taraf›ndan edinilen 5 parsel tafl›nmaz için, ilgili Belediye taraf›ndan ya-
p›laflmaya yönelik imar plan› de¤iflikli¤i yap›lm›flt›r. Parseller arkeolojik ve do¤al sit kapsa-
m›ndad›r. Sit dereceleri düflürülmüfl, terkler yap›lmam›fl, kamuya kapal› ve toplumun k›y›
kullan›m›n› engelleyen düzenlemeler yap›lm›flt›r. 

Önce tek bir dava aç›lm›flken, ‹zmir 3. ‹dare Mahkemesi her parselin ayr› dava konusu ya-
p›lmas›n› öngördü¤ünden befl ayr› dava aç›lm›flt›r.

Yürütmenin durdurulmas› istemimiz nedeniyle Mahkeme, keflif ve bilirkifli incelemesi ya-
p›lmas›n› kararlaflt›rm›flt›r. Henüz keflif yap›lmam›flt›r.
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II – M‹MARLAR ODASI’NA AÇILAN DAVALAR

1 – Serbest Mimarlar Derne¤i ve 12 Üyenin; Mimarlar Odas›’n›n “Mesleki Denetim”
Kurallar›n› ‹çeren Yönetmelik Düzenlemelerinin ‹ptali ‹çin Açt›klar› Dava

Serbest Mimarlar Derne¤i ve 12 üyesi taraf›ndan, 02.06.2005 tarih ve 25833 say›l› Res-
mi Gazete’de yay›mlanan "TMMOB Mimarlar Odas› Serbest Mimarl›k Hizmetlerini Uygu-
lama, Tescil ve Mesleki Denetim Yönetmeli¤i"nin 2. maddesinde yer alan "mesleki etkin-
liklerin denetimi kurallar›n›" ibaresinin, 4. maddesindeki "mesleki denetim" tan›m›n›n, 5.
maddesinin (a) bendinde yer alan "mimari tasar›m hizmetleri" tan›m›n›n, 7. maddesinin
(e) ve (f) bentlerinin, 14. maddesinin (b) bendinin, 15. maddesinin (a), (c) ve (d) bendi-
nin 3. f›kras›n›n, 16. maddesinin (b) bendinde yer alan "hizmetlerini ve bürolar›n› denet-
lemeye" ibaresi ile 18. maddesinin iptali istemleriyle dava aç›lm›flt›.

Davac› dernek ve üyeleri, Oda’n›n, üyelerinin mesleki faaliyetlerini denetleme yetkisi ol-
mad›¤›n›, bu yöndeki yönetmelik düzenlemelerinin Anayasa ve 6235 say›l› Türk Mühen-
dis ve Mimar Odalar› Birli¤i Kanunu ile tan›nan yetkiye ayk›r› oldu¤unu ileri sürerek
"TMMOB Mimarlar Odas› Serbest Mimarl›k Hizmetlerini Uygulama, Tescil ve Mesleki De-
netim Yönetmeli¤i"nin yukar›da belirtilen birçok maddesinin iptalini istemifllerdi. 

Davay› inceleyen Dan›fltay 8. Dairesi; Odalar›n; mesle¤in ve kamu yarar›n›n gerçekleflme-
sini teminen kendi görev alanlar› ile ilgili konularda yönetmelik ç›karma yetkisi oldu¤u, da-
va konusu yönetmelik düzenlemelerinde meslek mensubu olanlar›n uymas› gereken ve
etkin bir flekilde mesleki denetimi içeren kurallar›n yer ald›¤›, mimarl›k hizmetinin önemi
ve özelli¤i gere¤i belli bir disiplin içinde yürütülmesinin kaç›n›lmaz oldu¤u,  hizmetin nite-
li¤i, sunumu ve bu hizmetten yararlananlar aç›s›ndan yönetmelik maddelerinin getirdi¤i
kurallar›n Anayasaya ve yasalara ayk›r›l›k tafl›mad›¤› yönünde karar vermifltir. Kararda ay-
r›ca "mimarl›k hizmetlerinin kalitesi, bilimsel ve teknik yönünün a¤›rl›¤› nedeniyle hizmet-
ten yararlananlarca ölçülmesi, elefltirilmesi, yapt›r›ma ba¤lanmas› mümkün olmayaca¤›n-
dan, söz konusu hizmetlerin yönetmelik hükümleriyle çerçevelendirilip, tenkil kriterlerle
mesleki faaliyetin denetiminin yap›lmas›n› gerektirece¤inden yönetmeli¤in dava konusu
hükümlerinde kamu yarar›na ve hukuka ayk›r›l›k görülmemifltir" fleklinde aç›klamalara yer
verilmektedir. 

Dan›fltay 8. Dairesi’nin E: 2005/3879 ve K: 2007/4213 say›l› ekte sunulan karar› ile; da-
vac› dernek ve üyelerinin esasen standarts›z, tescilsiz, denetimsiz bir ortamda mesle¤in
icras›na izin verilmesini, yani mesle¤in her türlü denetimden yoksun bir flekilde yürütül-
mesini amaçlayarak açm›fl olduklar› dava "mesleki denetimin meslek mensubunun hak ve
yetkilerini korudu¤u kuflkusuzdur" denilerek reddedilmifltir.   
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2 – Personel Davas›

Hizmet sözleflmesi sonland›r›lan bir personelimizin açt›¤› dava, ‹zmir 6. ‹fl Mahkeme-
si’nde devam etmektedir. 

III – HUKUKSAL DANIfiMANLIK VE YÖNLEND‹RMELER:

fiubemiz hukuk dan›flman›, Oda tüzelkiflili¤ine yönelik çal›flmalar›na ek olarak, üyelerimi-
zim hukuksal sorunlar›na da yard›mc› olmaya çal›flmaktad›r. Mesleki ve özel sorunlar›
olan üyelerimiz, bu konular› ayd›nlatmak aç›s›ndan hukuk dan›flman›m›zdan görüfl ve
yard›m alm›fllard›r.

fiubemize ba¤l› birimler ve temsilcilikler de, gereksinim duyduklar› konularda hukuk da-
n›flman›m›zdan sözlü veya yaz›l› görüfl alm›fllard›r.

IV – HUKUKSAL DÜZENLEMELER:

Geçti¤imiz dönemin özelliklerinden birisi de mesle¤imiz için büyük önem tafl›yan baz› dü-
zenleyici belgelerin, güncel gereksinimlere göre yenilenmesi için yap›lan çal›flmalard›r.
Bunlar› genel olarak iki bafll›k alt›nda ele alabiliriz:

1 – Mimarl›k Meslek Yasas›:

TMMOB yasas›n›n mesle¤imizin gereklerini karfl›layamad›¤› bir gerçektir. Uzun zaman-
dan beri yeni bir yasaya gereksinim duyulmaktayd›. Geçti¤imiz iki y›l içinde, Genel Mer-
kezimiz taraf›ndan yürütülen yasa tasla¤› çal›flmalar›, Ankara, ‹stanbul ve ‹zmir’den hu-
kukçular›n toplanmalar› ile yo¤un bir biçimde sürdürüldü. Sonuçta örgütümüzce de be-
nimsenen bir yasa tasla¤› saptand›. Hukuk dan›flman›m›z da bu çal›flmalar›n tümüne ka-
t›ld›.

2 – Yönetmelikler:

Meslek yasas› gibi, Mimarlar Odas› Yönetmeliklerinin de bafltan ele al›nmalar› gerekiyor-
du. Bu amaçla kurulan komisyonlarda Hukuk Dan›flman›m›z da görev ald›. Bu çal›flmalar
sonucunda bütün yönetmeliklerimiz de¤ifltirilip günün gereksinimlerine göre uyarland›.

V – D‹⁄ER ÇALIfiMALAR 

Hukuk dan›flman›m›z, meslek içi e¤itimlerin planlan›p uygulanmas›nda görev alm›flt›r.
Gereksinim duyuldukça, komisyonlara, temsilciler meclisi toplant›lar›na, baz› seminerlere
ve üyelerle yap›lan söyleflilere de kat›lm›flt›r. Hukuksal çal›flmalar›m›z, önceki dönemlerde
oldu¤u gibi hukuk dan›flman›m›z Av. Güney Dinç taraf›ndan yürütülmektedir.
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GAZETELER

31 Ocak 2006 Sa¤l›kl› Konutta Oturmak Lüks De¤il Yeni As›r

12 fiubat 2006 Mimarlar Odas›'ndan Belediyelere Tepki Hürriyet Ege

13 fiubat 2006 Mimarlar Odas›'ndan Belediyelere Tepki Milliyet Ege

14 Nisan 2006 Yeni ‹zmir'e Destek Hürriyet Ege

9 A¤ustos 2006 Mimarlar Odas› ‹zmir fiubesi Ulusal Afifl Yar›flmas› Cumhuriyet

13 A¤ustos 2006 Dünya Mimarl›k Günü 2006 Foto¤raf Yar›flmas› 

"Mutlu Yerler, Mutlu Mekanlar" Hürriyet Ege

22 Eylül 2006 Dünya Mimarl›k Günü 2006 Foto¤raf Yar›flmas›  sonuçland› 
Karatafl Sergide Hürriyet Ege

2 Ekim 2006 Mesut Özok (Ahmet Pirifltina ‹zmir Kent Arflivi ve 

Müzesi'nin Mimar›) Hürriyet

2 Ekim 2006 Mimarl›k Haftas› Etkinlikleri Hürriyet

4 Ekim 2006 Dünya Mimarl›k Günü 2006 Foto¤raf Yar›flmas› 

Dereceye Girenlere Ödül Verildi Milliyet Ege

5 Ekim 2006 Dünya Mimarl›k Günü 2006 Afifl yar›flmas›. 

Zeynep Dinç Baflar› Ödülüne Lay›k Bulundu Haber Ekspres

ULUSAL VE YEREL BASINDA
M‹MARLAR ODASI ‹ZM‹R fiUBES‹
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13 Ekim 2006 Bu Ruhsatlar ‹ptal Edilsin (‹nciralt›) Yenigün

13 Ekim 2006 ‹nciralt› Talan›na Hay›r! Yenigün

20 Ekim 2006 Dünya Mimarl›k Günü 2006 Foto¤raf Yar›flmas› 

Foto¤raf Ödülleri Sahiplerini Buldu Akflam Ege

30 Ekim 2006 Milli Kütüphanemiz ‹çin Proje Haz›rland› Yeni As›r

4 Kas›m 2006 Dünya Mimarl›k Günü 2006 Afifl yar›flmas›. 

Zeynep Dinç Baflar› Ödüle Doymuyor Yeni Gazetem Ege

10 Kas›m 2006 ‹nciralt› Platformu Yenigün

28 Aral›k 2006 Alsancak Tart›flmas› (Ege Palas) Milliyet Ege

29 Aral›k 2006 Engeller Ortadan Kalk›yor! Cumhuriyet Ege

6 Ocak 2007 Kenti Korumak Hepimizin Görevi 

(Deniz Sipahi köfle yaz›s›) Milliyet Ege

13 Mart 2007 Türkiye Mimarl›k Politikas› Hayata Geçiyor Radikal

15 Mart 2007 TMMOB'da Örnek Toplu Sözleflme Birgün

15 Mart 2007 Türkiye Mimarl›k Politikas› Hayata Geçiyor Birgün

16 Temmuz 2007 Mühendis ve Mimarlardan Ça¤r› Milliyet Ege

4 A¤ustos 2007 Demiryolu Miras›na Tescil Cumhuriyet

14 A¤ustos 2007 Kent Yönetimi ve TMMOB (Cengiz Türksoy köfle yaz›s›)Akflam Ege

24 A¤ustos 2007 Grev Hakk› Anayasaya Ba¤l› Cumhuriyet

15 Eylül 2007 Expo'nun Makro Yeri Planda Yanl›fl Hürriyet Ege

29 Eylül 2007 Mimarlar Odas› ‹zmir fiubesi Mimarl›k Haftas› Söyleflileri-Hürriyet Ege

30 Eylül 2007 Mimarlar Odas› ‹zmir fiubesi Mimarl›k Haftas› Söyleflileri-Hürriyet Ege

1 Ekim 2007 Türkiye'nin Mimarl›k Gündemi 2007 Cumhuriyet (Gazete Eki)

3 Ekim 2007 Mimarlar Odas› ‹zmir fiubesi Mimarl›k Haftas› Söyleflileri-Yeni As›r
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TELEV‹ZYONLAR

17 fiubat 2007 Sky Tv Mimarlar Odas› ‹zmir fiubesi taraf›ndan Expo 
Paneli düzenlendi.

24 May›s 2007 Ege Tv ‹zmir’i Yeniden Düflünmek ve Düfllemek konulu 
‹zmir Kent Kurultay› yap›ld›.

23/24 May›s 2007 Sky Tv ‹zmir’i Yeniden Düflünmek ve Düfllemek konulu  
‹zmir Kent Kurultay› gerçeklefltirilecek.

23/24 May›s 2007 Sky Tv ‹zmir’i Yeniden Düflünmek ve Düfllemek konulu  
‹zmir Kent Kurultay› bafllad›.

02 Ekim 2007 Biz Tv Mimarl›k Haftas› 2007 Etkinlikleri bafllad›.

4 Kas›m 2007 Ankara'da 25 Bin Kifli Bar›fl ve 

Demokrasi Talebiyle Yürüdü Radikal

27 Kas›m 2007 Ankara Kent Sorunlar› Sempozyumu 

29-30 Kas›m 2007, Ankara Birgün

11-17 Kas›m 2007 Viyadükler Neden Y›k›lm›yor? Yak›n Plan

11-17 Kas›m 2007 Viyadükler Kordon'a ‹nebilir Yak›n Plan
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YARGIYA YAPILAN SALDIRIYI KINIYORUZ!

Dan›fltay 2. Dairesine yap›lan sald›r› ile toplumda uzun zamand›r t›rmand›r›l-
maya çal›fl›lan gerginlik, art›k cinayetlere dönüflmüfltür. Yarg›n›n hedef gös-
terilmesi sonucu yap›lan bu sald›r›y› k›n›yoruz.

Uygarl›¤›n temel dayana¤› "hukuk", temel ölçütü "hukuka uygunluk"tur. Yarg› kurumlar›
bu anlamda toplumun ihtiyac› olan temel kurumlard›r. Özellikle ‹darenin uygulamalar› ile
görevli bir yarg› kurumu olan "Dan›fltay",  kamusal hayat›n da güvencesidir. Bu nedenle
yönetenler bu yarg› kurumunu asla hedef göstermemelidirler. Unutulmamal›d›r ki onlar
da bir gün hukuka ihtiyaç duyacaklard›r. 12 Eylül cenderesinden geçmifl ülkemizde bu du-
rum daha da berrak olarak zihinlerimizdedir. 

Bu sald›r›; toplumu korkutmaya, y›ld›rmaya ve demokratik de¤erlerden uzaklaflt›rmaya
yönelik sald›r›lar›n önemli bir aflamas› olarak görülmektedir. Cumhuriyet Gazetesini bom-
balama giriflimlerinin, üniversitelerde ve yarg›lama süreçlerinde artan fliddet sahnelerinin
ve Dan›fltay üyelerine yönelik katliam›n, ülkemizi bir kaos ortam›na sürükleme organizas-
yonunun bir parças› oldu¤unu görmek için yeterli deneyime sahip bir ülkeyiz.  

Dan›fltay 2. Daire üyelerine yönelik bu sald›r›, toplumun belle¤inden kolay silinemeyecek-
tir. Uzun bir süredir, iktidar sözcüleri ve gerici çevreler taraf›ndan hedef gösterilen, yarg›
kararlar›n› uygulamayan kamu yöneticilerinin yarg›lanmas›n›n önünü açan bu Daire’ye yö-
nelik sald›r›n›n amac› bu nedenle kolayca anlafl›lmaktad›r. Cinayetin sorumlular›n›n, yal-
n›zca eylemi gerçeklefltirenlerle s›n›rl› olmad›¤› aç›kt›r. Sald›r›n›n arkas›ndaki nedenler bir
an önce ayd›nlat›lmal›, bu ve benzeri sald›r›lar hakk›nda gere¤ini yapmayanlar, bulunduk-
lar› yeri derhal terk etmelidir. Tehdit alt›ndaki yarg› mensuplar›n›n korunmamas›nda ih-
mali olanlar, sald›r› ortam›n›n yarat›lmas›ndan sorumlu olanlar yarg› ve kamuoyu önünde
hesap vermelidir.

Siyasal iktidar; kendini sorumlu hissetmesi gereken bu sald›r›n›n ayd›nlat›lmas› için gerek-
li çabay› göstermelidir. Aksi taktirde baflta kendisi olmak üzere tüm toplum a¤›r bir be-
del ödemek zorunda kalacakt›r.

Dan›fltay üyeleri flahs›nda hukuka, yarg› ba¤›ms›zl›¤›na, demokratik kazan›mlara, özgür-
lük ve toplumsal haklara, ülkemizin ayd›nl›k gelece¤ine yap›lan sald›r›y› k›n›yoruz. Yafla-
m›n› yitiren de¤erli hukukçu Mustafa Yücel Özbilgin’in ailesine, Dan›fltay ve hukuk cami-
as›na baflsa¤l›¤› diliyor; yaral› hukukçular›m›z›n bir an önce sa¤l›klar›na kavuflmas›n› diliy-
oruz.

TMMOB Mimarlar Odas› Merkez Yönetim Kurulu

18.05.2006
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ÇEfiME – ALAÇATI – PAfiAL‹MANI KÜLTÜR VE TUR‹ZM 
KORUMA VE GEL‹fiME BÖLGES‹ ÇEVRE DÜZEN‹ PLANI’NIN
‹PTAL‹ ‹STEM‹YLE DAVA AÇIYORUZ 
Kamuoyunun Dikkatine, 

Çeflme – Alaçat› – Paflaliman› Kültür ve Turizm Koruma ve Geliflme Bölgesi Çevre Düze-
ni Plan›’n›n iptali istemiyle dava aç›yoruz ! 

Bilindi¤i gibi, ‹zmir ‹li, Çeflme ‹lçesi, Çeflme Belediyesi ve mücavir alan s›n›rlar› ile Alaçat›
Belediyesi ve mücavir alan s›n›rlar› kapsam›nda, mevcut sit alanlar›n›n irdelenmesi çal›fl-
malar› Kültür Varl›klar› ve Müzeler Genel Müdürlü¤ü koordinatörlü¤ünde bafllat›lm›fl ve
ilgili kurum ve kurulufllar›n görüflleri al›narak 18.02.2006 tarih 1182 say› ve 1184 say›l›
‹zmir 1 Numaral› Kültür ve Tabiat Varl›klar›n› Koruma Bölge Kurulu Kararlar› ile kesinlefl-
tirilmifltir. Önceki sit kararlar› ile karfl›laflt›r›ld›¤›nda, sit derecelerinin tüm yar›mada bütü-
nünde düflürüldü¤ü tespit edilmifltir.   Yeni sit derecelendirme kararlar› sonras›nda,
06.01.2005 tarih ve 25692 say›l› Resmi Gazete ile 12.10.2005 tarih ve 25964 say›l› Res-
mi Gazetede yay›mlanan ve s›n›rlar› belirlenen Çeflme Paflaliman› ve Çeflme-Alaçat› Kül-
tür ve Turizm Koruma ve Gelifltirme Bölgesi kapsam›nda Kültür ve Turizm Bakanl›¤› ta-
raf›ndan 25.04.2006 tarihinde 1/25000 ölçekli çevre düzeni planlar› onaylanarak yürür-
lü¤e girmifltir.  Bu plana TMMOB’ne ba¤l› fiehir Planc›lar› Odas›, Mimarlar Odas›, Peyzaj
Mimarlar› Odas›  ve Ziraat Mühendisleri Odas› ask› süresinde itiraz etmifl, itirazlar›na Çefl-
me Belediyesi ve Alaçat› Belediyesi’nden bugüne de¤in bir yan›t gelmemifltir. Söz konu-
su odalar›n, plana yönelik itirazlar›n› idari yarg›ya tafl›maktan baflka bir seçenek kalma-
m›flt›r.  Önümüzdeki günlerde odalar, Çeflme – Alaçat› – Paflaliman› Kültür ve Turizm Ko-
ruma ve Geliflme Bölgesi Çevre Düzeni Plan›’n›n iptali için ‹zmir ‹dare Mahkemesi’ne bafl-
vurarak dava açacaklard›r. Daha önce resmi itirazlar› gündeme gelmeyen di¤er meslek
odalar›n›n da yan›m›zda davaya müdahil olacaklar› belirtilmifltir. Kültür ve Turizm Koru-
ma ve Geliflim Planlar›, 03.11.2003 tarihli Resmi Gazete’de yay›nlanarak yürürlü¤e giren
Kültür ve Turizm Koruma ve Geliflim Bölgelerinde ve Turizm Merkezlerinde ‹mar Planla-
r›n›n Haz›rlanmas› ve Onaylanmas›na ‹liflkin Yönetmelik tan›mlar› içinde, "‹çinde turizm
türleri ile kültür ve e¤itim, e¤lence, ticaret, konut ve her türlü teknik ve sosyal altyap›
alanlar›ndan bir veya daha fazlas›n› kapsayan, kendi içinde alt bölgeler ihtiva edebilen,
bu kapsamda kaynaklar aras›nda koruma-kullanma dengesini ve sektörel kalk›nmay› sa¤-
layan, arazi ana kullan›m kararlar›n› belirleyen, aç›klama raporlar› ile bir bütün olan
1/25000 veya daha üst ölçekli fiziki planlard›r" fleklinde tarif edilmifltir.   

• Bu plan›n Yönetmelik’in tan›mlad›¤› biçimde kaynaklar›n koruma-kullanma dengesini
gözeten bir yönü bulunmamaktad›r. Bu plan, kapsad›¤› yaklafl›k 10.100 hektarl›k alanda
tar›msal nitelikli topraklar›, do¤al sit alanlar›n›, el de¤memifl k›y›lar› imara açan bir pland›r. 

• Yine bu plan, Yönetmelik’te tarif edilen; arazi ana kullan›m kararlar›, sektörel kalk›n-
ma ve kaynaklar›n dengeli korunmas› ve kullan›lmas› gibi temel kabulleri olan bir aç›kla-
ma raporuna sahip de¤ildir. 

• Plan, hangi kriterlere dayand›r›larak belirlendi¤i belli olmayan bir "kültür ve turizm böl-
gesi" s›n›r›na oturtulmaya çal›fl›lm›flt›r. Ancak 1/100.000 ölçekli il çevre düzeni plan› ça-
l›flmalar› tamamlanmadan, h›zla onaylanarak yürürlü¤e sokulmak istenmifltir. Dolay›s›yla
plan›n, kapsaml› analizler do¤rultusunda irdelenerek, sektörel kalk›nmay› ulusal ya da ye-
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rel ölçekte sa¤lama gibi bir endiflesi bulunmamaktad›r. Plan tamamen, yar›madada mülk
edinen giriflimcilerin rant beklentilerini karfl›lamaya dönük bir temelde infla edilmifltir.

• Plan, daha önce Çeflme Yar›madas› için gelifltirilmifl 1/25000 ölçekli çevre düzeni plan-
lar›n› ifllemez hale getirmifl, bu planlar›n hangi gerekçelerle gündem d›fl› kald›¤› karanl›k-
ta b›rak›lm›flt›r. 

• Planda 5 adet alt bölge yeri belirlenmifl, ancak bu alt bölgelerin hangi geliflme ya da
koruma temelinde oluflturuldu¤u, ne gibi stratejilerle hayata geçirilebilece¤i belirlenme-
mifltir. Bu belirsizlik, alt bölgelerin birbirleriyle nas›l entegre olacaklar› konusunda da ge-
çerlidir.  Plan, alt bölge s›n›rlar›n›n bile anlafl›labilmesine olanak sa¤layamayacak bir tek-
nikle haz›rlanm›flt›r.

• Plan, ulafl›m yap›s› ve kademelenmesine, teknik altyap›ya iliflkin belirsizlikler tafl›makta-
d›r. Çöp depolama alanlar›n›n nerede konumlanaca¤›, rüzgar enerjisi ve deniz ulafl›m› ola-
naklar›n›n nas›l kullan›laca¤›, enerji nakil hatlar›n›n nerelerden geçti¤i, önerilen hava ala-
n›n›n hangi çapta ve hangi kitleye hizmet verece¤i belirsizdir. Planda bir yol a¤› okunma-
maktad›r. Ayr›ca Yar›mada’n›n s›n›rl› yüzey ve yer alt› suyu potansiyeli göz önüne al›nma-
dan ve yeni plan›n yöreye çekece¤i nüfus  nedeniyle artacak içme suyu gereksinimini kar-
fl›layacak bilimsel çal›flmalar yap›lmam›flt›r.  

• Plan, önceki planda iflli olan fay hatlar›n› hiçe saym›flt›r. Jeotermal kaynaklar›n oldu¤u
Yar›mada’da aktif fay k›r›klar› da bulunmaktad›r. Bu k›r›klar›n yerlerinin gösterilmesi, ya-
p›laflman›n bu fay hatlar› do¤rultusunda hangi önlemler al›narak gerçeklefltirilece¤inin
aç›klanmas› gerekmektedir.

• Plan›n uygulama hükümlerinde çeflitli çeliflkiler mevcuttur. 5.15 maddesinde "Bu plan
üzerinden ölçü al›narak uygulama yap›lamayaca¤›" belirtilmekte, 6.22 maddesinde ise,
yükseklik ve emsal s›n›rlamalar› koflulu gelifltirilmifl baz› kullan›m kararlar›n›n 1/5000 ve
1/1000 ölçekli planlar›n yap›lmas› beklenmeden ilgili idarece uygulamaya geçebilmesine
olanak sa¤lanmaktad›r. Bir baflka deyiflle 1/25000 ölçekli çevre düzeni plan› üzerinden
uygulamaya olanak sa¤lanmaktad›r. Bu durum yaln›zca basit bir çeliflki de¤il, planlama il-
keleri ve flehircilik esaslar›n› temelden sarsan, yap›laflmada büyük riskler oluflturabilecek
bir hükümdür.   

• Plan, "özel planlama alan›" fleklinde ayr›cal›kl› bir bölge tarif etmifltir. Alan genelinde ya-
p›laflmay›, inflaat yap›lacak alan büyüklüklerini ve yap›lacak binalar›n yüksekli¤ini s›n›rla-
yan koflullar bu alanda geçerli olmayacak, farkl› uygulamalara olanak sa¤layacak flekilde
Yar›mada’da ayr›cal›kl› bir bölge yarat›lm›fl olacakt›r. Benzer ayr›cal›klar, do¤al sit alanla-
r›n›n içinde gösterilen "Günübirlik Tesisler"de de geçerlidir. Söz konusu tesislerin hangi
planlama ilkeleri do¤rultusunda konumland›r›ld›klar› anlafl›lamamaktad›r. Bir di¤er ayr›ca-
l›k, planla getirilen "özel koflullu turizm tesis alan›" kullan›m karar›nda görülmektedir. Bu
alanlara, "turizm tesis alanlar›" için önerilen emsal de¤erlerinin %10’u kadar ilave inflaat
hakk› verilmifltir. Bu özel koflulun gerekçesi ve içeri¤i plan üzerinden anlafl›lamamaktad›r.
Bütün bu ayr›cal›klar, plan bütünlü¤ünü olumsuz yönde etkileyen, kamusal yararla ilgisi
olmayan rant paylafl›m› aras›nda bile eflitsizlikler oldu¤una iliflkin iflaretlerdir.

• Port Alaçat› olarak planlama alan›nda al›fl›k olmad›¤›m›z bir biçimde ismiyle birlikte ko-
numland›r›lan kullan›m, H›rs›z deresinin deltas›n› oluflturan Karfl›yaka azma¤›nda K›y› Ya-
sas›’na ayk›r› bir biçimde özel yap›laflmaya aç›lm›flt›r. Eflsiz do¤al özellikleri nedeniyle ko-
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runmas› öncelikli bir bölge olmas› gerekirken, alanda dolgu alanlar üzerinde yap›laflma
gerçeklefltirilmifltir. Plan bu yap›laflmay› meflru k›lmay› amaçlamaktad›r.

• Plan, birinci derece do¤al sit alanlar›na iliflkin, garip ifadeler içermektedir. "Bitki örtüsü-
nün zorunlu durumlarda de¤ifltirilebilece¤i" gibi bir ifadeye yer verilmekte, zorunlu duru-
mun kime veya neye göre oldu¤u bilinmemektedir. Bu hüküm, Kültür ve Tabiat Varl›kla-
r›n› Koruma Yüksek Kurulu’nun 5.11.1999 tarihli ilke kararlar›na aç›kça ayk›r›l›k olufltur-
maktad›r. Yine plan hükümlerinde, birinci derece do¤al sit alanlar›nda; "de¤ifltirilen to-
po¤rafik yap›, alan›n genel karakteri içerisinde önemsenmeyecek oranda olmal›" denile-
rek, son derecede belirsiz, göreli ve net olmayan bir ifadeyle, birinci derece do¤al sit alan-
lar›nda topo¤rafik de¤ifliklik yap›labilmesinin yolu aç›lmaktad›r. Oysa bu hüküm de, Ko-
ruma Yüksek Kurulu’nun söz konusu ilke karar›na tamamen ayk›r›d›r. Dolay›s›yla böyle bir
plan›n, bu hükümlerle onaylanmas› ve Kurul onay›ndan geçmifl olmas› yasaya ayk›r›d›r. 

• Plan, tar›msal niteli¤i olan alanlara da yap›laflma hakk› vermekte, en az 5000 m2 alan
büyüklü¤ünde 250 m2’lik yap›lar yap›lmas›na, bunlar›n k›rsal turizm tesisi olarak kullan›l-
mas›na olanak sa¤lamaktad›r. K›rsal turizm tesisine dönüflecek bir tar›m parselinde, ta-
r›msal kullan›mlar›n devaml›l›¤›n›n nas›l garanti alt›nda tutulaca¤› belirsizdir.  

• Bu plan orman alanlar›n›, a¤açland›rma alanlar›n› ve makilik-fundal›k alanlar› da yap›-
laflmaya açmaktad›r. ‹lgili Bakanl›klardan izin al›narak özel mülkiyetteki orman alanlar›n-
da da tar›m alanlar›ndaki gibi yap›laflma mümkün hale gelmifltir. Makilik alanlarda ise, yi-
ne en az 5000 m2’lik parsellerde 2 katl› 100 m2’lik birimler infla edilebilecektir.

• Plan; "Tar›msal niteli¤i korunacak alanlar", "orman alanlar›" ve "a¤açland›r›lacak alanlar"
gibi plan kararlar› getirilen bölgelerde ve alt bölge s›n›rlar› içinde kalan bütün alanlarda,
lokanta, kafe-bar, gazino, çay bahçesi, e¤lence, spor, golf tesisleri, aquapark vb tesisler
yap›lmas›na olanak tan›maktad›r. Aquapark, golf tesisleri, aç›k gösteri alanlar›, havuz gi-
bi günübirlik kullan›m tesisleri, içerisinde bulundu¤u çevrede önemli fiziksel de¤iflikliklere
neden olabilecektir. Bu nedenle lokanta, plaj kabini, ahflap iskele, çay bahçesi gibi tesis-
lerle ayn› kategoride de¤erlendirilemez. Özellikle aquapark ve golf tesisleri kendine özgü
rekreasyon ve turizm etkinlikleriyle, di¤er günübirlik tesislerden farkl› olarak, yer seçimle-
ri belirli olmal›d›r. Bu tür ifllevler için seçilecek yerlerin kesinlikle birinci derece do¤al sit
alanlar› gibi özel korunacak alanlarda konumland›r›lmamalar› gerekmektedir. Plan›n ön-
gördü¤ü, günübirlik kullan›mlar aras›ndaki birbirinden çok farkl› yap›lar ve bask›lar orta-
ya ç›karmas› olas› çeflitlilik, koruma-kullanma dengelerine zarar verecektir. 

Yukar›da aç›klanan gerekçelerden ötürü, söz konusu çevre düzeni plan›, ilkesel bir tutar-
l›l›k göstermemekte, planlaman›n ölçekler aras› iliflkisini kuramamakta, gerek plan tekni-
¤ine uygun olmayan anlat›m dili, gerek yaratm›fl oldu¤u ekonomik de¤erlerin paylafl›m›n-
daki eflitsizlikler ve kamuya dönük hiçbir yarar getirmemesi, gerekse plan hükümlerinde-
ki çeliflkiler ve yasal yönetsel mevzuata ayk›r›l›klar içermesi nedenleriyle planlama ilkeleri-
ne, flehircilik esaslar›na ve kamu yarar›na ayk›r› bir pland›r.  De¤erlendirmelerimizi de¤er-
li bas›n›m›z›n, dolay›s›yla kamuoyunun bilgilerine önemle sunar›z.

TMMOB ‹zmir ‹l Koordinasyon Kurulu 

21.07.2006
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EXPO’2015 ÜZER‹NDEN YAPILAN RANT POL‹T‹KALARI ‹LE
KENT‹M‹Z‹N GELECE⁄‹N‹N ‹POTEK ALTINA ALINMASINA ‹Z‹N
VER‹LEMEZ

Son günlerde çeflitli yay›n organlar›ndan kamuoyuna yans›t›ld›¤› üzere; “Daha iyi bir
dünya için yeni yollar / Herkes ‹çin Sa¤l›k” temas›yla ‹zmir’in aday oldu¤u Expo 2015
organizasyonu için ‹nciralt› bölgemizin seçilmesi gündeme tafl›nmaktad›r.

Bilindi¤i gibi, ‹nciralt›; Üçkuyular Vapur ‹skelesi’nden bafllayan ve Bahçeleraras› Mahalle-
sini de içine alan yaklafl›k 6000 dönümlük “yo¤un tar›msal faaliyetin yap›ld›¤›” aland›r. Bu
alandaki tar›msal faaliyetler aras›nda; narenciye bahçeleri, örtüalt› (sera) tar›m› ve çeflitli
meyve bahçeleri yer almaktad›r. ‹nciralt›, yaln›zca Balçova ve Narl›dere yerleflimleri için de-
¤il, ayn› zamanda ‹zmir Metropoliten Alan› için de son derece önemli bir tar›msal ve ye-
flil alan olma özelli¤ini korumaktad›r. Bu bölge kentimizin ciddi boyutlarda eksikli¤i olan
aç›k ve yeflil alan ihtiyac›n›n karfl›lanmas› anlam›nda da çok büyük bir öneme sahiptir. Do-
lay›s›yla geçmiflte, bugün ve gelecekteki planlama kararlar›n›n bu özellikleri ile iliflkisi ve
süreklili¤i önemlidir. ‹nciralt›’nda bu özelliklerini koruyan planlama kararlar› yaflama geçi-
rilmelidir. Bu ba¤lamda, özellikle “sa¤l›k” temas›n›n ifllenece¤i Expo 2015 organizasyonu-
nun, insan ve çevre sa¤l›¤›n› gözeten ve bunun gere¤ini yerine getirebilecek nitelikte bir
alan olmas› gerekirken, ‹nciralt›’n›n aday gösterilmesi teman›n kendisiyle ters düflmektedir. 

Bilindi¤i üzere ilgili kurum ve kurulufllar›n, meslek odalar›n›n, üniversitelerin görüfl ve öne-
rileri al›narak, ‹zmir Büyükflehir Belediye Meclisi taraf›ndan kabul edilen (1/25.000 ölçek-
li Naz›m ‹mar Plan›nda) Expo 2015 organizasyonu için yerleflim alan› olarak Urla ve ‹YTE
Kampüs alan› belirlenmifltir. Bölge, kentin geliflme aks›nda yer almaktad›r. Kentimizin ge-
lece¤ini yak›ndan ilgilendiren teknoloji gelifltirme bölgesinin ‹YTE Kampüs alan›nda yer al-
d›¤› bilinmektedir. Kent merkezinden deniz, kara ve yap›lmas› planlanan hafif rayl› sistem
ile ulafl›m olanaklar› bölgenin kent ile bütünleflmesine ortam yaratmaktad›r. Bölgenin se-
çilmesi durumunda, Expo 2015 için yap›lacak yat›r›mlar›n organizasyon sonras› kamusal
kullan›ma uygun olarak üniversite ve teknoloji gelifltirme bölgesi için kullan›lmas› müm-
kün olacakt›r. Ayr›ca bölgede kamulaflt›rma maliyetinin bulunmamas›, daha h›zl› yol al-
mak ve ülke kaynaklar›n›n daha ak›lc› kullan›m› gibi özellikleri ile bu bölge Expo 2015 için
en uygun yer seçene¤i olarak öne ç›kmaktad›r.

Expo 2015 yerleflim plan›n›n, do¤al özellikleri dikkate al›narak plan kararlar›na uygun, s›-
n›rl› bir yap›laflma öngörerek, organizasyon sonras›nda kamusal kullan›m amaçl› bir anla-
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y›flla düzenlenmesi temel ilke olmal›d›r.

Ancak, Expo’yu amaç de¤il, kentin ekolojik aç›dan hassas bölgelerini yo¤un yap›laflmaya
açma manivelas› yaparak araç olarak kullanmak e¤iliminde olanlar, son günlerde ‹nciral-
t› bölgesini en uygun yer seçene¤i olarak sunarak kamuoyunu yan›ltmaya çal›flmaktad›r-
lar. ‹nciralt›’n› Expo yerleflim yeri olarak göstermenin amac› farkl›d›r. Plan kararlar›na ay-
k›r› olarak bölgenin rant amaçl› kullan›mlar›na ortam yarat›lmak istenmektedir.

Bu bölgede ›srar edilmesi durumunda ‹nciralt›, benzeri ekolojik aç›dan önemli alanlarda
Japonya - Aichi 2005 Expo örne¤indeki gibi yap›lar›n etkinlik sonras› sökülmesi zorunlu-
lu¤u ortaya ç›kacakt›r. Bu da ayr› bir maliyet ve kentsel geliflmeye yönelik kal›c› yat›r›mla-
r›n bofla yap›lmas› anlam›na gelecektir.

Oysa; yukar›da belirtilen özelliklerin yan›s›ra;

Urla – Gülbahçe’deki ‹zmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü’nün konumland›¤› alan›n, bat› ak-
s› ve söz konusu üniversitenin geliflimine olumlu katk› yapabilmesi,

Alansal büyüklük olarak Expo’nun alan gereksinimine rahatl›kla karfl›l›k vermesi,

Mülkiyet sorununun olmamas›,

Çeflme’nin otel olanaklar›ndan yararlanabilmede avantaj sa¤lamas› gibi art› özellikler yer
seçiminde gözard› edilemez.

“Daha iyi bir dünya için yeni yollar / Herkes ‹çin Sa¤l›k” temas›yla aday oldu¤umuz Expo
2015 için yer seçiminde ekolojik hassas bölgelerin yo¤un yap›laflmaya aç›lmas›n›n öngö-
rülmesi ‹zmir için geri dönülmez bir kay›p olacakt›r.

Expo 2015 üzerinden yap›lan rant politikalar› ile kentimizin gelece¤inin ipotek alt›na al›n-
mas›na izin verilemez.

TMMOB ‹zmir ‹l Koordinasyon Kurulu Sekreterli¤i
TMMOB Çevre Mühendisleri Odas› ‹zmir fiubesi

TMMOB Elektrik Mühendisleri Odas› ‹zmir fiubesi

TMMOB Gemi Mühendisleri Odas› ‹zmir fiubesi

TMMOB G›da Mühendisleri Odas› Ege Bölge fiubesi

TMMOB Harita ve Kadastro Müh.Odas› ‹zmir fiubesi

TMMOB ‹ç Mimarlar Odas› ‹zmir fiubesi

TMMOB ‹nflaat Mühendisleri Odas› ‹zmir fiubesi

TMMOB Jeofizik Mühendisleri Odas› ‹zmir fiubesi

TMMOB Jeoloji Mühendisleri Odas› ‹zmir fiubesi

TMMOB Kimya Mühendisleri Odas› Ege Bölge fiubesi

TMMOB Maden Mühendisleri Odas› ‹zmir fiubesi

TMMOB Makina Mühendisleri Odas› ‹zmir fiubesi

TMMOB Meteoroloji Mühendisleri Odas› ‹zmir Temsilcisi

TMMOB Mimarlar Odas› ‹zmir fiubesi

TMMOB Orman Mühendisleri Odas› Ege Bölge fiubesi

TMMOB Peyzaj Mimarlar› Odas› ‹zmir fiubesi 

TMMOB Tekstil Mühendisleri Odas› ‹zmir fiubesi

TMMOB Ziraat Mühendisleri Odas› ‹zmir fiubesi

21.02.2007
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Bugün Bas›nda yer alan "Ankara karar verdi; ‹NC‹RALTI" bafll›¤›yla yay›mlanan özel haber-
de 59. Hükümet'in, EXPO ‹zmir 2015'in yerini ‹nciralt› olarak belirledi¤i belirtilmektedir. 

Öncelikle bilinmelidir ki Odalar›m›z EXPO 2015'in ‹zmir'de gerçeklefltirilmesinin kentimize
ve ülkemize büyük katk›lar sa¤layaca¤›na inanmaktad›r. Bu inançla resmi aday durumun-
daki ‹zmir'de EXPO 2015'in gerçeklefltirilmesi amac›na yönelik tüm faaliyetlere katk› ve
kat›l›mda bulunmaktad›r. Ve ayr›ca çal›flma programlar›nda konuyla ilgili adayl›¤›n ‹zmir
lehine sonuçland›r›lmas›na yönelik birçok etkinli¤e yer vermektedirler. 

Odalar›m›z, uzmanl›k alanlar›ndan hareketle ‹zmir'de yer seçimiyle ilgili 21 fiubat 2007
tarihinde bas›n aç›klamas› gerçeklefltirerek özetle; "Daha iyi bir dünya için yeni yollar /
herkes için sa¤l›k" temas›yla aday oldu¤umuz EXPO 2015 için yer seçiminde ekolojik has-
sas bölgelerin yo¤un yap›laflmaya aç›lmas›n›n öngörülmesi ‹zmir için geri dönülmez bir
kay›p olacakt›r. EXPO 2015 üzerinden rant politikalar› ile kentimizin gelece¤inin ipotek
alt›na al›nmas›na izin verilemez" görüfllerini vurgulam›flt›r. 

Bilindi¤i gibi, EXPO ‹zmir 2015 için yer seçimiyle ilgili tüm kurum ve kurulufllar›n, meslek
odalar›n›n, üniversitelerin görüfl ve önerileri al›narak ‹zmir Büyükflehir Belediye Meclisi ta-
raf›ndan kabul edilen 1/25.000 ölçekli Naz›m ‹mar Plan›’nda, belirlenen Urla ve ‹YTE
kampüs alan› avantajl› konumu gerekçelendirilerek önerilmifltir. Kald› ki ayn› Naz›m ‹mar
Plan›’nda ‹nciralt› bölgesi tar›m alan› olarak gösterilmektedir. 

Bu görüfllerimizin ‹zmir kamuoyu taraf›ndan genel kabul gördü¤ü, sivil toplum örgütleri,
meslek odalar›, yerel yönetimler, üniversitelerimiz ve ‹nciralt› sakinleri de olmak üzere
desteklendi¤i bilinmektedir. 

Hal böyle iken 59. Hükümet taraf›ndan EXPO 2015 için yer tespitinin her yönüyle sorun-
lu bir bölge olan ‹nciralt› olarak yap›lmas›, asl›nda EXPO'nun, siyasi iktidarca ‹zmir'de ger-
çeklefltirilmesinin istenmedi¤inin en somut göstergesidir.

S‹YAS‹ ‹KT‹DAR, S‹YAS‹ VE EKONOM‹K RANT POL‹T‹KALARINA
DAYALI “‹NC‹RALTI” TERC‹H‹ ‹LE EXPO ADAYLI⁄IMIZI GÖZDEN
ÇIKARMAKTADIR
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Mevcut koflullarda sorunlar› bilinirken, yer seçiminde yap›lan ‹nciralt› tercihi, ‹zmir'in 2015
adayl›¤›n›n flimdiden sonland›r›lmas› anlam›na gelecektir. Ayr›ca, ‹zmir Büyükflehir Beledi-
yemizce daha yeni onanm›fl olan Naz›m ‹mar Plan›'n›n gerek EXPO 2015 için gösterilen
alan ve gerekse ‹nciralt›'n›n tar›msal alan oldu¤u konusundaki gerekçeli önerilerinden, ne
olmufltur ki hemen vazgeçilebilmifltir.

AKP iktidar›, ‹nciralt› yer seçimi ile "olmas› mümkün olmayan›" belirleyerek EXPO 2015'in
‹zmir'de yap›lmas›n›n önüne engel oluflturmaktad›r. 

Daha önce de ifade etti¤imiz üzere, "özellikle sa¤l›k temas›n›n ifllenece¤i" EXPO 2015 or-
ganizasyonunun, insan ve çevre sa¤l›¤›n› gözeten ve bunun gere¤ini yerine getirebilecek
sorunsuz bir alanda yap›lmas› gerekirken, kentin ekolojik aç›dan hassas bir bölgesinde ya-
p›lmas› tercihi siyasi ve ekonomik rant politikalar›n›n bir ürünüdür. EXPO 2015 adayl›¤›n›
olumsuz etkileyecek sorunlara neden olaca¤› bilinmesine ra¤men bu tercihte ›srar eden-
ler, adayl›¤›n tehlikeye girmesinin sorumlusu olacaklar›n› bilmelidirler. 

Tüm üyelerimizi ve ‹zmirlileri kentimizin gelece¤ini ipotek alt›na almaya çal›flan, EXPO
adayl›¤›m›z› olumsuz yönde etkileyerek tehlikeye sokabilecek, siyasi ve ekonomik rant po-
litikalar›na karfl› duyarl› olmaya davet ediyoruz. 

TMMOB ‹zmir ‹l Koordinasyon Kurulu Sekreterli¤i

TMMOB Çevre Mühendisleri Odas› ‹zmir fiubesi

TMMOB Elektrik Mühendisleri Odas› ‹zmir fiubesi

TMMOB Gemi Mühendisleri Odas› ‹zmir fiubesi

TMMOB G›da Mühendisleri Odas› Ege Bölge fiubesi

TMMOB Harita ve Kadastro Müh.Odas› ‹zmir fiubesi

TMMOB ‹ç Mimarlar Odas› ‹zmir fiubesi

TMMOB ‹nflaat Mühendisleri Odas› ‹zmir fiubesi

TMMOB Jeofizik Mühendisleri Odas› ‹zmir fiubesi

TMMOB Jeoloji Mühendisleri Odas› ‹zmir fiubesi

TMMOB Kimya Mühendisleri Odas› Ege Bölge fiubesi

TMMOB Maden Mühendisleri Odas› ‹zmir fiubesi

TMMOB Makina Mühendisleri Odas› ‹zmir fiubesi

TMMOB Meteoroloji Mühendisleri Odas› ‹zmir Tems.

TMMOB Mimarlar Odas› ‹zmir fiubesi

TMMOB Orman Mühendisleri Odas› Ege Böl.fiubesi

TMMOB Peyzaj Mimarlar› Odas› ‹zmir fiubesi

TMMOB fiehir Planc›lar› Odas› ‹zmir fiubesi 

TMMOB Tekstil Mühendisleri Odas› ‹zmir fiubesi

TMMOB Ziraat Mühendisleri Odas› ‹zmir fiubesi

12.03.2007
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Günümüzde parklar›n amaçlar› d›fl›nda kullan›m› ve kentin özellikle art›fl gösteren sosyo-
ekonomik gereksinimlerinin karfl›land›¤› rezerv ortamlar olarak görülmesi yeni sorunlar›
kamusal yaflamda gündeme getirmektedir. Bu kapsamda Bornova Büyük Park’ta eski Ad-
liye Binas›’n›n y›k›larak yerine daha büyük emsal de¤erli çok amaçl› bina (nikah ve mec-
lis salonu) yap›lmas› sorunu yaflanmaktad›r.

Parklar, sosyo-kültürel ve ekolojik ifllevleri yönüyle kentlerde kamusal yaflamda önemli bir
rol üstlenmektedir. Ancak parklarda amaç d›fl› kullan›mlar söz konusu oldu¤unda bu du-
rum sadece parklar›n ifllevlerini olumsuz etkilemekle kalmamakta, içinde bulunduklar›
kent bölümlerinde sosyo-kültürel, politik ve ekolojik kaynakl› sorunlar› da art›rmaktad›r. 

Bu ba¤lamda, Büyük Park’›n da içinde bulundu¤u Bornova ‹lçesi, parklar›n gerek ifllevle-
ri gerekse de nitelik ve nicelikleri yönüyle irdelendi¤inde; 2 adet semt park› (Büyük Park
- 42.980 m2 -, Çamdibi Atatürk Park› – 40.000 m2 -), 5 adet mahalle park› (75. y›l Park›,
Bilal Çak›rcal› Park›, Ahmet Taner K›fllal› Park›, Evka 4 Park›, Muammer Aksoy Park›), 209
adet cep park› toplam› olarak 216 adet farkl› içerik ve ölçekte park mevcuttur. 

Semt ve mahalle parklar›n›n toplam alan›n›n 133.230 m2 oldu¤u düflünüldü¤ünde (cep
parklar›yla birlikte) 400.000’i aflan Bornova nüfusunun park gereksinimlerinin nicelik yö-
nünden karfl›lanamad›¤› aç›kt›r. 

Buradan hareketle Büyük Park örne¤i ele al›nd›¤›nda; 1940 y›l›nda Bornova’ya kazand›-
r›lm›fl olan parkta kültür ve sanat merkezi, eski meclis binas›, belediye tesisleri, aç›k hava
tiyatrosu, hal› saha, kafeterya, çay bahçeleri ve büfeler, trafik e¤itim alan›, otoparklar,
meydan, havuz, oturma alanlar›, çocuk oyun alan›, tuvalet gibi kullan›mlar› bar›nd›rmak-
tad›r. Bunlar içerisinde binalar 4.150 m2, otoparklar 2.100 m2 ve meydan, yollar gibi be-
ton kapl› zeminler 25.000 m2 yer kaplamaktad›r. Buradan anlafl›laca¤› üzere 42.980 m2

toplam alan›n 18.000 m2’si bitkisel aland›r. Bu durumda park›n büyük bölümünü olufltur-
mas› gereken bitkisel alan ne yaz›k ki toplam alan›n % 40’›n› oluflturmaktad›r. Park›n içe-
ri¤inin günümüze kadar bina ve beton zeminler lehine art›fl gösterdi¤i, bitkisel alanlar›n

BORNOVA BÜYÜK PARK’TA YAPILMASI DÜfiÜNÜLEN ÇOK
AMAÇLI B‹NA fiEH‹RC‹L‹K VE PLANLAMA ‹LKELER‹NE AYKIRIDIR
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ise giderek azald›¤› görülmektedir. Bütün bu olumsuz geliflmelerin üzerine önerilen çok
amaçl› bina, sorunu daha fazla art›rarak park›n tan›m› ve ifllevlerini tart›fl›l›r hale getire-
cektir. Öngörülen kitlenin getirece¤i baz› olumsuz etkiler flu ana bafll›klarda toplanm›flt›r;

• Bornova’n›n en eski park› olarak genç Cumhuriyet dönemi ürünü olan bu park›n tari-
hi önemi, simge de¤eri ve kimli¤i olumsuz etkilenecektir. Parkta özellikle a¤açlar›n olufl-
turdu¤u siluet etkisi azalacakt›r. 

• Öngörülen kitlenin çok amaçl› kullan›m yükü, park içinde ve yak›n çevresinde (Fevzi
Çakmak Caddesi ve 156 Sokakta) araç ve yaya trafik yo¤unlu¤unu art›racakt›r. Bu du-
rum çevresindeki kullan›mlarla (okul ve konutlara) olan yaya eriflimi ve ba¤lant›lar› olum-
suz etkileyecektir. 

• Art›fl gösterecek olan araç trafi¤i ve otoparklar çevrede gürültü ve görüntü kirlili¤i ya-
ratacakt›r. Ayr›ca araç trafik yükünün getirece¤i eksoz gaz› emisyon de¤erlerinin artma-
s› bölgede kamusal yaflam› olumsuz etkileyecektir.

• Bina emsal de¤erinin ve ifllevlerinin art›fl›na ba¤l› olarak; araç trafi¤i ve otopark (proje-
de öngörülen 10 adetlik otopark›n bu gereksinimi karfl›layamayaca¤›) yo¤unlu¤u bina ya-
k›n çevresinin büyük ölçüde otopark alan›na dönüflmesine, park içinde ve yak›n çevresin-
de otopark olarak yeni yüklerin gelmesine neden olacakt›r.

• Park alan› içindeki yafll› ve genç a¤açlar baflta olmak üzere tüm bitkilere ve çevreye
do¤rudan ve dolayl› zarar verecektir. Adliye binas›n›n y›k›lm›fl olmas›, ilgili mekanda bit-
kiler sayesinde mikro-klima oluflturma olana¤› söz konusu iken yeni bir kitlenin yap›lma-
s› bu olumlu geliflmeyi ortadan kald›racakt›r. 

• 400 000 nüfusu yan›nda 3 üniversiteye ba¤l› 40.000 ö¤rencinin bulunmas› Bornova’da
yeni aç›k/yeflil mekanlar›n üretilmesini gerektirirken parklara olan bu yöndeki kültürel
müdahaleler aç›k mekan gereksinimine yan›t vermek yerine mevcutlar›n kullan›m›nda k›-
s›tlamalara yol açmaktad›r.

• Öngörülen kitle, park içinde kentin herhangi bir yap› adas›ndan farkl›l›k tafl›mayan bir
mekansal örüntü oluflturacakt›r. Bina emsal de¤erinin artmas› mekansal derinli¤i ve in-
san ölçe¤inde mekan›n alg›lanmas›n› (yaflanmas›n›) olumsuz etkileyecektir. 

• U¤ur Mumcu Kültür ve Sanat Merkezi’nin çok amaçl› olarak "ayn› zamanda nikah sa-
lonu olarak da" kullan›ld›¤› dikkate al›nd›¤›nda; park içine yeni bir kitlenin getirilmesi kay-
naklar›n israf› anlam› tafl›maktad›r.

Konu, bu olumsuz geliflmelerin yan›nda yasal yönden irdelendi¤inde; ‹zmir Büyükflehir
Belediyesi ‹mar Yönetmeli¤i’nin 14-E-1 maddesi "parklarla ilgili düzenleme ve yap›laflma
usullerini" tan›mlamaktad›r. Yönetmeli¤in bu maddesinde; "parklar için gerekli tesisler" d›-
fl›nda bu alanlarda sadece tuvalet, süs havuzu ve pergola yap›labilece¤ine iliflkin hüküm
bulunmaktad›r. Bu durum bile parklar›n ifllevini destekleyen kullan›mlar d›fl›nda farkl›
amaç ya da kullan›mlara yönelik yap› kitlelerinin getirilmesini yasaklamaktad›r. 

Genel olarak yerel yönetimlerin yerleflimlerde artan mekansal gereksinimleri parklarda
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çözmek yerine yeni alanlar üretmesi gerekir. Di¤er yandan kamusal aç›k/yeflil alan mikta-
r›n› nicelik ve nitelik yönünden artt›rmak ve bu ortamlar› rekreasyonel yönden daha etkin
kullanmay› sa¤lamak yerel yönetimlerin asli görevi olmal›d›r. Buradan hareketle; parklar-
daki yap›laflmalar›n ekonomik ömürlerini ve ifllevlerini tamamlad›ktan sonra ivedi olarak
aç›k/yeflil mekana dönüfltürülmesi ya da mevcut mekan(lar)a eklemlenmesi zorunluluk ta-
fl›maktad›r.

Sonuç olarak; yukar›da belirtilen nedenlerle Bornova Büyük Park’ta Eski Adliye binas›n›n
y›k›larak yerine çok amaçl› bina (nikah ve meclis salonu) inflas› flehircilik ve planlama ilke-
leri ile kamu yarar›na ayk›r›d›r ve Bornova Belediyemizi bu konudaki taleplerimize karfl›
duyarl›l›¤a davet ediyoruz.

Gere¤ini kamuoyuna sayg›lar›m›zla duyururuz.

• TMMOB ‹zmir ‹l Koordinasyon Kurulu ve Ba¤l› Birimleri*
• BOYAD - Bornova Sosyal Yaflam Derne¤i
• EGEÇEP - Ege Çevre ve Kültür Platformu
• EGÖDER - Ege Ö¤retim Elemanlar› Derne¤i
• ‹zmir’i Sevenler Platformu
• Ulusal Birlik Platformu
• Semt Sakinleri
* : TMMOB’ye Ba¤l› Birimler;
TMMOB Çevre Mühendisleri Odas› ‹zmir fiubesi

TMMOB Elektrik Mühendisleri Odas› ‹zmir fiubesi

TMMOB Gemi Mühendisleri Odas› ‹zmir fiubesi

TMMOB G›da Mühendisleri Odas› Ege Bölge fiubesi

TMMOB Harita ve Kadastro Müh. Odas› ‹zmir fiubesi

TMMOB ‹ç Mimarlar Odas› ‹zmir fiubesi

TMMOB ‹nflaat Mühendisleri Odas› ‹zmir fiubesi

TMMOB Jeofizik Mühendisleri Odas› ‹zmir fiubesi

TMMOB Jeoloji Mühendisleri Odas› ‹zmir fiubesi

TMMOB Kimya Mühendisleri Odas› Ege Bölge fiubesi

TMMOB Maden Mühendisleri Odas› ‹zmir fiubesi

TMMOB Makina Mühendisleri Odas› ‹zmir fiubesi

TMMOB Meteoroloji Mühendisleri Odas› ‹zmir Temsilcisi

TMMOB Mimarlar Odas› ‹zmir fiubesi

TMMOB Orman Mühendisleri Odas› Ege Bölge fiubesi

TMMOB Peyzaj Mimarlar› Odas› ‹zmir fiubesi

TMMOB fiehir Planc›lar› Odas› ‹zmir fiubesi

TMMOB Tekstil Mühendisleri Odas› ‹zmir fiubesi

TMMOB Ziraat Mühendisleri Odas› ‹zmir fiubesi

03.05.2007
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Bilinmelidir ki, nereden gelirse gelsin, insanl›k d›fl› sald›r›lar, fliddet yanl›s› karanl›k odak-
lar,  ülkemizde toplumun demokratikleflme, ayd›nlanma iste¤inin; sa¤duyulu bar›fl için-
de, birlikte yaflama talebinin  önünde engel olamayacakt›r.

Bornova Özkanlar pazaryerinde 12 May›s Cumartesi sabah› gerçeklefltirilen bombal› sal-
d›r›da bir vatandafl›m›z yaflam›n› yitirmifl, 14 vatandafl›m›z ise yaralanm›flt›r. 

Öncelikle, halk›m›z› hedef alan bu sald›r›y› nefretle k›n›yoruz. 

Ülkemizin gelece¤ini karartmak isteyen, topluma korku salarak sindirmeyi hedefleyen bu
sald›r›n›n faillerinin ve azmettirenlerin ivedilikle yarg› önünde hesap vermesini talep edi-
yoruz. 

Bilinmelidir ki, nereden gelirse gelsin, insanl›k d›fl› sald›r›lar, fliddet yanl›s› karanl›k odak-
lar,  ülkemizde toplumun demokratikleflme, ayd›nlanma iste¤inin; sa¤duyulu bar›fl için-
de, birlikte yaflama talebinin  önünde engel olamayacakt›r. 

Sald›r›da yaflam›n› yitiren vatandafl›m›z›n yak›nlar›na baflsa¤l›¤›; yaral› vatandafllar›m›za
acil flifalar ve geçmifl olsun diliyoruz.  

TMMOB ‹zmir ‹l Koordinasyon Kurulu
Çevre Mühendisleri Odas› ‹zmir fiubesi

Elektrik Mühendisleri Odas› ‹zmir fiubesi

Gemi Mühendisleri Odas› ‹zmir fiubesi

G›da Mühendisleri Odas› Ege Bölge fiubesi

Harita ve Kadastro Mühendisleri Odas› ‹zmir fiubesi

‹ç Mimarlar Odas› ‹zmir fiubesi

‹nflaat Mühendisleri Odas› ‹zmir fiubesi

Jeofizik Mühendisleri Odas› ‹zmir fiubesi

Jeoloji Mühendisleri Odas› ‹zmir fiubesi

Kimya Mühendisleri Odas› Ege Bölge fiubesi

Maden Mühendisleri Odas› ‹zmir fiubesi

Makina Mühendisleri Odas› ‹zmir fiubesi

Meteoroloji Mühendisleri Odas› ‹zmir Temsilcili¤i

Mimarlar Odas› ‹zmir fiubesi

Orman Mühendisleri Odas› Ege Bölge fiubesi

Peyzaj Mimarlar› Odas› ‹zmir fiubesi

fiehir Planc›lar› Odas› ‹zmir fiubesi

Tekstil Mühendisleri Odas› ‹zmir fiubesi

Ziraat Mühendisleri  Odas› ‹zmir fiubesi

12.05.2007

‹ZM‹R’DE ÖZKANLAR PAZARYER‹NE DÜZENLENEN SALDIRIYI
NEFRETLE KINIYORUZ
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TMMOB ‹nflaat Mühendisleri Oda-
s›, Mimarlar Odas›, fiehir Planc›lar›
Odas›, Peyzaj Mimarlar› Odas› ‹z-
mir fiubeleri birlikteli¤inde; köyden
kente, kentten büyükkente göçün
üst boyutlara vard›¤›, ani büyüme-
lerin kentleri haz›rl›ks›z yakalad›¤›
günümüzde, kentimizi ve toplum-
sal yaflam› daha yaflanabilir hale
getirmenin yollar›n› aramak ama-
c›yla genelde kentlerin ve özelde
‹zmir’in konuflulaca¤›, sorunlar›n
ve çözüm önerilerinin dile getirile-
ce¤i bir kurultay gerçeklefltiriyoruz.

Amac›m›z; kentlerle ilgili sorunlar›
ele al›p, çözüm yollar› arayarak, ye-
rel ve merkezi yöneticilerin önünü
açmak. Ayr›ca bu kurultay›n, yerel
yöneticilerin, kentin sorunlar›n›n
çözülmesinde yararlanacaklar› bir
ortam oluflturmas›n› da hedefledik.

Bu ilk kurultayda, davetimize
olumlu yan›t vererek toplant›lara
kat›lan “Düzenleme Kurulu” üyele-

ri ile birlikte konular›n içeri¤ini; “dönüflüm, planlama, planlamada demokratik kat›l›m, bü-
yüyen kentte güvenlik ve kentlileflme, göçün etkileri” olarak belirledik. Bu ba¤lamda ko-
nular›nda uzman kiflilerle birlikte kuramsal aç›l›m›n yan› s›ra, yurtiçi ve yurt d›fl›ndan ör-
neklerle de temalar› desteklemeyi önemsedik.

Aç›l›fl Oturumunda, “Büyüyen ve Dönüflen Kent ‹zmir” bafll›¤›nda kentimizin iki yönetici-
si; de¤erli Valimiz Say›n Cahit K›raç ve Belediye Baflkan›m›z Say›n Aziz Kocao¤lu ‹zmir
üzerine düflüncelerini, vizyonlar›n› ve ‹zmir’in yaflad›¤› sorunlar› aktaracak. ‹ki gün boyun-
ca çok önemli tart›flmalar›n yap›laca¤› Kurultay›n son sözü, Forum bölümünde ‹zmirli-
ler’in olacak. 

Tüm ‹zmirliler’i “‹zmir Kent Kurultay›”na davet ediyoruz.

‹nflaat Mühendisleri Odas› ‹zmir fiubesi
Mimarlar Odas› ‹zmir fiubesi
fiehir Planc›lar› Odas› ‹zmir fiubesi
Peyzaj Mimarlar› Odas› ‹zmir fiubesi
23.05.2007

‹ZM‹R KENT KURULTAYI
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‹zmir Kültürpark alan›, 1936 y›l›nda dönemin
belediye baflkan› Sn. Behçet Uz taraf›ndan
kent içi yeflil alan olarak ayr›lm›fl ve düzenlen-
mifltir. Sonraki y›llarda a¤açland›r›lm›fl, fark-l›
a¤aç ve bitki örnekleriyle zenginlefltirilmifltir.
Kültürpark, ‹zmir kenti içindeki yo¤un yap›-
laflmadan bugüne kadar az da olsa koruna-
bil-mifl ender yeflil alanlardan birisidir. Kentin
bütünü göz önüne al›nd›¤›nda, çevredeki
yerlefl-meler ve kentsel yeflil alan gereksin-
mesi aç›s›ndan gelecekte kent geneline aktif,
yeflil alan olarak hizmet verebilecek önemli
bir aland›r.

‹zmir ‹li, Alsancak, 218 pafta, 1068 ada, 1 parselde kay›tl› bulunan ve Kültürpark (Fuar)
alan›n›n, yeflil alan ve park olarak ayr›lan bölümünde "Yeralt› Otopark›" yap›lmak üzere,
‹zmir Büyükflehir Belediye Meclisi’nin 13.07.2004 tarih, 05.82 say›l› karar› ile plan de¤i-
flikli¤ine gidilmifl ve plan de¤iflikli¤i ‹zmir Konak Belediye Meclisi’nin 02.09.2005 tarih,
72/152 say›l› karar› ile kabul edilerek, 17.02.2006 tarihinde ask›ya ç›kar›lm›flt›r.

Baz› Oda birimlerimizce yap›lm›fl olan itirazlara yan›t verilmemesi üzerine dava sürecine
girilmifl ve sonuç olarak konuya iliflkin uzman bilirkiflilerin raporuna göre;

1. Önerilen yeralt› otopark›n›n Kültürpark›n yeflil alan olarak ifllevlerini olumsuz etkileye-
ce¤i,

2. Kent merkezine ve Alsancak’a hizmet etmesi önerilen yeralt› otopark›n›n flehircilik ve
kentsel koruma ilkelerine uygun olmad›¤›, getirece¤i trafik ak›fl› ve yo¤unlu¤unun Kültür-
park’›n yeflil alan ifllevlerini olumsuz etkileyece¤i, do¤al tarihi ve kültürel de¤erlerine za-
rar verebilece¤i,

3. Kente hizmet etmesi düflünülen yeralt› otopark›n›n Kültürpark alan› içinde yer almas›-
n›n planlama esaslar›na da uygun olmad›¤›,

4. Kültürpark alan›n›n yeflil alan olarak kullan›lan bir bölümünün otoparka çevrilmesinin
kamu yarar›na da uygun olmad›¤›,

5. 2863 ve 3386 say›l› Kültür ve Tabiat Varl›klar›n› Koruma Kanunu ile Kültür ve Tabiat
Varl›klar›n› Koruma Yüksek Kurulu ilke kararlar›na uygun olmad›¤› 

belirtilmifltir. Buna dayanarak ‹zmir 1.‹dare Mahkemesinin 07.06.2007 tarih ve
2006/1510 esas numaral› karar› gere¤ince;

"Dava dosyas›ndaki bilgi ve belgelerle , bilirkifli raporu birlikte de¤erlendirildi¤inde, ‹zmir
Konak ‹lçesi 218 pafta 1068 ada 1 parselde yeralan Kültürpark alan›nda "Yeralt› Otopar-
k›" alan› belirlenmesine yönelik 1/1000 ölçekli koruma amaçl› uygulama imar plan› de¤i-
flikli¤inde flehircilik ilkelerine, planlama esaslar›na, koruma mevzuat›na ve kamu yarar›na
uyarl›k bulunmamaktad›r. Aç›klanan nedenlerle, aç›kça hukuka ayk›r› bulunan ve uygu-

KÜLTÜRPARK YERALTI OTOPARKI, PLANLAMA ‹LKELER‹NE,
ÇEVRE VE KAMU YARARINA AYKIRIDIR
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lanmas› halinde giderilmesi güç ve olanaks›z zararlar do¤urabilecek nitelikte olan dava
konusu ifllemlerin 2577 say›l› ‹dari Yarg›lama Usulü Kanunu’nun 27.maddesi uyar›nca te-
minat aranmaks›z›n yürütmesinin durdurulmas›na, karar›n tebli¤inden itibaren 7 gün için-
de ‹zmir Bölge ‹dare Mahkemesinde itiraz yolu aç›k olmak üzere 31.5.2007 tarihinde oy-
birli¤i ile karar verilmifltir" karar›na var›lm›flt›r.

Bu karar uyar›nca, Kültürpark, tescilli Tarihi Sit, 2. Derece Do¤al Sit ve aktif yeflil alan ve
park oldu¤u için, mevcut yasa ve yönetmeliklere, planlama ilkelerine, imar mevzuat›na
göre, amac› d›fl›nda kullan›lamaz, ve yap›laflt›r›lamaz. 

Bu nedenle, Yeralt› Otopark› olarak planlanan ve hukuk sürecine ra¤men inflaat faaliyet-
lerine devam edilen alanda mevcut mahkeme karar› uyar›nca ve Anayasa’n›n 138. mad-
desi ve 2577 Say›l› ‹dari Yarg›lama Usulü Yasas›’n›n 28. maddesi gere¤ince çal›flmalara
derhal son verilmesi, uygun bir rehabilitasyon pojesiyle güzel ‹zmir’imizde yaflam›n sürek-
lili¤i için otoparktan çok daha fazla gereksinim duyulan aktif yeflil alan niteli¤inin geri ka-
zand›r›lmas› sa¤lanmal› ve Kültürpark’a mevcut araç girifl ve park uygulamas›na ve ama-
c› d›fl›nda kullan›mlara derhal son verilmelidir. Hukukun üstünlü¤ü ilkesine ba¤l› ve kamu
yarar›ndan yana bir yönetimlerin yapmas› gereken de budur.

Kamuoyuna Sayg›lar›m›zla Duyururuz.

• TMMOB ‹zmir ‹l Koordinasyon Kurulu
Çevre Mühendisleri Odas› ‹zmir fiubesi

Elektrik Mühendisleri Odas› ‹zmir fiubesi

Gemi Mühendisleri Odas› ‹zmir fiubesi

G›da Mühendisleri Odas› Ege Bölge fiubesi

Harita ve Kadastro Müh.Odas› ‹zmir fiubesi

‹ç Mimarlar Odas› ‹zmir fiubesi

‹nflaat Mühendisleri Odas› ‹zmir fiubesi

Jeofizik Mühendisleri Odas› ‹zmir fiubesi

Jeoloji Mühendisleri Odas› ‹zmir fiubesi

Kimya Mühendisleri Odas› Ege Bölge fiubesi

Maden Mühendisleri Odas› ‹zmir fiubesi

Makina Mühendisleri Odas› ‹zmir fiubesi

Meteoroloji Mühendisleri Odas› ‹zmir Temsilcili¤i

Mimarlar Odas› ‹zmir fiubesi

Orman Mühendisleri Odas› Ege Bölge fiubesi

Peyzaj Mimarlar› Odas› ‹zmir fiubesi

fiehir Planc›lar› Odas› ‹zmir fiubesi

Tekstil Mühendisleri Odas› ‹zmir fiubesi

Ziraat Mühendisleri  Odas› ‹zmir fiubesi 

• EGEÇEP - Ege Çevre ve Kültür Platformu
• ‹zmir Atatürk Orman›’n› - Kültürpark› Koruma ve An›t Yapt›rma Derne¤i
• ‹ZSEV
• Ulusal Birlik Platformu
• Bireysel Kat›l›mlar

19.06.2007
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Son birkaç gündür kamuoyunun gündemini, Ozan AR‹F’in sözünü yaz›p besteledi¤i ve ‹s-
mail TÜRÜT taraf›ndan seslendirilen flark› ve bunun üzerine çekilen klip meflgul etmektedir.

Söz konusu flark› ve klip aç›k bir flekilde Hrant Dink cinayeti san›klar›n› ve cinayeti övmek-
te, fliddet ça¤r›s› yapmakta, Ermenileri ve H›ristiyanlar› afla¤›layarak Irkç›, fioven,  Faflist
bir propaganda arac› olarak kullan›lmaktad›r. Bu nedenle ‹stanbul Cumhuriyet Savc›l›-
¤›’nca flark› ve kliple ilgili olarak soruflturma aç›lm›fl, flark›n›n yazar› ve yorumcusunun ifa-
delerine baflvurulmufltur ve flu anda soruflturma devam etmektedir.

Bu olaylar gündemde iken yarg›ya intikal etmifl bir konu ile ilgili olarak görüfllerine bafl-
vurulan ‹zmir Barosu Baflkan› Nevzat ERDEM‹R bilinçalt›n› gün ›fl›¤›na ç›karan aç›klama-
larda bulunmufltur. Aç›klamalar›nda bunun bir yurtseverlik oldu¤una vurgu yaparak kut-
lanmas› gereken bir davran›fl olarak nitelendiren ERDEM‹R, bir de bunu düflünce özgür-
lü¤ü içerisinde gördü¤ünü söyleme gafletinde bulunmufltur.

TMMOB ‹zmir ‹l Koordinasyon Kurulu olarak Yarg›ya intikal etmifl bir konuda suçu ve suç-
luyu övme gibi bir tutum içerisinde bulunan ERDEM‹R’in bu aç›klamalar›n›n kabul edile-
mez oldu¤unu, Irkç›, Ayr›mc›, Faflist yaklafl›m ve söylemlerin vatanseverlikle ilgisi olmad›-
¤›n› ve toplumsal bar›fl›m›za fayda getirmeyece¤inin bilinmesinin gerekti¤ini bir kez da-
ha ifade ediyor, TMMOB’nin  Yurtsever, Demokrat, Emekten ve Halktan yana duruflunu
kararl›l›kla sürdürece¤ini kamuoyunun bilgisine sunuyoruz.

Sayg›lar›m›zla.

TMMOB

‹zmir ‹l Koordinasyon Kurulu

21.09.2007
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Türkiye önemli bir tarihsel eflikte bulunmaktad›r. Türkiye halk› ya 12 Eylül’den bu yana
adeta bir karabasan gibi üzerine çöreklenen neo-liberal ekonomik politikalara ve Türk-‹s-
lam sentezi anlay›fl›na dayal› muhafazakâr politikalara teslim olmaya devam edecek ya
da özgür, demokratik ve eflitlikçi bir Türkiye’den yana taraf olarak umut dolu, ayd›nl›k
yar›nlara ad›m atacakt›r.

Seçimlerin ard›ndan Türkiye "yeni bir anayasan›n" haz›rlanmas› tart›flmalar›n›n içine girdi.
Ne var ki, AKP’nin kapal› kap›lar ard›nda haz›rl›klar›n› sürdürdü¤ü anayasa, tüm yenilikçi
iddialar›na ra¤men, eskinin devam›ndan ibarettir. Yeni anayasa, AKP’nin tüm di¤er uy-
gulamalar› gibi, toplumun bütününün ihtiyaç ve beklentilerine göre de¤il, belli kesimle-
rin ihtiyaçlar›na göre flekillenmektedir.

Anayasa, siyasal yap›ya ve toplumsal yaflama iliflkin temel tercihleri belirleyen ana belge-
dir. Bu bak›mdan anayasa etraf›nda yürütülen tüm tart›flmalar asl›nda nas›l bir ülkede ya-
flamak istedi¤imize dair tart›flmalard›r. 

Tarihsel olarak anayasa, "yeni bir bafllang›ç yapma" niyet ve ihtiyac›n›n en aç›k simgesi
olarak anlafl›lm›flt›r. Bu durum, ilk anayasalardan sonraki "anayasay› yenileme" çabalar›
için de geçerlidir.

Baflka Bir Anayasa, Baflka Bir Türkiye Mümkün

Bir anayasan›n "yeni" olup olmad›¤›, "eski"den kopma ölçüsüne göre de¤erlendirilebilir.
Türkiye’de bir anayasa, 25 y›ld›r yaflam›m›z›n her alan›n› bask› alt›nda tutan 12 Eylül zih-
niyetinden ve onun ürünü olan 1982 Anayasas›’ndan kopmay› hedeflemesi halinde an-
cak "yeni" s›fat›n› hak edebilir. Oysa AKP’nin gizli kap›lar arkas›nda haz›rl›klar›n› yapt›¤›
anayasa, 1982 Anayasas›’ndan kopuflu sa¤layacak nitelikte de¤ildir. AKP’nin Anayasa’s›,
12 Eylül’ün yaratt›¤› toplumsal tahribat› gidermek, antidemokratik ve bask›c› karakter-
den s›yr›lmak yerine, onun neo-liberal ve muhafazakâr yönünü pekifltirmeyi amaçlamak-
tad›r.

Özellefltirme uygulamalar›n› anayasal bir statüye kavuflturan, piyasan›n gelifltirilmesi için
devlete görevler veren bu anayasa tasla¤›, emekçileri yok saymaya devam etmektedir.
Toplumun tümünün ülke imkânlar›ndan adil bir flekilde yararlanmas›n› sa¤layacak sosyal
politikalara yer vermeyen, çal›flma yaflam›n› demokratiklefltirmek gibi bir kayg› gütme-
yen, insan haklar› ve laiklik konular›nda ülkedeki tüm kesimlerin taleplerini ve beklentile-
rini kapsamayan, Kürt Sorunu etraf›nda yaflanan gerginli¤in demokratik yollarla afl›lma-
s›n› öngörmeyen, toplumda egemen cinsiyetçi bak›fl aç›s›n› ortadan kald›rmayan bir ana-
yasa 12 Eylül karanl›¤›n› y›rtmam›z› sa¤layamayacakt›r.

Yar›nlar›m›z› bir kabus olmaktan ç›kart›p, gelece¤e umutla bakabilmek için özgürlükleri,
demokrasiyi ve eflitli¤i esas alan bir yaklafl›m› benimsemek gerekmektedir. Bunun için de
e¤itim, sa¤l›k, sosyal güvenlik, bar›nma gibi en temel sosyal haklar›m›z kamu güvencesi
alt›na al›nmal›, bütçeden yeterli kaynak ayr›lmal›d›r. 

Örgütlenme özgürlü¤ü bütün emekçiler için garanti alt›na al›narak, sendikalar›n grev ve
toplu sözleflme hakk›n›n önündeki engeller kald›r›larak, kamu emekçilerinin siyaset yap-
malar›n›n önündeki yasaklar kald›r›larak çal›flma yaflam› demokratiklefltirilmelidir.

ÖZGÜR - DEMOKRAT‹K VE Efi‹TL‹KÇ‹ B‹R TÜRK‹YE ‹Ç‹N 
3 KASIM’DA ANKARA’DAYIZ!
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Laikli¤in, ça¤dafl bir toplumsal düzenin vazgeçilmez bir unsuru oldu¤u herkes taraf›ndan
kabul edilmelidir. Toplumsal yaflam›n hiçbir alan›nda dinsel referansl› bask›n›n yaflanma-
mas› için kamu iradesi gereken önlemleri almal›d›r. Ülkemizdeki bütün kültür, kimlik, din
ve inançlar›n kendilerini özgürce ifade edebilmeleri sa¤lanmal›d›r. Farkl› kültür, kimlik ve
inançlardan birisini di¤erinin önüne geçirmeden, hiçbirini ötekilefltirmeden bir arada ya-
flamay› sa¤layacak düzenlemeler yap›lmal›; böylece herkesin eflit biçimde özgürce yafla-
mas› kamunun güvencesi ve korumas› alt›na al›nmal›d›r.

Gerçek anlamda bir demokratikleflme, toplumun her alan›na sirayet etmifl cinsiyetçi anla-
y›fl›n afl›lmas›yla mümkün olacakt›r. Toplumsal cinsiyet eflitli¤inin sa¤lanabilmesi için, ana-
yasa ve di¤er tüm yasalar cinsiyetçi ifadelerden ar›nd›r›lmal›d›r. Kad›nlar›n toplumsal, ka-
musal ve siyasal yaflamda etkinli¤inin artt›r›labilmesi için olumlu destek politikalar› uygu-
lanmal›d›r.

5 y›ll›k iktidar› döneminde anlafl›ld› ki, AKP’nin dilinden düflürmedi¤i yenilik anlay›fl›, mev-
cut neo-liberal politikalar› yeni yasal düzenlemelerle kurumsallaflt›rmaktan ibarettir. AKP,
haz›rl›¤›nda oldu¤u anayasayla dikensiz bir gül bahçesi yaratmaya çal›flmaktad›r. Bu ana-
yasay›, kamusal alandaki çeflitli yasal düzenlemelerle desteklemek istemektedir. Sa¤l›k ve
sosyal güvenlik alan›nda bafllat›lan piyasaya aç›lma sürecini taçland›racak olan SSGSS ya-
sas›, AKP’nin en öncelikli politikalar›ndan biri durumundad›r. Ülkemizdeki tüm sosyal po-
litikalar›n çöküflü anlam›na gelen bu yasay›, Kamu Personel Rejimi yasas› izlemektedir.
Emekçiler aç›s›ndan kazan›lm›fl haklar›n yasal ve anayasal güvence alt›nda olmas› esast›r.
Yenilik iddias›yla, kazan›lm›fl haklar›m›z›n elimizden al›nmaya çal›fl›lmas›na seyirci kalamay›z. 

3 Kas›m’da Ankara’day›z!

AKP’nin bu hesaplar›na ra¤men, anayasa yap›m sürecini, "yeni bir bafllang›ç" iradesinin
etki alan›na çekmek mümkündür. Bunun için de; özgür, demokratik ve eflitlikçi bir Türki-
ye isteyen siyasal ve toplumsal güçlerin bu sürece aktif ve etkili bir biçimde müdahale et-
meleri gerekir.

Bizler özgürlüklerden ve demokrasiden yana emek ve meslek örgütleri olarak, gelece¤i-
mizin gasp edilmesine seyirci kalmayaca¤›z. Ne anayasa ne de kamusal alan› düzenleme-
ye yönelik di¤er yasalar emekçilere ra¤men haz›rlanabilir. Ülkenin gelece¤ini ilgilendiren
yasal düzenlemeler tek bir partinin inisiyatifinde kapal› kap›lar arkas›nda yürütülerek ve
meclis çat›s› alt›na hapsedilerek sonuçland›r›lamaz.

Bizler bu süreçte emekten ve demokrasiden yana örgütlü ve örgütsüz tüm kesimlerle
güçlerimizi birlefltirerek, gelece¤imize sahip ç›kaca¤›z. 

Neo-liberal, özellefltirmeci, piyasac›, gerici ve bask›c› her türlü giriflime karfl› sesimizi yük-
seltmek,

Özgür, Demokratik ve Eflitlikçi bir Türkiye irademizi göstermek için meydanlara iniyoruz. 

Hep birlikte, 3 Kas›m’da Ankara’day›z!

Kamu Emekçileri Sendikalar› Konfederasyonu
Türk Mühendis ve Mimar Odalar› Birli¤i
Türk Tabipleri Birli¤i

09.10.2007
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EXPO’YA DE⁄‹L KARMAfiADAN RANT ÇIKARMAYA KARfiIYIZ

Bilindi¤i üzere TMMOB fiehir Planc›lar› Odam›z, ‹zmir Büyükflehir Belediyesi Naz›m ‹mar
Planlar›nda ve Tar›m ‹l Müdürlü¤ü’nce tar›m arazisi olarak gösterilen ‹nciralt› bölgesi için,
sonradan ortaya ç›kan Kültür ve Turizm Bakanl›¤›’n›n plan› üzerine yaflanan plan karga-
flas›na son verilmesi konusunda çeflitli baflvurularda bulunmufl, yap›lan tüm baflvurular›-
n›n sonuçsuz kalmas› sonucunda konuyu yarg›ya tafl›m›flt›r. Yap›lan baflvuru daha sonra
bas›n aç›klamas› yoluyla kamuoyuyla paylafl›lm›flt›r.

Aç›klaman›n hemen ard›ndan baz› bas›n organlar›nda; yap›lan baflvurunun bilinçli olarak
EXPO çal›flmalar›n› olumsuz yönde etkileyece¤i imas› yarat›lmaya çal›fl›lm›fl, fiehir Planc›-
lar› Odam›z yarg›s›z infaza u¤ram›fl ve linç edilmeye çal›fl›lm›flt›r. Yap›lan aç›klamalar ya-
p›c› nitelikte elefltiri boyutlar›n› aflm›fl, hukukun üstünlü¤ünü yok sayan sald›r› ve hakaret
boyutlar›na ulaflt›r›lm›flt›r.  TMMOB son günlerde bilinçli ve kas›tl› olarak sürdürülen bu
linç kampanyas› karfl›s›nda afla¤›daki hususlar› kamuoyunun dikkatine sunmay› görev bi-
lir.

1. TMMOB ve ba¤l› ‹zmir örgütleri ‹zmir’in EXPO 2015 projesini bütün güçleriyle destek-
lemekte, buna ba¤l› olarak yap›lan her türlü ça¤r›lara yan›t vermekte, kat›ld›klar› çal›flma-
larda bu sürece ellerinden gelen katk›y› koymakta ve hatta EXPO 2015 Dan›flma Kurulla-
r›na da kat›lmaktad›rlar. 

Kültür ve Turizm Bakanl›¤›'na ait
EXPO Fuar Alan› Plan›

‹zmir Büyükflehir Belediyesi
Kentsel Bölge Naz›m Plan›

Çevre ve Orman Bakanl›¤›’na ait Manisa,
Kütahya ‹zmir Çevre Düzeni Plan›
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2. Bu amaçla ‹zmir’de konuyla ilgili olarak düzenlenen ulusal ya da uluslaras› tüm etkin-
liklerde EXPO’yu tan›tmaya çal›flmakta, yap›lan tüm kampanyalara kat›larak uluslaras›
düzeyde giriflimlerde bulunmaktad›r.

3. TMMOB ve ba¤l› birimleri olarak ayr›ca ‹zmir’de düzenlenen bilimsel etkinliklerde EX-
PO ana temas›na uygun, temalar belirlenmektedir. Son olarak TMMOB Makina Mühen-
disleri Odam›zca ‹zmir’de düzenlenen 8. Ulusal Tesisat Mühendisli¤i kongresinin temas›
bu anlay›flla "sa¤l›kl› kentler için sa¤l›kl› yaflam hacimleri" olarak belirlenmifltir. 

4. Ayn› zamanda ‹zmir Büyükflehir Belediyemizin yürütmekte oldu¤u "Sa¤l›kl› Kent ‹zmir"
projesinin EXPO 2015 karar›nda belirleyici bir fonksiyonu olaca¤› bilinciyle bu projeye
tüm Oda fiubelerimizce uzmanl›k alanlar› ile ilgili etkin kat›l›m sa¤lanmakta ve hatta pro-
jenin çeflitli çal›flma gruplar›nda yürütücülük görevleri dahi yürütülmektedir.

5. Bu süreç içerisinde yer seçimi konusunda bilimsel veriler ›fl›¤›nda araflt›rma ve de¤er-
lendirmeler yap›lm›fl, var›lan öneri ve sonuç kamuoyuyla paylaflm›flt›r.

6. Ancak ‹zmir’de daha önce birçok kez karfl›laflt›¤›m›z, bilimsel verilerden uzak, "ben
yapt›m oldu" mant›¤›yla, yer seçimi konusundaki plans›z programs›z çal›flma anlay›fl› bu
projede de karfl›m›za ç›km›flt›r. 

7. Süreç içerisinde ‹zmir kamuoyunda yap›lan öneriler dikkate al›nmadan, ‹zmir Büyük-
flehir Belediyesi de devre d›fl› b›rak›larak Hükümet taraf›ndan ‹nciralt› bölgesi EXPO alan›
olarak ilan edilmifltir.

8. Ancak mevcut alan üzerinde hali haz›rda üç adet farkl› plan bulunmaktad›r. Bunlar-
dan birincisi ‹zmir Büyükflehir Kentsel Bölge Naz›m Plan›d›r ve bu planda söz konusu alan
tar›msal nitelikli araziler s›n›f›nda yer almaktad›r (Ek.1).  ‹kinci plan Çevre ve Orman Ba-
kanl›¤›’na ait Manisa, Kütahya ‹zmir Çevre Düzeni Plan›d›r ve bu planda da ayn› bölge
tar›m arazisi olarak tan›mlanm›flt›r (Ek.2). Bölgeye ait üçüncü plan ise Kültür ve Turizm
Bakanl›¤›'na ait pland›r. Ancak bu planda an›lan bölgenin bir bölümü "Fuar Alan›" olarak
tan›mlanm›flt›r (Ek.3). 

9. Bu durum bölgenin gelece¤i hakk›nda bir karmaflaya neden olmakta, bu bulan›k ve
karmafl›k ortam özellikle EXPO 2015 alan› d›fl›nda kalan alanlar için var olan rant hesap-
lar›na f›rsat yaratmaktad›r. 

10. fiehir Planc›lar› Odam›z tüm bu karmaflan›n giderilmesi amac›yla 10.07.2007 tarihin-
de plana itirazda bulunmufl, yap›lan baflvuruya 60 günlük yasal süresi içerisinde herhan-
gi bir yan›t verilmemifltir. Bu süre sonunda an›lan plan›n iptali için yarg›ya baflvurulmas›
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zorunlu olmufltur. Söz konusu dava, yukar›da aç›klanmaya çal›fl›lan plan kargaflas›na son
vermek, planlama ilke ve gelenekleri aç›s›ndan dünya çap›nda bir organizasyon olan EX-
PO 2015’e uygun ve Fuar Alan› d›fl›ndaki çevreyle de uyumlu, ciddi bir plan›n gerçeklefl-
mesini hedeflemektedir. Plan bütün planlama geleneklerine ve tekni¤ine ayk›r› olarak ha-
z›rlanm›fl, bilimsel ve teknik içerik ve ciddiyetten uzak olma özelli¤iyle EXPO 2015 gibi cid-
di ve uluslararas› ölçekte büyük bir organizasyona yak›flmamaktad›r.

11. Öncelikle yap›lmas› gereken ülkemiz ve kentimiz kaynaklar›n› ak›lc› ve kamu yarar›n›
esas alarak planlamakt›r. EXPO 2015 yerleflim plan›n›n, kentimizin do¤al nitelikleri ve
ekolojik hassasiyetlerini dikkate alarak, plan kararlar›na uygun ve s›n›rl› bir yap›laflma ön-
görerek, organizasyon sonras›nda kamusal kullan›m amaçl› bir anlay›flla düzenlenmesi te-
mel ilke olmal›d›r. Ancak, tüm ‹zmirliler taraf›ndan ‹zmir’e kazand›r›lmas› için çaba harca-
nan EXPO 2015’i yo¤un yap›laflmay› hedefleyen gizli rant hesaplaflmas› için manivela ola-
rak kullanmak isteyenlere izin verilmemelidir.

12. Hiç bir kontrol ve denetimden hofllanmayan, yasalara ve yarg› kararlar›na zerre say-
g›s› olmayan, kendilerini kentin ve tüm ‹zmirlilerin tek sahibi gören, hukukun üstünde sa-
yan bir gurup, kapal› kap›lar ard›nda yapt›klar› gizli kapakl› kulisleriyle EXPO projesini de
rant hesaplar›na alet etmeye çal›flmaktad›r.

13. "Daha ‹yi bir Dünya için Yeni Yollar ve Herkes için Sa¤l›k" temas›yla aday oldu¤umuz
EXPO 2015 için seçilen yerin planlamas›n›n da ayn› tema anlay›fl›yla yap›lmas›n› öneriyor,
kentimizin gelece¤inin rant politikalar› ile ipotek alt›na al›nmas›na izin vermeyece¤imizi
kamuoyunun bilgilerine sunuyoruz. 

14. TMMOB, plans›z programs›z, ‘ben yapt›m oldu’ anlay›fl›yla, kamu yarar› ve hukuk il-
kelerini hiçe sayan ve ranta hizmet eden politikalara karfl› ç›km›flt›r. Ancak kentin ve kent-
linin yarar›na tüm projelerin yan›nda yer alm›fl (kordon projesinde oldu¤u gibi), yaflama
geçmesinde çaba harcam›flt›r.

15. Bu konuyla ilgili yap›lan tüm aç›klamalar›n taraf›m›zdan dikkatle izlendi¤ini, konu üze-
rinde hiçbir yap›c› elefltiri amac› olmayan, do¤rudan sald›r› ve hakaret amac› tafl›yan aç›k-
lama sahiplerinin yarg› önünde hesap vereceklerinin bilinmesini 

Kamuoyuna sayg›lar›m›zla duyuruyoruz. 

Mehmet SO⁄ANCI

TMMOB Yönetim Kurulu Baflkan›

24.11.2007
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VAL‹L‹K – YEREL YÖNET‹MLER – D‹⁄ER KURUMLARLA ‹L‹fiK‹LER

fiube Yönetim Kurulumuz mimarl›k ve kente dair görüfllerini kentin yöneticilerine rapor-
lar düzenleyerek ve toplant›lara kat›larak iletmifltir.

Kentin yerel yöneticileriyle görüflülerek, kente kazand›r›lacak önemli yap›lar›n yar›flmalar
yöntemiyle elde edilmesi önerilmifl, ancak bu dönem kabul görmemifltir.

Genel seçimler öncesi TMMOB ‹zmir ‹l Koordinasyon Kurulu olarak “Ça¤dafl, Demokra-
tik, Sanayileflen ve Üreten Bir Türkiye ‹çin Öneriler” kitapç›¤› haz›rlanm›fl, siyasi partilere,
milletvekili adaylar›na iletilmifltir. 

Yerel yönetimlerin ve Bakanl›klar›n planlama süreçleri aktif olarak izlenmifl, katk› ve itiraz-
lar yaz›l› olarak iletilmifl, düzeltilmemesi durumunda hukuki yollara baflvurulmufltur.

‹zmir Büyükflehir Belediyesi ile kentin planlama süreçleri toplant›lar›na kat›l›nm›fl, “EXPO
Alan› seçimi, Liman arkas› planlama uygulamalar›, Kültürpark Yeralt› Otopark›, Tafl Ocak-
lar›, Kadifekale ve Konak Kemeralt› ve Çevresi Koruma Amaçl› Naz›m ‹mar Plan› Revizyo-
nu, ‹nciralt›, Smyrna Koruma Amaçl› ‹mar Plan›” toplant›lar›na kat›l›nm›fl, görüfl bildirilmifl-
tir.

‹zmir Büyükflehir Belediyesi “‹zmir Kentsel Bölge Naz›m ‹mar Plan›” toplant›lar›na kat›l›n-
m›fl, konuyla ilgili rapor haz›rlanm›flt›r. 

Konak Belediyesi “Kemeralt› Koruma Amaçl› ‹mar Plan›” toplant›lar›na kat›l›nm›flt›r.

Çevre Bakanl›¤› taraf›ndan haz›rlat›lan ‹zmir – Manisa – Kütahya 1/100.000 Çevre Düze-
ni Plan› bilgilendirme toplant›lar›na kat›l›nm›fl, konuyla ilgili rapor haz›rlanm›flt›r.

Büyükflehir Belediyesi Yasas› ve Belediyeler Kanunu’nda yap›lan de¤ifliklikle ihtisas komis-
yonlar›nda oy hakk› olmadan kat›lma hakk› edinen fiubemiz yerel yönetimlere baflvura-
rak komisyonlarda temsil edilme hakk› istemifl ve planlama süreçlerine en bafl›ndan mü-
dahale ederek do¤ru yönlendirmede bulunmaya çal›flm›flt›r. Ancak ihtisas komisyonlar›-
na kat›l›m ilgili idarenin inisiyatifinde oldu¤u için pek çok belediye fiubemizi davet etme-
mifltir.

‹zmir Büyükflehir Belediyesi “Tarihi Çevre Ödülleri” Dan›flman Jürisinde yer al›nm›flt›r.

‹zmir Büyükflehir Belediyesi “Yüksek Yap›lar” toplant›lar›na kat›l›nm›flt›r.

‹zmir Büyükflehir Belediyesi “Sa¤l›kl› Kentler Birli¤i” toplant›lar›na kat›l›nm›flt›r. 

Yerel Gündem 21 çal›flmalar›na kat›l›nm›flt›r.

TMMOB ‹KK çal›flmalar›na kat›l›nm›flt›r.

Koruma Kanunu’nda gerçekleflen de¤ifliklikle Koruma Bölge Kurullar›nda gözlemci olarak
Oda Temsilcisi bulunmas› olana¤› do¤mufltur. fiubemiz ‹zmir 1 ve 2 nolu Bölge Kurul top-
lant›lar›nda düzenli olarak temsil edilmektedir.
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YAZIfiMA ÖRNEKLER‹ VE RAPORLAR

‹zmir: 09.05.2006 

Say›:  04-06-275

‹zmir Büyükflehir Belediye Baflkanl›¤›’na

‹zmir Büyükflehir Belediye Baflkanl›¤›’nca çeflitli kamu hizmetlerini karfl›lamak amac›yla
aç›lan yap›m, onar›m, park düzenlemesi gibi ihale duyurular›nda ifli üstlenecek yüklenici-
lerin çal›flt›rmakla yükümlü tutulduklar› teknik personel listelerinde, inflaat mühendisi,
makine mühendisi, elektrik mühendisi unvanlar› yer ald›¤› halde, mimar gereksiniminden
söz edilmemektedir.

Mimari projeleri bulunan ve bu projelerin uygulanmas› niteli¤indeki ihalelerde, yüklenici-
lerin teknik eleman olarak mimar istihdam etmeleri hem gerçeklefltirilecek ürün ve
hizmetin kalitesi, hem de yasal yükümlülüklerin yerine getirilmesi aç›s›ndan önem
tafl›maktad›r.

‹zmir Büyükflehir Belediyesi ‹mar Yönetmeli¤i’nin 22. maddesinin (i) bendinde proje kon-
trolünün “proje müellifleri aras›nda koordinasyonu sa¤layan, belediye, yap› denetim
kuruluflu ve di¤er kurulufllarla iliflkileri yürüten” mimar oldu¤u aç›kl›kla belirtilmifltir. Bu
do¤ru de¤erlendirme, mimari projeye dayand›r›lan uygulamalar› üstlenen yüklenicilerin,
teknik eleman aç›s›ndan mimar deste¤ine gereksinimi oldu¤unu ortaya koymaktad›r.

Bundan sonra aç›lacak ihalelerde yukar›daki aç›klamalar›m›z›n de¤erlendirilmesi
dile¤imizi bilginize sunar›z.

Sayg›lar›m›zla,

Nilüfer Ç›narl›

Mimar - Sekreter Üye

YAZIfiMA ÖRNEKLER‹
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Mimarlar Odas› ‹zmir fiubesi 38. Dönem Çal›flma Raporu

YAZIfiMA ÖRNEKLER‹ VE RAPORLAR

‹zmir : 30.10.2006 
Say› :  04-06-897

Say›n S›rr› Aydo¤an

Bornova Belediye Baflkan›

Genç Kaflifler Bilim ve Çocuk Evi Projenizi medyadan heyecanla ö¤rendik. Bu çal›flman›z›
kutluyor, böylesi önemli bir projenin hayata geçirilece¤i yap›n›n projelerinin yar›flmayla el-
de edilmesini öneriyoruz. ‹zmir’de bir ilk olacak yap›n›n mimari de¤er olarak da kentimiz-
de simge olmas› için nitelikli tasar›m elde etme sürecini birlikte oluflturmak iste¤imizi bil-
ginize sunuyoruz.

Sayg›lar›m›zla,

Nilüfer Ç›narl›
Mimar - Sekreter Üye
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Mimarlar Odas› ‹zmir fiubesi 38. Dönem Çal›flma Raporu

YAZIfiMA ÖRNEKLER‹ VE RAPORLAR

‹zmir :29.12.2006
Say› :04-06-1137

‹zmir Büyükflehir Belediyesi Baflkanl›¤›’na

‹lgi : Zübeyde Han›m Kültür Merkezi’nin Naz›m ‹mar Plan› de¤iflikli¤i
hakk›nda,

Karfl›yaka Belediyesi'nin 22.03.2006 gün ve 16/R-301 say›l› yaz›s› ile talep edilen;yürür-
lükteki 1/5000 ölçekli Naz›m ‹mar Plan›nda Sosyo-Kültürel Tesis Alan›, 1/1000 ölçekli
Uygulama ‹mar Plan›nda Kültürel Tesis Alan› (Tiyatro,Opera,Bale Salonu,Sanatsal ‹çerikli
E¤itim Atölyeleri, Müze,Sergi Salonu vb.) kullan›m karar›nda kalan 25L Id pafta  25265
ada  5 parselin  1/5000 ölçekli Naz›m ‹mar Plan›nda Çok ‹fllevli Kültür Tesisi (Kültürel
Tesis/Kongre Merkezi-Tiyatro,Opera,Bale Sergi ve Toplant› Salonlar›, Müze / Turizm-Otel
/ Ticaret Alan›) olarak belirlenmesinin ‹zmir Büyükflehir Belediye Meclisi’nin 13.10.2006
tarih 778 say›l› karar› ile onayland›¤› ve yo¤unlu¤un art›r›ld›¤› ö¤renilmifltir.

fiehircilik ilkeleri ve kamu yarar›na ayk›r› olan bu karara itiraz›m›z› gere¤i için bilgilerinize
sunar›z.

Sayg›lar›mla,

Nilüfer Ç›narl› 
Mimar – Sekreter Üye

yazismaornek  1/9/08  5:57 PM  Page 215



216
Mimarlar Odas› ‹zmir fiubesi 38. Dönem Çal›flma Raporu

YAZIfiMA ÖRNEKLER‹ VE RAPORLAR

‹zmir :28.12.2006
Say› :04-06-1122

Milli Kütüphane Vakf› Baflkanl›¤›’na

Konu : Milli Kütüphane  Binas› Yang›n ve H›rs›zl›k Güvenli¤i Projesi 

Milli Kütüphane Binas›n›n yang›n ve h›rs›zl›k güvenli¤i ile ilgili Eylül ay›ndan bu yana
sürdürülen çal›flmalar sonuçland›r›lm›flt›r.

Tescilli bir yap› olmas› nedeniyle de özel bir önem tafl›yan binan›n; yang›n, h›rs›zl›k güven-
li¤inin sa¤lanmas› için gerekli donan›m›n düzenlenmesi, yang›n güvenli¤ini artt›rmak için
elektrik donan›m›n›n yeniden düzenlenmesi, kullan›m kalitesinin art›r›lmas› amac›yla yeni
raf sistemi önerisi, yap›lan çal›flmalar›n içeri¤ini oluflturmaktad›r.

Ekte sunulan önerilerin uygulamas›na geçmeden önce ‹zmir 1 numaral› Kültür ve Tabiat
Varl›klar› Koruma Bölge  Kurulu’na taraf›n›zca baflvurularak onay al›nmas›  gerekmektedir.

Kurul olurunun ard›ndan de¤ifliklik önerilerine göre projeler, keflif ve metrajlar
haz›rlanacak, uygulama süreci de çal›flmay› gerçeklefltirilen Mimarlar Odas›, Makina
Mühendisleri Odas›, Elektrik Mühendisleri Odas› gözetiminde izlenecektir.

Bilgilerinize sunar›m.  

Nilüfer Ç›narl›
Mimarlar Odas› ‹zmir fiubesi
Yönetim Kurulu Sekreteri
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Mimarlar Odas› ‹zmir fiubesi 38. Dönem Çal›flma Raporu

YAZIfiMA ÖRNEKLER‹ VE RAPORLAR

‹zmir : 09.02.2007
Say›  : 04-07-166

Bornova Belediye Baflkanl›¤›’na

Belediyeniz taraf›ndan gerçeklefltirilecek “Bornova Engelliler Sosyal Hizmet ve E¤itim
Merkezi” yap›s›n›n düzenlenecek mimari proje yar›flmas›yla elde edilmesini öneriyoruz.

Kamunun yap› elde etmesi pahal› bir süreçtir ve yap›lacak yap›n›n projesinde  amac› nite-
liksel olarak en ucuzu elde etmek de¤il, en iyiyi elde etmek hedefi do¤rultusunda
yar›flma yap›lmal›d›r.

Bilgilerinize sunar›m.

Sayg›yla,
Nilüfer Ç›narl›
Mimar – Sekreter Üye
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Mimarlar Odas› ‹zmir fiubesi 38. Dönem Çal›flma Raporu

YAZIfiMA ÖRNEKLER‹ VE RAPORLAR

‹zmir : 09.02.2007
Say›  : 04-07-170

Say›n Aziz Kocao¤lu

‹zmir Büyükflehir Belediye Baflkan›,

Konu: ‹nciralt› Fikir Projesi Yar›flmas› hakk›nda.

‹zmir bütününde önemli bir konuma sahip olan ‹nciralt› bölgesi a¤›rl›kl› olarak tar›msal
amaçl› kullan›m olarak belirlenmifl, aç›k bir aland›r. ‹nciralt› - Bahçeleraras› bölgesi de aktif
yeflil alan olmamakla birlikte, tar›m ve yeflil dokusu nedeniyle kentin nefes almas›na,
sa¤l›kl› yaflam koflullar›n›n oluflmas›na ve kentin fiziksel çevresinin dengesine olanak
sa¤layan bir aland›r. Bu nedenle bölgede büyük arsalar ve araziler el de¤ifltirmekte, arazi
spekülasyonlar› yarat›lmaktad›r. Planlama yap›lacak her türlü alanda oldu¤u gibi, bu
alana da yaklafl›rken, bilimsel ve hukuksal temel  esas al›nmal›, çözüm ve öneriler bu
çerçevede gelifltirilmelidir.

‹nciralt›’n›n gelece¤ine iliflkin fikir projesi yar›flmas› aç›lmas› önerimizi bilginize sunuyoruz.

Sayg›lar›mla, 
Tamer Baflbu¤
Yönetim Kurulu Baflkan›
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Mimarlar Odas› ‹zmir fiubesi 38. Dönem Çal›flma Raporu

YAZIfiMA ÖRNEKLER‹ VE RAPORLAR

‹zmir : 22.02.2007
Say› :  04-07-232

Say›n Aziz Kocao¤lu,

‹zmir Büyükflehir Belediye Baflkanl›¤›

‹zmir Bornova – Belkahve Bölgesinde faaliyet gösteren Tafl Ocaklar› ve k›rma-elleme tesis-
leri kent giriflinde kötü bir görüntü ve çevre kirlili¤i oluflturmaktad›r.

Tafl ocaklar›n›n mevcut yerinden, arka vadiye tafl›nmas›, tafl›naca¤› alan›n do¤al yap› özel-
liklerini bozaca¤›, yak›n bir gelecekte kent geliflme alan›nda kalarak bugün yaflanan
sorunlar›n tekrar edece¤i göz önüne  al›narak uygun bulunmam›flt›r. Tafl ocaklar› ve ifllet-
meler belediye mücavir alan› d›fl›na ç›kar›lmal›d›r.

Sayg›lar›mla,
Nilüfer Ç›narl›
Mimar - Sekreter Üye
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Mimarlar Odas› ‹zmir fiubesi 38. Dönem Çal›flma Raporu

YAZIfiMA ÖRNEKLER‹ VE RAPORLAR

‹zmir : 28.06.2007 
Say›   : 04-07-713

‹zmir Büyükflehir Belediyesi Baflkanl›¤›’na,

Konu : ‹zmir Büyükflehir Belediyesi Otopark Yap›m›n› Teflvik karar› hk.

‹lgi1    : 14.06.2001  tarih 04/382 say›l› yaz›m›z.

‹lgi2    : 01.05.2002 tarih 04/303  say›l› yaz›m›z

‹lgi3    : 27.12.2004 tarih 04-1088 say›l› yaz›m›z.

‹zmir Büyükflehir Belediye Meclisinin 01.12.1994 tarih ve 05/267 Say›l› karar› uyar›nca,
kentimizde çok katl› otopark yap›m›n› teflvik etmek amac›yla verilen yap›laflma izinlerinin
afla¤›da belirtilen konularda olumsuzlu¤a, yol açt›¤› görüldü¤ü için söz konusu teflvik
karar›n›n iptal edilmesini talep ediyoruz. 

1- Otopark sorunu imar ve ulafl›m planlamas› sorunudur. Öncelikle imar planlar›
üzerinde otopark yap›lacak ve yap›lamayacak alanlar saptanmal›d›r. (Baz› yap›lar
otopark›n› bar›nd›rd›¤› halde ulafl›m› sa¤lanamad›¤›ndan kullan›lamamaktad›r.) 

2- ‹zmir Büyükflehir Belediyesi otopark yap›m›n› teflvik karar› otopark yap›m›n› cazip
hale getirmeyi yaln›zca parselin yap›laflma hakk›na ve buna ba¤l› olarak gabarisine art›fl
vermekle sa¤lamaya dayanmaktad›r.

3- Otopark yap›m›n› özendirmek için, cazip hale getirme olumlu bir yaklafl›m gibi
görülmekle birlikte imar planlar›nda belirlenen yap› yo¤unlu¤unu art›rd›¤› için olumsuz
uygulamalara yol açm›flt›r.

4- Ayr›ca bu karar nedeniyle kent merkezinde yüksek yap› yapma talepleri geliflmekte:
bu durum yüksek yap› bölgesi olarak tan›mlanan Liman arkas› bölgesi planlar›n›n da hay-
ata geçmesini engellemektedir. 

Kent içinde imar planlar›’nda öngörülmeyen yo¤unlu¤a neden olan söz  konusu uygula-
man›n iptal konusunu gere¤i için  bilgilerinize arz ederiz.

Sayg›lar›m›zla,

Nilüfer Ç›narl› Mutlu

Mimar – Sekreter Üye
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Mimarlar Odas› ‹zmir fiubesi 38. Dönem Çal›flma Raporu

YAZIfiMA ÖRNEKLER‹ VE RAPORLAR

‹zmir : 12.04.2007
Say› :  04-07-452

Say›n Muzaffer Tunça¤

Konak Belediye Baflkan›

Belediyenizce haz›rlanan Kemeralt› Kentsel-3. derece Arkeolojik Sit Alan›n›n 2. Etap
1.Bölgesinde Koruma Amaçl› Revizyon ‹mar Plan› bilgilendirme toplant›s›na kat›l›m›m›z›
sa¤lad›¤›n›z için teflekkür ederiz.

Koruma Amaçl› ‹mar Planlar› ve Çevre Düzenleme Projelerinin Haz›rlanmas›, Gösterimi,
Uygulamas›, Denetimi, Müelliflerine iliflkin Usul ve Esaslara Ait Yönetmelik’in 17. madde-
si “Koruma amaçl› imar planlar›n›n müellifi, flehir planc›s› veya flehir ve bölge planc›s› ve-
ya kent planc›s›d›r. Planlama ekibinde alan›n konumu, sit statüsü ve özellikleri göz önün-
de bulundurularak mimar, restorasyon konusunda yüksek lisans yapm›fl mimar, sanat ta-
rihçisi, arkeolog, sosyolog, mühendis, peyzaj mimar› gibi meslek gruplar›ndan yeterli sa-
y›da uzman görev al›r” demektedir. Alan›n  kent belle¤indeki tarihsel ve mimari miras
olarak önemi göz önünde bulundurularak planlama ekibinde  mimarlar›n görev almas›-
n›n sa¤lanmas› talebimizi arz ederiz.

Sayg›lar›mla,

Nilüfer Ç›narl›

Mimar - Sekreter Üye
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Mimarlar Odas› ‹zmir fiubesi 38. Dönem Çal›flma Raporu

YAZIfiMA ÖRNEKLER‹ VE RAPORLAR

Tarih :12.04.2007
Say› : 04-07-455

Say›n Muzaffer Tunça¤,

Konak Belediye Baflkan›

Son günlerde bas›ndan, “Yeflilyurt Spor Kompleksi” yap›m›n› Belediyenizin gerçeklefltire-
ce¤inden haberdar olduk.

Bildi¤iniz gibi “Yeflilyurt Spor Kompleksi Mimari Proje Yar›flmas›” 2003 y›l›nda sizin de jü-
risinde görev  ald›¤›n›z bir yar›flma ile sonuçland›r›lm›flt›.

Yap›n›n yar›flmada birinci seçilen proje ile mi gerçeklefltirilece¤ini ö¤renmek talebimizi bil-
gilerinize arz ederiz.

Sayg›lar›mla,

Nilüfer Ç›narl›

Mimar Sekreter – Üye
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Mimarlar Odas› ‹zmir fiubesi 38. Dönem Çal›flma Raporu

YAZIfiMA ÖRNEKLER‹ VE RAPORLAR

‹zmir: 27.07.2007
Say›:  04-06-792

‹zmir Milli Kütüphane Vakf› Yönetim Kurulu Baflkanl›¤›na,

Baflkanl›¤›n›z›n talepleri do¤rultusunda, Mimarlar Odas›, Makine Mühendisleri Odas› ve
Elektrik Mühendisleri Odas› ‹zmir fiubeleri taraf›ndan, ‹zmir Milli Kütüphane Binas›n›n
Yang›n ve H›rs›zl›k güvenli¤inin sa¤lanmas› amaçlar› ile ön proje çal›flmalar› yap›lm›fl, ‹z-
mir 1 Nolu Kültür ve Tabiat Varl›klar›n› Koruma Kurulunca onaylanm›flt›r. Kurulun görüfl-
leri dikkate al›narak yap›lan düzenlemelere iliflkin rapor uygulama maliyetini belirlemek
için yap›lan keflifler bu yaz› ekinde iletilmektedir.

Bu çal›flmalar do¤rultusunda; müteahhit firmalarla görüflme yap›lmas›, ihalenin gerçek-
leflmesi, gerekli görülmesi halinde projelerin ayr›nt›land›r›lmas›, uygulaman›n gerçekleflti-
rilmesi, geliflme aflamalar› konusunda Koruma Kurulunun bilgilendirilmesi uygun olacakt›r. 

Eklerde; yang›n ve h›rs›zl›k güvenli¤inin sa¤lanmas› amac› ile elektrik tesisat›n›n nas›l ye-
nilenece¤i, yang›n söndürme sistemlerinin nas›l oluflturulaca¤›, söndürme sisteminin sa¤-
l›kl› çal›flmas› için gerekli olan kap›-pencere düzenlemeleri, h›rs›z alg›lama düzenleri ve il-
gili bedeller sunulmufltur.

‹stenilen güvenlik önlemlerinden ayr› olarak, raf sistemlerinin yenilenmesi ve yap›sal so-
runlar›n giderilmesi için öneriler gelifltirilmifltir.

Uygulamay› yüklenecek firman›n flantiye yönetiminden sorumlu olmak üzere, bir resto-
rasyon uzman› mimar baflkanl›¤›nda, bir elektrik mühendisi, bir de makine mühendisin-
den kurulu profesyonel bir ekibi, inflaat süresince binada görevlendirmesinde yarar görül-
mektedir. Bu süreçte Meslek Odalar› gözlemci konumunu sürdürecektir.

Sayg›lar›m›zla,

Nilüfer Ç›narl› Mutlu

Mimar - Sekreter Üye
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Mimarlar Odas› ‹zmir fiubesi 38. Dönem Çal›flma Raporu

YAZIfiMA ÖRNEKLER‹ VE RAPORLAR

Tarih : 23.10.2007 
Say›: 04-07-1004

Sevgili Üyemiz,

24-25 Kas›m 2007 tarihlerinde ger çeklefltirilecek olan Serbest Çal›flan Mimarlar Dan›flma
Kurulu toplant›s›n›n temel amac› serbest çal›flan mimarlarla meslek ve Oda uygula-
malar›na dair de¤erlendirme yap›lmas› ve mimarl›k ba¤lam›nda hayata geçirilmesi
düflünülen eylem ve etkinliklere dair bir dizi politikan›n üretilmesidir.

Bu çerçevede dan›flma kurulu atölye çal›flmalar› olarak programlanm›flt›r. Birinci bölümde
mimarl›k hizmetlerinin sunulmas› ve de¤erlendirilmesi, ikinci bölümde mimarl›k büro-
lar›n›n yönetimi, paralel çal›flma gruplar›n›n kat›l›m› ile gerçekleflecek arama toplant›s›nda
hedef, strateji ve eylemliklere yönelik fikir üretiminin gerçekleflmesi amaçlanm›flt›r. 

Üyelerimizden atölye çal›flmas›na kat›lmalar› beklenmektedir. Amaçlanan, çeflitli konular-
da kolektif üretim bilinciyle üyelerimizin bilgi, deneyim ve yaklafl›mlar›n›n Oda poli-
tikalar›n›n saptanmas›nda belirleyici olmas›n›n sa¤lanmas›d›r. 

Sonuçlar›n bir arada de¤erlendirilece¤i Genel De¤erlendirme bölümü bu bilgilerin der-
lenerek ortamla paylafl›lmas› sürecinin ilk ad›m› olacakt›r. Dan›flma Kurulu sonras›nda,
üretilen ve gelifltirilen fikirlerin belirli bir sistematik içerisinde derlenmesi ve bir eylem pro-
gram› haline dönüfltürülmesi beklenmektedir. Kolektif üretim sonucu elde edilmifl ve
herkes taraf›ndan içsellefltirilmifl eylem program›n›n hayata geçirilmesi sürecinde ise
Yönetim Kurulumuz kadar her bir üyemize de görevler düflmektedir.

Oda çal›flmalar›n›n her türlü katk›, görüfl ve önerilerle zenginleflece¤ine olan inanc›m›zla
Dan›flma Kurulu toplant›s›nda birlikte olmay› diliyoruz.

Sayg›lar›mla,

Nilüfer Ç›narl› Mutlu

Mimar - Sekreter  Üye

Atölye 1.
Mimarl›kta Kalite:
. Mimarl›k Hizmetlerinde Kalite
. Mimarl›k Ürünlerinde Kalite
. Sürekli Mesleki Geliflim
. Verimlilik
. Mimarl›k Hizmetleri Bedelleri – Denetimi

Atölye 2.
Mimarl›k Bürolar› Yönetimi
. Etkin Yönetim Teknikleri
. Organizasyon Yap›s›
. Zaman Yönetimi
- ‹fl Planlama / Programlama Teknikleri
. Motivasyon
. Finansal Yönetim
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YAPI KANUNU TASARISI TASLA⁄I’NA ‹L‹fiK‹N 

DE⁄‹fi‹KL‹K ÖNER‹LER‹ VE GEREKÇELER‹

RAPORLAR

Mimarlar Odas› Baflkanl›¤›’na 22.02.2006

DE⁄‹fi‹KL‹K ÖNER‹S‹ 1: 

Birinci bölüm, Amaç, Kapsam, Tan›mlar, Genel Esaslar bölümünde yer alan 3. maddenin
ö) f›kras›n›n afla¤›daki flekilde yeniden düzenlenmesi önerilmektedir.

ö) Proje müellifi: Mimarl›k, mühendislik tasar›m hizmetlerini ifltigal konusu olarak seç-
mifl, yap›n›n etüt ve projelerini haz›rlayan TMMOB’a ba¤l› ilgili meslek odas›nca mesleki
yeterlili¤i belgelendiren gerçek kifli.

Gerekçe 1: 6235 Say›l› TMMOB Kanunu, Ana Yönetmeli¤i, ba¤l› Odalar›n ana yönetme-
likleri ve ilgili “Uzmanl›k ve Belgelendirme Yönetmelikleri” kapsam›nda üyelerin mesleki
yeterlilikleri belgelendirilmektedir. Tasla¤›n Madde Gerekçeleri bölümünde 28. maddede
TMMOB’nin Görev, Yetki ve Sorumluluklar› belirtilmektedir. An›lan görev, yetki ve sorum-
luluklar bölümünde belirtilen “üye kay›t ve tescil, meslek içi e¤itim ve standartlar, sertifi-
kasyon ve akreditasyon....” görevlerinin yerine getirilmesi için yap› üretim sürecinde tasa-
r›m, uygulama ve denetim aflamalar›nda yer alan tüm mühendis, mimarlar›n TMMOB’nin
14 Aral›k 2004 tarih ve 25670 say›l› Resmi Gazete’de yay›nlanarak yürürlü¤e giren
TMMOB Meslek ‹çi E¤itim ve Belgelendirme Yönetmeli¤i’ne göre mesleki yeterlili¤in bel-
gelendirilmesi gerekmektedir. Bu düzenleme ile tasla¤›n amaç maddesinde yer alan “ya-
p›lar›n yap› bilimine teknik, sanat, sa¤l›k, güvenlik ve estetik kurallar›na....”uygun ehil ki-
flilerce gerçeklefltirilmesinin sa¤lanmas› ve mesleki denetim zincirinin oluflturulmas› yolun-
da önemli bir ad›m at›labilecektir.

DE⁄‹fi‹KL‹K ÖNER‹S‹ 2:

Tasla¤›n 3. maddesinin p) f›kras›n›n afla¤›daki flekilde yeniden düzenlenmesi önerilmektedir.

p) Yap› Denetim Kuruluflu : Bakanl›ktan ald›¤› izin belgesi ile münhas›ran yap› dene-
timi görevini yapan, ortaklar›n›n tamam› TMMOB’ne ba¤l› ilgili meslek odas›nca mesleki
yeterlili¤i belgelendirilmifl mimar ve mühendislerden oluflan tüzel kifliyi,

Gerekçe 2: Gerekçe 1 ile özdefltir.

DE⁄‹fi‹KL‹K ÖNER‹S‹ 3:

Tasla¤›n 3. maddesinin s) f›kras›n›n afla¤›daki flekilde yeniden düzenlenmesi önerilmektedir.

s) fiantiye fiefi: Konusuna ve niteli¤ine göre yap›m ifllerini yap› müteahhidi ad›na yöne-
terek uygulayan, üyesi oldu¤u meslek odas›nca sicil kay›tlar› tutulan ve mesleki yeterlili¤i
belgelendiren mimar ve inflaat mühendislerini,

Gerekçe 3: Gerekçe 1 ile özdefltir.
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DE⁄‹fi‹KL‹K ÖNER‹S‹ 4: 

Tasla¤›n 3. maddesinin fl) f›kras›n›n afla¤›daki flekilde yeniden düzenlenmesi önerilmektedir.

fl) Teknik Eleman: Yap›, elektrik tesisat›, s›hhi tesisat ve ›s›tma, makine ve benzeri alan-
larda hizmet verecek en az dört y›ll›k yüksek ö¤renim veren okullardan mezun,
TMMOB’ne ba¤l› ilgili meslek odas›nca mesleki yeterlili¤i belgelendiren mimar ve infla-
at,makine ve elektrik mühendislerini, 

Gerekçe 4: Gerekçe 1 ile özdefltir.

DE⁄‹fi‹KL‹K ÖNER‹S‹ 5: 

Tasla¤›n 3. maddesinin t) f›kras›n›n afla¤›daki flekilde yeniden düzenlenmesi önerilmektedir.

t) Denetçi Mimar ve Mühendis: ilgili mühendis ve mimar meslek odalar›nca mesleki
yeterlili¤i belgelendirilen ve Bakanl›kça denetçi belgesi verilmifl mimar ve mühendisleri,

Gerekçe 5: Gerekçe 1 ile özdefltir.

DE⁄‹fi‹KL‹K ÖNER‹S‹ 6:

Tasla¤›n 3. maddesinin u) f›kras›n›n afla¤›daki flekilde yeniden düzenlenmesi önerilmektedir.

u) Kontrol Eleman›: Bu Kanun hükümleri çerçevesinde yap›m iflinin denetlenmesi hiz-
metlerini bizzat yap›da ve flantiye sahas›nda, iflin büyüklük ve önemine göre yeterli say›-
da flantiye flefine ve denetçi mimar ve mühendislere ba¤l› olarak ve gerekti¤inde onlara
dan›flarak görevlerini yürütmekle yükümlü ve sicilleri ilgili meslek odas›nca tutulan ve
mesleki yeterlili¤i belgelendiren mimar ve  inflaat, makine ve elektrik mühendislerini,

Gerekçe 6: Gerekçe 1 ile özdefltir.

DE⁄‹fi‹KL‹K ÖNER‹S‹ 7:

Tasla¤›n 4. maddesinin b) f›kras›n›n afla¤›daki flekilde yeniden  düzenlenmesi önerilmektedir.

b) Yap›n›n kullanma maksad›na uygun mekan düzenlemelerini ve uygun flekilde ölçülen-
dirmelerini  temin etmek, yap›larda olmas› gereken mahal standartlar›n› tan›mlamak, ta-
bii afet zararlar›n› azaltmak, yang›n ve iflletme güvenli¤ini temin etmek, afete mukave-
met edebilen yap› stokunu gelifltirmek, enerji kullan›m›nda verimlili¤i artt›rabilmek, ken-
tin ve tabii çevrenin sürdürülebilir siluetini bozmadan tabii, tarihi ve kültürel de¤erleri ko-
rumak ve gelifltirmek.

Gerekçe 7: Yap› ve yap›laflma süreçlerinde enerji kullan›m›nda verimlili¤i artt›rmak, ya-
flam konforunu gelifltirmek ve ›s›tma, ayd›nlatma maliyetlerini azaltmak konular› oldukça
önemlidir. Bu kapsamda Enerji Verimlili¤i Kanun Tasar›s›n›nda gündemde oldu¤u bilin-
mektedir. An›lan Kanun tasar›s›nda belirtilen amaçlarla paralellik tafl›mas›, yap›laflma sü-
recinde enerjinin etkin kullan›lmas›, israf›n önlenmesi, enerji maliyetlerinin ekonomi üze-
rindeki yükünün hafifletilmesi ve çevrenin korunmas› amac›yla öneride bulunulmufltur.

DE⁄‹fi‹KL‹K ÖNER‹S‹ 8: 

Tasar›n›n 10. maddesinin afla¤›daki flekilde yeniden düzenlenmesi önerilmektedir.

Projelendirme

Madde 10: Yap› Projeleri, bu Kanun’un eki ilgili teknik flartname, yönetmelik ve esaslar
do¤rultusunda düzenlenir. Proje hizmeti veren ve raporlar› haz›rlayan proje müelliflerinin
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en az 4 y›ll›k yüksek ö¤renim kurulufllar›nda teknik e¤itim görmüfl olmalar› ve ilgili oldukla-
r› bölüme imza atma yetkisine sahip olduklar›n›n TMMOB’ne ba¤l› ilgili meslek odas›nca her
proje için düzenlenecek Proje Müellifi sicil durum belgesi ile belgelendirilmesi zorunludur.

Bu Kanunun kapsam bafll›kl› ikinci maddesinde ifade edilen ve kapsam d›fl› b›rak›lan yap›
türleri d›fl›ndaki bütün yap›lar ruhsata tabidir.

Yap› türlerinin hangileri için ne tür proje hizmeti istenece¤i Bakanl›k taraf›ndan
TMMOB’ne ba¤l› ilgili meslek odalar› ile müfltereken düzenlenecek yönetmelik esas al›na-
rak yap› iflvereni ve proje müellifleri aras›nda serbestçe belirlenir.

Gerekçe 8: 6235 Say›l› Türk Mühendis ve Mimar Odalar› Birli¤i Kanunu’nun 33. madde-
sinde “Türkiye’de mühendislik ve mimarl›k meslekleri mensuplar› mesleklerinin icras›n› ik-
tiza ettiren ifllerle meflgul olabilmeleri ve mesleki tedrisat yapabilmeleri için ihtisas›na uy-
gun bir odaya kaydolmak ve azal›k vasf›n› muhafaza etmek mecburiyetindedirler” denil-
mektedir. bu nedenle tasar›da yer alan yüksek okul mezunu olma flart› yetersiz kalmakta
mesle¤in icras› için TMMOB’nin ilgili Odas›na üye olmak ve üyeli¤ini belgeleme yasal zo-
runlulu¤unun yerine getirilmesi gerekmektedir.

Bununla birlikte 14 Aral›k 2004 tarihli ve 25670 say›l› Resmi Gazete’de yay›nlanarak yü-
rürlü¤e giren TMMOB Mesleki ‹çi E¤itim ve Belgelendirme Yönetmeli¤ine göre; uzmanl›k
gerektiren konularda her türlü araflt›rma, inceleme, projelendirme, tasar›m, raporlama,
e¤tim, uygulama ve teknik sorumlulu¤u üstlenme TMMOB’ye ba¤l› ilgili meslek odalar›n-
ca belgelendirilmifl mühendis ve mimarlarca gerçeklefltirilmesi zorunludur. Belirtilen yasal
düzenlenlemelerle paralellik tafl›mas› ve proje müelliflerinin imza yetkisine sahip olup ol-
mad›klar›n›n belgelendirilmesi için TMMOB’a ba¤l› ilgili meslek odas›nca her proje için dü-
zenlenecek proje müellifi sicil durum belgelerini sunmalar› önerisi eklenmifltir. 

Yine 10 Temmuz 2002 tarih ve 24811 say›l› Resmi Gazete’de yay›nlanan TMMOB Disip-
lin Yönetmeli¤ine göre TMMOB’a ba¤l› Odalar›n meslekle ilgili ifllerde gerek kasten gerek-
se ihmal göstermek suretiyle maddi ya da manevi zarara neden olan, düzenledi¤i sözlefl-
melere uymayan, meslek fleref ve haysiyeti ile ba¤daflmayan meslek mensuplar›na “mes-
lek uygulamas›n›n yasaklanmas›” cezas›na varan disiplin cezas› uygulama yetkisi bulun-
maktad›r.

Bu düzenleme ve uygulamalarla bütünselli¤in sa¤lanmas› amac›yla “her proje için proje si-
cil durum belgesinin” ilgili meslek odas›nca haz›rlanmas› olmazsa olmaz nitelik tafl›maktad›r.

Ayr›ca 10. maddesinin son paragraf›nda yap›lan ekleme ile yap› türlerinin hangileri için ne
tür proje hizmeti istenece¤inin Bakanl›k ile TMMOB’ne ba¤l› ilgili meslek odalar› taraf›n-
dan müfltereken haz›rlanacak yönetmelikle belirlenmesi önerisinde bulunulmaktad›r. Bu
öneri ile 6235 Say›l› TMMOB Kanunu’nun 2. maddesinde;”Bütün mühendis ve mimarlar›
ihtisas kollar›na ay›rmak ve her kol için bir Oda kurulmas›na karar vermek”, TMMOB Ana
Yönetmeli¤i’nin 3. maddesinde de “mühendis ve mimarlar› meslek kollar›na ay›rmak,
meslek ve çal›flmak konular› ayn›  ya da birbirine yak›n bulunan mühendis ve mimarl›k gru-
bu için Odalar kurmak” TMMOB’nin amaçlar› aras›nda say›lm›flt›r.

Bu nedenlerle son paragrafa yap›lan ekleme ile TMMOB’nin ilgili meslek odalar›n›n bu gö-
rev ve yetkisini kullanmas›na olanak tan›nmakta Bakanl›kça müfltereken haz›rlanacak yö-
netmelik ile tasar›n›n amac›na hizmet edilmesine katk›da bulunulmaktad›r.
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DE⁄‹fi‹KL‹K ÖNER‹S‹ 9:

Tasar›n›n 11. maddesinin afla¤›daki flekilde yeniden düzenlenmesi önerilmektedir.

Proje Bedeli

Madde 11: Bedel tespitinde Bakanl›k ve TMMOB’ne ba¤l› ilgili meslek odalar› taraf›n-
dan müfltereken hizmetin niteli¤ine göre “Mimarl›k ve Mühendislik Hizmetleri fiartname-
si” esaslar› do¤rultusunda belirlenmifl hizmet bedelleri, ihaleyi yapan idarelerce gerçek-
lefltirilmifl ayn› veya benzer hizmetlerdeki bedeller ve ilgili meslek odalar›nca belirlenmifl
hizmet bedelleri esas al›narak ve piyasa araflt›rmas› yap›larak bir veya birkaç›ndan fayda-
lan›larak belirlenir.

Sözleflmeye ba¤lanm›fl fiyat anlaflmazl›klar›n›n çözümünde Bakanl›¤›n verdi¤i karar kesindir.

Gerekçe 9: Bilindi¤i üzere 22 Nisan 1990 tarih ve 20500 Say›l› Resmi Gazete yay›nlanan
TMMOB Serbest Mühendislik Mimarl›k Hizmetleri Asgari Ücret Yönetmeli¤i ile ülkemiz-
deki mühendislik mimarl›k hizmetlerinin mesle¤in ve tekni¤in gereklerine uygun bir flekil-
de tan›m›, uygulanmas›, koordinasyonu ve geliflimi amaçlanm›flt›r. Tasar›n›n 11. madde-
sinde bedel tespitinde ilgili meslek odalar›n›n belirlemifl oldu¤u hizmet bedellerinin de
esas al›nmas› belirtilmifl olmas› olumlu olmakla birlikte proje bedel tespitinin Bakanl›k ve
TMMOB’nin ilgili meslek odalar›  taraf›ndan müfltereken yap›lmas› bu yöndeki çal›flmala-
r›n etkinli¤ini ve verimlili¤ini artt›racak ve do¤rudan eflgüdümü sa¤layacakt›r.

DE⁄‹fi‹KL‹K ÖNER‹S‹ 10:

Tasar›n›n 14. maddesinin afla¤›daki flekilde yeniden düzenlenmesi önerilmektedir.

Yap› Ruhsat›na Esas Rapor ve Projelerin Onaylanmas›

Madde 14: Kanun ekinde verilen proje düzenleme esaslar›na uygun olarak proje müel-
liflerince haz›rlanan rapor ve projelerin proje müelliflerince imzalanmas›n›, “Yap› Dene-
tim Hakk›ndaki Kanun” kapsam›ndaki illerde ise yap› denetimi kuruluflunun onay›n›n al›n-
mas›n› takiben ilgili idareye teslim edilir.

‹lgili idarede proje ve raporlar› inceleyip onaylayacak imza yetkisi olan kiflilerin en az dört
y›ll›k yüksek ö¤renim kurumunda teknik e¤itim görmüfl TMMOB’ne ba¤l› ilgili meslek
odas›nca mesleki yeterlili¤i belgelendirilmifl mimar ve inflaat, makine, elektrik mühendisi
olmalar› flartt›r.

Yap›ya ait rapor ve projelerden, proje müellifleri ile projeyi onaylayan kifliler müteselsilen
sorumludur.

Gerekçe 10: Gerekçe 1 ile özdefltir.

DE⁄‹fi‹KL‹K ÖNER‹S‹ 11:

Tasar›n›n 15. maddesinin c) bendinin afla¤›daki flekilde yeniden düzenlenmesi önerilmektedir.

c) ‹nflaat Denetimi Hizmeti: ‹nflaat denetim hizmetinin usûl ve esaslar› ile sorumluluklar›,
Yap› Denetim Kanunun kapsam›na giren illerde bu kanun hükümlerine göre, bu kanun
kapsam›na girmeyen illerde ise TMMOB’ne ba¤l› ilgili meslek odalar›n›n görüflü al›narak
Bakanl›k taraf›ndan ç›kar›lan yönetmelik hükümlerine göre yürütülür.
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Gerekçe 11: Kat›l›mc› demokrasi anlay›fl›n›n gere¤i olarak ortak akl› yaratma amac›yla
Yap› Denetim Kanunu’nun kapsam›na girmeyen illerde ‹nflaat Denetim Hizmetine iliflkin
yönetmelik haz›rl›¤›na TMMOB’nin ilgili odalar›n›n do¤rudan katk›s›n›n al›nmas›n›n sa¤-
lanmas› amac›yla önerilmektedir.

DE⁄‹fi‹KL‹K ÖNER‹S‹ 12:

Tasar›n›n 18. maddesinin 3. paragraf›n›n afla¤›daki flekilde yeniden düzenlenmesi öneril-
mektedir. 

Madde 18- ‹mar plan›na, ruhsat eki projelerine, Türk Standartlar›na, ilmî ve teknik kural-
lara uygun olarak tamamlanan yap›n›n, kullan›labilmesi için, ilgili belediye veya valilikten
yap› kullanma izni al›n›r. Kullanma izni verilmeden evvel yap› sahibi taraf›ndan yap›da kat
irtifak›, kat mülkiyeti ve irtifa hakk› tesis edilir ve cins tashihi yap›l›r.

Yap› sahibinin veya vekilinin müracaat› üzerine yap›n›n, ruhsat ve eklerine, plan ve bütün
mevzuat hükümlerine uygun oldu¤u ve kullan›lmas›nda teknik ve sa¤l›k bak›m›ndan sa-
k›nca olmad›¤›n›n tespiti gerekir.

Yap› kullanma izin belgesi düzenlenebilmesi için, yap› denetim sorumlular› ve proje mü-
ellifi taraf›ndan, parselin son durumunu gösterir plankotesi ile yap›n›n yap› uygulama pro-
jesine uygun olup olmad›¤›, standartlara uygun malzeme kullan›p kullan›lmad›¤›, yap›n›n
belirtilen standartlara uygun inflaa edilip edilmedi¤ini tespite yarayan malzemelerin stan-
dartlara uygun olup olmad›¤› hakk›nda laboratuar test sonuçlar›n›n ilgili standart ve mev-
zuata ilgisi de kurularak, laboratuar  test sonuçlar›n› belirtir form eflli¤inde rapor haz›rla-
n›r. Rapor ekinde yap› denetim sorumlular›n›n ve proje müelliflerinin raporu imzalamaya
yetkili oldu¤unu belgeleyen ilgili meslek odas› taraf›ndan düzenlenen sicil durum belgesi-
ni sunmalar› flartt›r. Bu rapor haz›rlanmadan yap› kullanma izni verilemez.

Denetim raporu haz›rlanmaks›z›n yap› kullanma izni verilen yap›lar tespiti halinde mühür-
lenir.Eksiklikler giderilmeden mühür kald›r›lmaz.

‹nflaat yap› kullanma izninin verildi¤i tarihte tamamlanm›fl say›l›r. Yap› kullanma izin bel-
gesi düzenlenmeyen yap›lar kullan›lamaz. Yap› kullanma izin belgesi düzenlenmeden kul-
lan›lan yap›lardan, yap› sahibi, yap› müteahhidi ve kirac› veya kullanan sorumludur.

Yap›lara yap› kullanma izin belgesi düzenlenmesi ve yap›lar›n kullan›lmas› ile yap› kullan-
ma izin format› Bakanl›kça ç›kar›lacak yönetmelikle düzenlenir.

Gerekçe 12: Gerekçe 8 ile özdefltir.

DE⁄‹fi‹KL‹K ÖNER‹S‹ 13:

Tasar›n›n 21. maddesinin 5. paragraf›n›n afla¤›daki flekilde yeniden düzenlenmesi öneril-
mektedir.

Madde 21- Proje müellifleri, yap› ruhsat›na esas uygulama projelerinin, zemin ve temel
etüt raporlar› dahil olmak üzere her türlü etüde dayal› çal›flmalar›, bu kanuna, esaslara ve
bu kanunun eki olan ilgili yönetmeliklere, flartname ve standartlara uygun olarak yapmak-
la sorumludur. Mal sahibinin ve idarenin uygun görmesi halinde inflaat›n projeye uygun-
lu¤unu denetler.
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Proje hizmetinin tüzel kifli taraf›ndan yerine getirilmesi durumunda, tüzel kiflili¤in yöne-
tim kurulunun karar› ile devri sonucu söz konusu proje ile ilgili flahsi sorumlulu¤u tafl›yan
proje müellifi mimar, inflaat, makine ve elektrik mühendislerinin isimleri projeleri ve yap›
ruhsat›nda belirtilir.

Ruhsat eki projelerin birbiri ile uyumlu olmas› flartt›r. Birbiri ile uyumlu olmayan projeler-
den kaynaklanan sorumluluk, öncelikle proje müellifi mimar veya mimarlara ait olmak
üzere, s›ras›yla yap› denetim kuruluflu ile proje denetçisi mimar ve mühendislere ve ilgili
idareye aittir.

Proje müellifleri, uzmanl›k alanlar›na göre ürettikleri projeler sebebiyle ortaya ç›kan yap›
hasarlar› ve di¤er zararlar sebebiyle kusurlar› oran›nda bu kanun ve di¤er kanun hüküm-
leri ve ilgili mevzuat hükümlerine göre sorumludur.

‹lgili meslek odas›na üye olmayan ve bürosunun tescilini ilgili odaya yapt›r›p her y›l yeni-
lemeyen, her proje için ilgili meslek odas›nca düzenlenen sicil durum belgesini sunmayan
proje müellifi veya müelliflerinin projesi incelenmez ve ilgili idarece tasdik edilmez.

Proje müellifleri, meslekî sorumluluk sigortas› yapt›rmak, poliçelerinin tasdikli birer örne-
¤ini ilgili idareye ve yap› sahibine vermekle  mükelleftir.

Gerekçe 13: 2. paragraf›n tümüyle iptali önerilmektedir. Tan›mlarda proje müellifinin
gerçek kifli oldu¤u vurgulanmaktad›r. Bu paragraf  ise projelerin tüzel kiflilerce yap›lmas›
durumunu tariflemektedir. 

5. paragraftaki de¤ifliklik önerisinin gerekçesi, Gerekçe 8 ile özdefltir. Tasar›n›n 21. mad-
desinin 5. paragraf›nda proje müelliflerinin ilgili meslek odas›na üye olmas›, büro tescili-
ni yapt›rmas› hükümlerinin yer almas› olumlu olmakla birlikte bu hükümlerin izlenebilir,
kontrol edilebilir flekilde uygulanmas› amac›yla her proje için sicil durum belgesinin al›n-
mas› önerisinin eklenmesi ile mesleki denetim zincirinin tamamlanmas› amaçlanm›flt›r. 

DE⁄‹fi‹KL‹K ÖNER‹S‹ 14: 

Tasar›n›n 24. maddesinin 4. paragraf›n›n afla¤›daki flekilde yeniden düzenlenmesi öneril-
mektedir. 

Madde 24 Yap›m iflleri yürütülen flantiyede, yap›m iflinin konusuna uygun ve sözleflme-
ye ba¤l› olarak çal›flan bir mimar veya inflaat mühendisi flantiye flefi bulundurulur.

Müteahhidin Türk Ticaret Siciline kay›tl› tüzel kifli olmas› durumunda, müteahhit kurulu-
flun yap›m taahhüdü ile ilgili bütün yetkileri, tüzel kiflili¤in yetkili organlar›n›n tasdikli  ka-
rar›yla, flantiye flefine devredilir. 

Gerçek kifli yap› müteahhidinin mimar veya inflaat mühendisi olmas› durumunda iste¤i
halinde flantiye flefli¤i görevini üstlenebilir. Ancak bu durumda bu Kanun ve eki flartna-
mede flantiye flefi için tan›mlanan bütün görev, yükümlülük ve sorumluluklar› müteahhit
aynen üstlenmifl say›l›r. 

Mimar ve inflaat mühendislerinin, flantiye flefi olabilmesi için, ilgili mimar ve mühendis
odas›na üye olmas› ve mesleki yeterliliklerini belgelendirmeleri zorunludur.

Rapor  1/9/08  6:02 PM  Page 230



231
Mimarlar Odas› ‹zmir fiubesi 38. Dönem Çal›flma Raporu

YAZIfiMA ÖRNEKLER‹ VE RAPORLAR

fiantiyede, yap›n›n niteli¤ine ve büyüklü¤üne göre, flantiye flefinin emrinde gerekli di¤er
teknik elemanlar bulundurulur.

Gerekçe 14: Gerekçe 1 ile özdefltir.

DE⁄‹fi‹KL‹K ÖNER‹S‹ 15:

Tasar›n›n 28. maddesinin c) f›kras›n›n afla¤›daki flekilde yeniden düzenlenmesi önerilmek-
tedir.

Madde 28: Türk Mimar ve Mühendis Odalar› birli¤ine ba¤l› meslek odalar›n›n bu Kanun
kapsam›na giren konulardaki görev ve sorumluluklar› flunlard›r:

a)Etüt-proje, yap›m ve kontrol iflinde çal›flan mimar ve mühendisleri ilgili meslek odalar›-
na üye yapmak. 

b) Etüt-proje, yap›m ve kontrol ifllerinde çal›flan mimar ve mühendislerin üye olduklar›n›,
çal›flmaya engel bir durumlar›n›n bulunmad›¤›n› gösterir belge vermek,

c) Yap› üretiminde çal›flacak teknik personele haz›rlayacaklar› ve TMMOB Meslek ‹çi E¤i-
tim ve Belgelendirme  Yönetmelik esaslar› do¤rultusunda ilgili meslek odalar›nca belirle-
nen, e¤itim programlar› oluflturmak ve bu programlar› tamamlayanlar› belgelendirmek ve
sicillerini tutmak.

Gerekçe 15: Gerekçe 1 ile özdefltir.

DE⁄‹fi‹KL‹K ÖNER‹S‹ 16:

Tasar›n›n “41’e Ek Olarak” bölümüne afla¤›da belirtilen 8. f›kras›n›n elenmesi önerilmek-
tedir.

a) Kanunlar

1) ‹mar Kanunu, de¤ifliklikleri ve ilgili yönetmelikleri

2) Yap› Denetim Kanunu, de¤ifliklikleri ve ilgili yönetmelikleri 

3) Kamu ‹hale Kanunu, de¤ifliklikleri ve  ilgili yönetmelikleri 

4) Kamu ‹hale Sözleflmeleri Kanunu, de¤ifliklikleri ve ilgili yönetmelikleri

5) Kültür ve Tabiat Varl›klar›n› Koruma Kanunu, de¤ifliklikleri ve ilgili yönetmelikleri

6) Fikir ve San’at Eserleri Kanunu, de¤ifliklikleri ve ilgili yönetmelikleri

7) K›y› Kanunu, de¤ifliklikleri ve ilgili yönetmelikleri

8) TMMOB Kanunu, Ana Yönetmeli¤i, ilgili yönetmelikleri ve TMMOB’ne ba¤l› Odalar›n
ilgili yönetmelikleri.

Gerekçe 16: Kanun ile TMMOB Kanunu ve ilgili yönetmelikleri ve ba¤l› meslek odalar›-
n›n yönetmelikleri aras›nda bütünselli¤in ve eflgüdüm sa¤lamak amac›yla önerilmektedir.

Mimarlar Odas› ‹zmir fiubesi
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Say›n Aziz Kocao¤lu - ‹zmir Büyükflehir Belediye Baflkan› 15.05.2006

Baflkanl›¤›n›za geçti¤imiz bir y›l boyunca sözlü ve yaz›l› olarak Kültürpark’›n alt›na yap›la-
cak olan "Otopark" projesine iliflkin görüfllerimiz iletilmifltir.  

24.05.2005 tarihli yaz›m›zda "Kültürpark ‹zmir kenti içindeki yo¤un yap›laflmadan bugü-
ne kadar az da olsa korunabilmifl ender yeflil alanlardan birisidir. Kentin bütünü gözönü-
ne al›nd›¤›nda, etraftaki yerleflmeler ve kentsel yeflil alan gereksinmesi aç›s›ndan gelecek-
te kent geneline aktif, yeflil alan olarak hizmet verebilecek önemli bir aland›r.

Kültürpark yaln›zca dinlenme, spor, sanat, kültürel kullan›mlara aç›lmal›d›r. Do¤al sit ilan
edilen bu alan, her türlü araç trafi¤inden ar›nd›r›lm›fl, otopark olarak kullan›lma ay›b›ndan
kurtulmufl, gerçek bir rekreasyon alan›na dönüfltürülmelidir. Her türlü araç bask›s›ndan ve
gürültüden uzak, aktif yeflil alan olarak kullan›lmal›d›r.

Kültürpark’›n alt›na yap›lacak olan otopark›n araç girifl ç›k›fllar› hiçbir flekilde Kültürpark’›n
içinde olmamal›d›r. Araç girifl ç›k›fl›ndan ar›nd›r›lamayan bir alan her zaman araç trafi¤i ve
otopark kullan›m› tehdidi alt›nda olacakt›r.

Do¤al sit niteli¤ini oluflturan bitki dokusu ve peyzaj›, yeralt›na yap›lmak istenen otopark
inflaat› s›ras›nda zedelenmemeli, zarar görmemelidir. Bunun yöntemleri üzerine uzman
raporlar elde edilmelidir." denilmifl olmas›na ve bu görüfllerin taraf›n›zca paylafl›lm›fl olma-
s›na ra¤men projede gelinen son durum tam aksi yöndedir. 02.05.2006 tarihinde Beledi-
yeniz yetkilisince fiubemize gelinerek aktar›lan bilgilerde, Kültürpark’›n tüm kap›lar›ndan
araç girifl ç›k›fl›n›n olaca¤› ve Kültürpark içinde araçlar›n park etmeye devam edece¤i bil-
gisi verilmifltir. Haz›rlanan projede peyzaj raporunun elde edilmedi¤i, peyzaj projesinin de
haz›rlanmad›¤› görülmüfltür.  

Projenin bu haliyle uygulanmas› geri dönülmez yanl›fll›klara, kay›plara yol açacakt›r. En k›-
sa zamanda ihalenin iptal edilmesi, projenin kayg›lar›m›z› giderecek flekilde düzeltilmesi
gereklili¤ini bilginize sunuyoruz.

Kültürpark ‹zmir için çok önemlidir. Yap›lacak müdahalelerde bu unutulmamal›d›r.

Mimarlar Odas› ‹zmir fiubesi Yönetim Kurulu Baflkan› Tamer Baflbu¤

KÜLTÜRPARK ‹ZM‹R ‹Ç‹N ÖNEMLD‹R

Rapor  1/9/08  6:02 PM  Page 232



233
Mimarlar Odas› ‹zmir fiubesi 38. Dönem Çal›flma Raporu

YAZIfiMA ÖRNEKLER‹ VE RAPORLAR

‹ZM‹R KENTSEL BÖLGE NAZIM ‹MAR PLANI

‹zmir Büyükflehir Belediye Baflkanl›¤›’na 23.05.2006

‹zmir Büyükflehir Belediyesi taraf›ndan “‹zmir kentsel bölge naz›m imar plan›” ad› ile yü-
rütülen çal›flmalara ait rapor inceleme konusu yap›lm›flt›r.  

1980’li y›llarda 3194 say›l› ‹mar Kanunu ile imar planlama yetki ve sorumluluklar›n›n ye-
rel yönetimlere aktar›lmas› ve ayr›ca 3030 say›l› büyükflehir belediyelerinin yönetimine ilifl-
kin esaslar› düzenleyen yasa sonras›nda planlaman›n merkezileflme sürecinin d›fl›nda tu-
tulmas› Türkiye’de bir dönüm noktas› olarak kabul edilmektedir.  Bu aflamadan sonra
planlama ve uygulaman›n bütünleflik yöntemlerle ele al›nmas› tümüyle terk edilmifl ve ye-
ni serbestlefltirme ak›mlar›na da ba¤l› kal›narak karar almada ortak hedef, ilke ve davra-
n›fl biçimleri neredeyse ortadan kalkm›flt›r.

Gerçekte ise planlaman›n hangi türde ve ölçekte olursa olsun merkezi bir ifllev oldu¤u,
karar ve uygulamalarda bir normlaflt›rma gereksinimini içerdi¤i, kat›l›mc› ve geliflmeye
aç›k bir süreç oldu¤u, ayr›ca bir denetleme biçimi ile birlikte anlam kazand›¤› bilinmektedir.

Bu nedenlerle incelemeye sunulan plan raporunun ‹zmir’de yeniden planlama sürecine
dönüfl anlam›nda önemli bir belge oldu¤u kabul edilmelidir. Sunulan biçimiyle bu çal›fl-
man›n tümüyle sonuçland›r›lma aflamas›na gelmifl oldu¤u düflünülmemeli, geliflmeye ve
çok yönlü kat›l›ma aç›k, mevcut imar mevzuat›na uygun ancak giderek bu mevzuat›n
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olumlu yönde düzenlenmesine katk› sa¤layabilecek bir temel sürecin ‹zmir için yeniden
bafllat›lmas›n›n habercisi oldu¤u düflünülmelidir.

Özellikle 5216 say›l› yasa ile birlikte, ‹zmir için gelifltirilecek planlama çal›flmalar›nda yeni-
den metropoliten bölgesel ölçe¤e geri dönülebilece¤i anlafl›lmaktad›r. Yasan›n tan›mla-
d›¤› s›n›rlar içinde bir çal›flman›n yap›lmak istenmesi de bu durumu kan›tlamaktad›r. An-
cak 1980’li y›llardan beri flehirsel ölçekte dahi planlama ve bütünleflik karar üretme al›fl-
kanl›klar›n›n gelifltirilip pekifltirilmedi¤i bir ortamda, kamu yönetimi birimlerinin metropo-
liten bölgesel ölçe¤e geçilmesine nas›l uyum sa¤layabilece¤i konusunu çözümlemek ol-
dukça zor olacakt›r.  Bunun afl›lmas›n›n tek yolu ise bu plan doküman›n› haz›rlayan ida-
re olarak ‹zmir Büyükflehir belediyesi’nin tutumunda ›srarc› olmas›, katk›lara aç›k bulun-
mas› ve süreci kal›c› k›lmas›, di¤er kamu yönetim birimleriyle sivil toplum kurulufllar›n›n
ise getirecekleri katk› ve yararl› elefltirilerle destekçi bir davran›fl içinde kalmalar›ndan geç-
mektedir.

TMMOB Mimarlar Odas› ‹zmir fiubesi olarak haz›rlanan çal›flma belgesinin görüfllere su-
nulmas›yla, planlama ve uygulaman›n yerel ifllevselli¤i aç›s›ndan önemli bir aflamaya ge-
lindi¤ini düflünmekteyiz. Her fleyden önce de bu çal›flmalar›n gelifltirilerek sürdürülece¤i-
ni ümit etmek istiyoruz. Bundan sonra ki aflamalar için ise afla¤›daki temel ilkelerin göz
önünde bulundurulmas›n›n gerekti¤ini ve her bir bafll›k alt›nda çal›flma denetimin sa¤la-
narak planlama sürecinin sa¤lamlaflt›r›labilece¤ini düflünmekteyiz.

Siyaset ve yönetim anlay›fl›:

Tüm ölçeklerde yürütülecek planlama çal›flmalar›n›n dayand›¤› siyasi ve yönetimsel tercih
ve öncelikler, gerek kullan›lacak yöntemi belirlemede gerekse de planlaman›n varmak is-
tedi¤i amaç ve hedefleri biçimlendirmede birinci derecede rol oynayacakt›r. Bu durumun
genellikle önceden saptanmas›nda teknokrat eme¤inin bofla harcanmamas› ayr›ca çal›fl-
malar›n süreklili¤i ve kesintisizli¤i aç›s›ndan yararlar› bulunmaktad›r. Sonradan getirilecek
siyasi yorumlar ve yönetimsel yarg›lar sürecin güvenirlili¤ini ve inand›r›c›l›¤›n› olumsuz et-
kilemekte, tutars›zl›klar›n ortaya ç›kmas›na neden olmaktad›r. Bu çal›flman›n ayr›ca bir
büyük flehir ve onun etkileflim alan›ndan meydana gelmifl olmas›, s›n›r içinde kalan tüm
yerel erklerin de¤iflkenlik tafl›yabilecek siyasetlerinin ö¤renilmesini de gerektirmektedir.

Planlaman›n dayana¤› olabilecek modelin belirlenmesi:

Siyasetin getirebilece¤i s›n›rlamalar›n bilinememesi ve yönetim anlay›fl›ndaki belirsizlikler,
planlamadaki yönlendiricilik ifllevini aksatabilecek düzeyde olmamal›d›r.  ‹letilen çal›flma
doküman›nda bir model üzerinde durulmaya özen gösterilmektedir. Ancak bu model ile
yerel erklerin aras›nda bir iliflkinin varl›¤› izlenememektedir. Bu eksiklik bafllat›lan çal›flma-
n›n yar›da kalmas›na ve yörüngesinden ç›kart›lmas›na neden olabilecek nitelikte gözükmek-
tedir.

Seçenekli plan üretme anlay›fl› ve sonuçlar›n önceden kestiriminde kullan›la-
cak teknikler:

Dayanak al›nan model ve üstüne konuldu¤u siyasi-yönetsel tercihler, planlamada seçe-
neklerin oluflturulmas›nda ve bu seçeneklerin karfl›laflt›r›lmas›nda yararlan›lanacakt›r.
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Baflka bir yaklafl›mda planlama ekibinin varsay›mlara dayal› olarak seçenek üretmesi an-
cak bunlar›n aras›nda seçim yap›lmas›n›, her bir seçene¤in sonuçlar› için yap›lacak kesti-
rimlerin yerel erklere sunularak onlar›n tercihlerinin gelifltirilmesi de olas›d›r. Bu yaklafl›m-
lar›n ikisi de sonuçlar aç›s›ndan risklerin en aza indirilmesini sa¤layacakt›r.

Uzmanl›klar aras› katk›lar:

Planlama ekibinin d›flar›dan alaca¤› tepkileri de¤erlendirebilmesi ayr›ca bu ölçekteki bir
planlaman›n yöntemi gere¤i disiplinler aras› katk› ve emekle olufltu¤unun belirgin olarak
alg›lanabilmesi gerekmektedir. Çal›flma ekibinin bu durumun dikkate al›narak yeniden
gözden geçirilmesi ve örgütlenmesi sa¤lanmal›d›r. Ayr›ca çal›flma stratejik plan anlay›fl›y-
la ele al›nmak isteniyorsa uzmanl›k katk›lar›n›n a¤›rl›kl› olas› kaç›n›lmazd›r.

‹zmir merkez kenti oluflturan yerel yönetimlerin kat›l›m›:

‹zmir’in gelece¤ini belirleyecek olan bu çok önemli  çal›flmada merkez kenti oluflturan il-
çe yerel yönetimlerinin kat›l›m›n›n sa¤lanmas› çok önemlidir.

Çal›flman›n sektörlere ve makro projelere getirdi¤i öneriler.

Çal›flma fiziki kararlar› a¤›rl›kta olan bir belge niteli¤i tafl›maktad›r. Ekonomik ve sosyal
sektörlerin kendi içlerindeki dengeleri, bunlar›n genel planlama anlay›fl›na etkileri somut
bir biçimde ölçülememektedir. Uzmanl›klar aras› katk› eksiklikleri bu aç›dan da ortaya ç›k-
maktad›r.

Etkileflim alan› s›n›r› tan›mlamas› ve irdelemesi:

Çal›flman›n 5216 say›l› yasan›n öngördü¤ü s›n›ra oturtuldu¤u belirtilmektedir. Ancak bu
s›n›r›n deneye dayal› bir s›namayla denetlenmeye çal›fl›lmam›fl oldu¤u görülmektedir. Bu
s›n›rlama yaklafl›m›n›n ‹zmir için denetlenmesi yap›lmal›d›r. Bu durum çal›flman›n ölçe¤i
gere¤ince kaç›n›lmaz kabul edilmelidir. Yasa tüm ülke geçerli gördü¤ü bir standart yak-
lafl›m getirmektedir. Ancak yasa koyucunun zaman nedeniyle böyle bir çal›flmay› ülke ge-
nellinde yapamad›¤› düflünülebilir.

Alt yöreler için tan›mlanan kimliklerin dayanaklar› veriler:

Çal›flma belgesinde çeflitli bölgelere kimlik atamalar› yap›lmaktad›r. Ancak bu atamalar-
da ne kadar nesnel davran›ld›¤› anlafl›lamamaktad›r. Bu kimlik birinci nitelikte olsa dahi
ikinci ve üçüncül olanlar hakk›nda da varsay›mlar›n oluflturulmas› gerekmektedir. Ayr›ca
bu kimliklere yerel erklerin ne ölçüde kat›ld›¤› da bilinmeli ve sorgulanmal›d›r. 

Naz›m plan kapsam›ndaki alanlardan gelen ba¤›ms›z planlar:

‹KB içerisinde gücünü de¤iflik yasal düzenlemelerden alan ba¤›ms›z otoriteler eliyle üre-
tilmifl ba¤›ms›z planlar ve projeler aynen kabul edilmemelidir. Plan bütünselli¤i içinde ge-
rekli kullan›m kararlar› önceki planlara ba¤l› kal›nmadan al›nabilmelidir.
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ÇAMALTI TUZLASI 1/5000 ÖLÇEKL‹ KORUMA AMAÇLI
NAZIM ‹MAR PLANI

Sasal› Belediye Baflkanl›¤›’na 24.05.2006

Çamalt› Tuzlas› 1863 y›l›ndan bu yana tuz üretimi yap›lan ülkemizin en büyük deniz
tuzlas›d›r. Tekel ‹daresi’nce iflletilen tuzlada Türkiye üretiminin %37’si elde edilmektedir.

Çamalt› Tuzlas› Gediz Deltas›nda yer almaktad›r. Gediz Deltas›n›n büyük bir bölümü
önemli Kufl alanlar› kriterlerine uyan sulak alan karakterinde oldu¤u, biyolojik çeflitlili¤i ve
ekolojik özellikleri nedeniyle Akdeniz Havzas›’n›n önemli habitatlar› içerisinde bulundu¤u
için 1. Derece Do¤al Sit Alan› olarak tescil edilmifltir.

Haz›rlanan 1/5000 Ölçekli Koruma Amaçl› Naz›m ‹mar Plan›: planlama süreçleri, kat›l›m
ve duyurular konusunda “Koruma Amaçl› ‹mar Planlar› ve Çevre Düzenleme Projelerinin
Haz›rlanmas›, Gösterimi, Uygulamas›, Denetimi ve Müelliflerine iliflkin Usul ve Esaslara ait
Yönetmelik” kurallar›na uygun de¤ildir.

Bu temel eksikliklerin yan› s›ra mevcut duruma bak›ld›¤›nda; Planlama yap›lan alan›n
tümünün Yaban Hayat› Koruma Sahas›, Ramsar Alan›, 1. Derece Do¤al Sit Alan› ayr›ca
bir bölümünde de 1. Derece Arkeolojik Sit alan› bulunmaktad›r. Bu alan ulusal mevzu-
at›m›z›n yan› s›ra, uluslararas› sözleflmelerle de koruma alt›na al›nm›flt›r.

Bu kadar özel ve önemle korunmas› gereken bir alanda yeni yap›laflma öngörülmemesi,
hatta mevcut yap›laflmalar›n da tuzla kullan›m› için gerekli olmayanlar›n›n devam›na izin
verilmemesi gerekmektedir. Bu nedenle Koruma Amaçl› Naz›m ‹mar Plan› ile öngörülen
yaklafl›k 11.000 m2 yeni yap›laflma önerisi yanl›flt›r ve koruma anlay›fl› ile örtüflmemek-
tedir. 

Koruma Amaçl› Naz›m ‹mar Plan› ekinde yer alan “Çamalt› Tuzlas› Koruma Amaçl› Naz›m
‹mar Plan› Kapsam›nda Bölgede Yap›lan Faunistik Araflt›rma Raporu”nda; “‹zmir Çamalt›
Tuzlas›’n›n çevresinde yer alan Homa Dalyan’› Çilazmak ve K›rdeniz Lagünü su kufllar› için
önemli alanlard›r. Ülkemizde saptanan 450 kufl türünün 211’i bu alanlarda yaflamak-
tad›r. Tuz tavalar›ndan ve di¤er tatl› su rezervlerinden oluflan habitatlarda yaflayan kufllar;
beslenme, üreme, büyüme ve göçler s›ras›nda konaklama gibi gereksinimleri için bu alan-
lardan yararlanmaktad›rlar.Var olan deniz, sulak alanlar ve karasal ekosistemlerin korun-
mas›, bu alanlarda yaflayan türlerin korunmas›, besin zincirinin kesintisiz döngüsü gibi
olgular›n sa¤l›kl› bir flekilde devam›n›n sa¤lanmas› için, bölgenin titizlikle korunmas›
gerekmektedir. Bu ba¤lamda mevcut olan tesislerin d›fl›nda yap›laflmaya izin verilmeme-
si, bölgenin çevresinde yer alan ve alacak olan yerleflim bölgelerinin çevreye verebilecek-
leri zararlar› en aza indirmek için gerekli giriflimlerin gerçeklefltirilmesi ve kararlar›n
al›nmas› son derece yararl› olacakt›r.” denmektedir.

Haz›rlanan Koruma Amaçl› ‹mar Plan›nda ise yukar›da de¤inilenlerin tam tersine yol aça-
cak kararlar öngörülmektedir. 1. Derece Arkeolojik Sit Alan› D›fl›nda kalan bütün bölge
tuzla alan› haline getirilmifltir. Yukar›da s›ralanan nedenlerle bölgenin ekolojik dengesini
bozacak bu karar›n da de¤ifltirilmesi gerekmektedir.
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Alaçat› Belediye Baflkanl›¤›’na 02.06.2006

ÇEfiME - ALAÇATI KÜLTÜR VE TUR‹ZM KORUMA VE GEL‹fiT‹RME  PLANI 

06.01.2005 tarih ve 25692 say›l› Resmi Gazete ile 12.10.2005 tarih ve 25964 say›l› Resmi
Gazetede yay›mlanan ve s›n›rlar› belirlenen Çeflme Paflaliman› ve Çeflme - Alaçat› Kültür ve
Turizm Koruma ve Gelifltirme Bölgesi kapsam›nda Kültür ve Turizm Bakanl›¤› taraf›ndan
25.04.2006 tarihinde 1/25000 ölçekli çevre düzeni planlar› onaylanm›flt›r. 

Söz konusu plan ve plan notlar›n›n yap›lan incelemesi neticesinde afla¤›da belirtilen hukuka
ayk›r›l›klar saptanm›flt›r:

• 3194 say›l› ‹mar Kanununda, plan ile plan aç›klama raporunun bir bütün oldu¤u hüküm
alt›na al›nm›flt›r. Söz konusu çevre düzeni plan›n›n, plan aç›klama raporu yoktur. Bu durum
plan›n uygulama aflamas›nda sorunlara yol açabilecektir.  
• Plan, befl Kültür ve Turizm Koruma ve Gelifltirme Bölgesine ayr›lm›fl olup; söz konusu böl-
gelemenin kriterlerinin neler oldu¤u plan ve plan notlar› üzerinden aç›kça belirlenmifl ve ek-
sik b›rak›lm›flt›r.
• Plan, ayn› bölgede Çeflme ve Alaçat› Belediye s›n›rlar›n› kapsayan Bay›nd›rl›k ve ‹skan Ba-
kanl›¤›nca onayl› 1/25000 ölçekli çevre düzeni plan›na ayk›r›d›r.
• Planla getirilen "özel koflullu turizm tesis alan›" kullan›m karar› ile, "turizm tesis alanlar›" için
önerilen emsal de¤erlerinin %10’u kadar ilave inflaat hakk› verilmifl olup; söz konusu özel
koflulun gerekçesi ve içeri¤i hukuka ayk›r›d›r.
• Plan; "Tar›msal niteli¤i korunacak alanlar", "orman alanlar›" ve "a¤açland›r›lacak alanlar"
plan kararlar› getirilen bölgelerde, lokanta, kafe-bar, gazino, çay bahçesi, e¤lence, spor, golf
tesisleri, aquapark vb. tesisler yap›lmas›na olanak tan›maktad›r. Dolay›s›yla söz konusu alan-
larda koruma-kullanma dengesi gözetilmemifltir. 
• Genel olarak plan ile plan notlar› aras›nda bir uyumsuzluk tespit edilmifltir.
• Planla lejant uyumu sa¤lanmam›flt›r.
• Korumaya yönelik alanlar korunmam›flt›r.
• Planda genel olarak bir ulafl›m sistemi oluflturulmam›fl ve ulafl›m kademelenmesi yap›lma-
m›flt›r. 
• Plan, plan tekni¤i aç›s›ndan 3194 say›l› ‹mar Kanununa uyum göstermemektedir. Yasaya
ayk›r›d›r.
• Yap›lan plan K›y› Kanununa, yasan›n tan›mlad›¤› k›y› kenar çizgisi, yerleflik alan tan›m ve
kurallar›na ayk›r›d›r.
• Yap›lan plan ile; bu  bölge ile ilgili sonuçlanm›fl ve devam etmekte olan davalar›n yarg› ka-
rarlar›n› etkisiz b›rakmak amaçlanmaktad›r. Planlaman›n amac› do¤rudan do¤ruya hukuka
karfl›d›r.
• Onayl› olmayan halihaz›rlarla plan haz›rlanm›flt›r.
• Yetkili bir plan müellifinin ve ekibinin bulunmad›¤› görülmektedir.
‹tiraz etti¤imiz plan hukuken de¤ifltirilip düzeltilmesi gereken ve kazan›lm›fl hak oluflturma-
yan hukuka ayk›r›, ayr›cal›kl› yap›laflmalar› korumay› ve onlar› yasallaflt›rmay› amaçlamaktad›r.

‹tiraz olunan plan; Anayasaya ayk›r› biçimde devletin hüküm ve tasarrufu alt›ndaki özel mül-
kiyete konu yap›lamayacak kamu varl›klar›n›n özel kurum ve kiflilerin mülkiyetine devredilme-
sine yol açmay› amaçlad›¤›ndan hukuk devleti ilkeleri ile ba¤daflt›r›lmas› olanaks›zd›r.

Planda görülmeyen konular, plan notlar› yoluyla adeta örtülü bir biçimde ayr›cal›kl› uygula-
malar› gerçeklefltirmeye yönelik olarak düzenlenmifltir.

Mimarlar Odas› ‹zmir fiubesi Yönetim Kurulu
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fiubemiz Yönetim Kurulu’nun Yap› Denetim flirketleriyle yap›lan toplant› sonucu haz›rlad›¤›,
yap› denetim uygulamalar›nda karfl›lafl›lan sorunlar› içeren ve Bay›nd›rl›k ve ‹skan ‹zmir ‹l Mü-
dürlü¤ü’ne gönderilen rapor afla¤›da verilmifltir.

1- Yap› denetimi de dahil, yap› üretim sürecinde uygulanacak politikalar ve getirilecek düzen-
lemeler, ilgili taraflar›n (Bakanl›k, belediyeler, meslek odalar›, üniversiteler, ticaret ve sanayi
odalar›, sigorta sektörü...) temsilcilerinin kat›l›m›yla oluflturulacak güvenilir bir diyalog ortam›n-
da görüflülmeli, gelifltirilmelidir. ‹ncelenen kanun  ilgili taraflar›n görüflleri dikkate al›narak ye-
niden elden geçirilmeli; bundan sonra izlenmesi düflünülen yol ve yöntemler konusunda ilgili
taraflar bilgilendirilmeli ve görüflleri al›narak haz›rlanmal›d›r.

2- Ülkemizde "kay›t d›fl›" yap›laflma, mevcut yap› sto¤unun % 67’sini oluflturacak bir büyüklük-
tedir. "‹mar aflar›" ile de desteklenen bu reel durum dikkate al›nmadan yap›lacak düzenleme-
ler yap› denetimi aç›s›ndan yetersiz kalacakt›r. Bu durum sadece "Yap› Denetimi Kanunu" ç›-
kar›larak çözümlenemez. Ülkenin hiçbir yerinde yap›, mimar ve mühendisin tasar›m ve dene-
timi olmadan yap›lamamal›d›r. Yap› ile ilgili tüm mevzuat gözden geçirilmeli, kaçak yap›ya her
ne flekilde olursa olsun izin verilmemeli ve bunun sa¤lanmas› için gerekli bütün önlemler al›n-
mal›d›r. Kaçak yap›lar›n affedilmesi yönündeki uygulamalar terk edilmeli, yasal düzlemde en-
gellenmeli, bütün yap› faaliyetleri kay›t alt›nda olmal›d›r. 

‹mar Yasas›’na ayk›r› her türlü yap›ya; yol, elektrik, su, do¤algaz, telefon gibi altyap› hizmet-
lerinin verilmesi kanunen yasaklanmal›, bu durumdaki yap›lar›n mülk edinilmesi, al›n›p sat›lma-
s› durdurulmal›d›r. Bu engelleme ve yapt›r›mlar›n somut olarak ortaya konabilmesi için 3194
say›l› ‹mar Kanununun ayn› ilkelerle yeniden düzenlenmesi gerekmektedir.

3- Yak›n geçmiflimizde yaflanan deneyimler, kamu eliyle yap›lan binalar›n denetim mekaniz-
malar›n›n sa¤l›kl› sonuç vermedi¤ini aç›k olarak ortaya koymufltur. 3194 say›l› ‹mar Kanu-
nu’nun 26. maddesinde tan›mlanan binalar›n "Yap› Denetim Kanunu" kapsam› d›fl›nda b›rak›l-
mas›, ancak istenirse ilgili idarenin bu hizmeti alabilece¤inin öngörülmesi, bugünkü yetersiz
kontrol mekanizmas›n›n sürmesi anlam›na gelmektedir. Kamu kurulufllar›n›n inflaatlar› da ül-
kenin genel yap› denetim mekanizmas› içinde kontrol edilmeli, iste¤e ba¤l› b›rak›lmadan ka-
nunlarla  zorunlu hale getirilmelidir.

4- Yap› denetimi fiziki planlamadan imar koflullar›na, tasar›mdan uygulamaya, malzeme üre-
ticisinden sat›c›s›na, mal sahibinden müteahhide kadar pek çok farkl› unsuru içeren kapsaml›
bir süreçtir. Bu nedenle sürecin tamam› ele al›narak yap›land›r›lmal›d›r. 

5- Yap› Denetim sisteminde yer alan mimar ve mühendislerin formasyon ve nitelikleri belirlen-
meli, Meslek Odalar›’nca düzenlenecek meslek içi e¤itim programlar›na kat›l›mlar› sa¤lanma-
l›, mesleki yeterlilikleri belgelenmeli ve bu uygulamalar›n yasal dayanaklar› oluflturulmal›d›r. 

Yap› denetim kurulufllar›n›n oluflumunda mimarl›k mesle¤i ve mimar d›fllanm›flt›r. Bu uygula-
ma, bilime ve yap› sanat›na ayk›r› yanl›fl bir tercih, ekonomik kay›plar yaratacak bir sürecin bafl-
lang›c›d›r. Denetimle hedeflenen kalite, konfor, ça¤dafl yap›, estetik düzey ve bütünü alg›la-
ma eksik kalmaktad›r.

Yap› denetim sürecinde ve genel olarak yap› üretiminde Meslek Odalar›’n›n etkin bir konuma
getirilmesi sa¤lanmal›d›r. "Mesleki Yeterlilik" konusundaki yasal dayanak Mimarl›k ve Mühen-
dislik Hakk›nda Kanun ve TMMOB Kanunu’nda yer almal›d›r.

6- Mesleki yeterlilikleri yasa ile tan›mlanm›fl, çal›flma ve ücret koflullar› yasa ile belirlenerek gü-
vence alt›na al›nm›fl, TMMOB’nin ilgili Meslek Odas›’na kay›tl› ve bu odalar taraf›ndan sicili tu-

Bay›nd›rl›k ve ‹skan Müdürlü¤ü’ne 10.10.2006

YAPI DENET‹M UYGULAMALARINDA KARfiILAfiILAN SORUNLAR
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tulan; üst denetimi ilgili Meslek Odalar› ve kamu idaresi birimlerinin oluflturdu¤u organ ve/ve-
ya kurul ile yap›lan; kamusal bir hizmet olan yap› denetiminin kiflisel sorumluk üstlenilerek ya-
p›lmas› esast›r. 

7- Denetim modelinin sadece depreme dayan›kl› bina yap›m›n› hedefleyen ve ilgi alan›n› "be-
tonarme karkas tafl›y›c›" ile s›n›rlayan anlay›fl, yap› denetimini olmas› gereken amac›ndan
uzaklaflt›ran bir yaklafl›md›r. Oysa sa¤l›kl›, güvenli ve yaflanabilir yap›lar› üretebilmek için, ya-
p›n›n mimari tasar›m›ndan gelen, yap› malzeme ve bileflenlerinin niteli¤i ve kullan›fl›, yang›n
güvenli¤i, ›s› kayb›, gürültü denetimi vb. faktörleri dikkate alan bir yaklafl›m gereklidir. Yap›
denetiminde bu kavramlara ifllerlik kazand›r›lmas›, mimarl›k mesle¤inin sorumluluk kapsam›
ve çal›flma alan› içindedir.

8- Yap› üretim sürecinin sa¤l›kl› ifllemesi için en büyük etkenlerden biri de, proje müellifleri-
nin 5846 say›l› Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu’ndan gelen müelliflik haklar›n›n yap› denetim
modeli içinde somut flekilde vurgulanmas›d›r. Sözkonusu taslakta bu haklar›n ve mesleki so-
rumluluklar›n, mesleki kontrollük mekanizmas›  ile birlikte tan›mlanmas› ça¤dafl yap›lar›n olu-
flabilmesi için gereklidir. 

9- Yap› üretim ve denetleme sürecinin önemli bir halkas› sigortad›r. Bu sigorta, yap› üretimin-
deki bütün mal ve hizmetleri kapsamal›d›r. Sigorta sisteminin sigorta temsilcileri ve ilgili mali
kurumlarla birlikte yeniden düzenlenmesi gerekmektedir.

10- Sadece yasal düzenlemeler ile yap› sürecinin bütün sorunlar›n›n çözülebilmesi olas› de¤il-
dir. Uygulamadaki aksakl›klar› da dikkate alarak sürekli izleyecek, de¤ifltirmek için öneriler ge-
lifltirebilecek bir yap›lanma sa¤lanmal›d›r. 

Bu yap›lanma içinde ilgili Kamu Kurumlar›, Meslek Odalar› ve Üniversiteler yer almal›d›r. Ba-
kanl›k yap› denetiminde uyulacak yöntem, standart ve normlar›, böyle bir yap›lanmadan da
yararlanarak yürürlü¤e koymal›d›r.

11- Yap› Denetim Üst  Komisyonu ve ‹l Yap› Denetimi Komisyonlar›’nda TMMOB’ye ba¤l› Mi-
mar, ‹nflaat, Elektrik ve Makine Mühendisleri Odalar›’ndan birer temsilcinin yer almas› sa¤lan-
mal›d›r. Yap› Denetimi Üst Komisyonu’nun oluru ile, gerekli hallerde  ‹lçe Yap› Denetimi Ko-
misyonlar›’n›n kurulabilmesi sa¤lanmal›, bu komisyonlar›n etkin ve sürekli çal›flmas› için gerek-
li düzenlemeler yap›lmal›d›r.

12- Mal sahibi, proje müellifi, müteahhit ve denetim görevlilerinin ç›kar farkl›l›¤›ndan kaynak-
lanan, birbirlerini denetleyici farkl› konumlar› dikkate al›nmal›; getirilecek düzenlemelerde bu
farkl›l›klar› koruyacak hükümler güçlendirilmelidir. Süreçte, taraflar aras›ndaki yetki ve sorum-
luluk iliflkileri aç›kl›k ve ifllerlik kazanmal›d›r.

13- Yap› denetimi ve di¤er ilgili düzenlemelerin gerçek ihtiyaçlara yan›t verememesinin önem-
li bir nedeni, yap› üretimindeki ölçek farkl›l›klar›n›n dikkate al›nmamas›d›r. Her ölçekte ve her
nitelikte yap›n›n ayn› nitelik ve nicelikte kurulufllarca denetlenmesi do¤ru bir yaklafl›m de¤il-
dir. Yeni düzenlemelerde bu farkl›l›klar› dikkate alan gerçekçi bir sistem kurulmal›d›r.

14- Yap› üretim sürecinin en önemli unsurlar›ndan yüklenicilik/müteahhitlik sistemi ayr›nt›l›
olarak tan›mlanmal› ve bu tan›mlar ile ilgili yasal düzenlemeler yap›lmal›d›r.

15- Yap› üretiminde çal›flan mimar ve mühendis d›fl›ndaki teknisyen, formen, usta vb. eleman-
lar›n belirli formasyonlarda olmas› sa¤lanmal›, bu formasyonlar sürekli güncellefltirilerek bel-
gelenmeli ve bu konu yap› denetiminde dikkate al›nmal›d›r.

16- Kamuda denetim yapan tüm mimar ve mühendisler de Oda’ya zorunlu üye olmal›, de-
netçiler gibi e¤itime kat›lmal› ve mesleki yeterlilikleri belgelenmelidir. Kamuda eksik mimar ve
mühendis kadrolar›na ivedilikle gerekli atamalar yap›lmal›d›r.
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‹zmir bütününde önemli bir konuma sahip olan ‹nciralt› bölgesi a¤›rl›kl› olarak tar›msal
amaçl› kullan›m olarak belirlenmifl, aç›k bir aland›r. 

Bilindi¤i gibi kentsel aç›k ve yeflil alanlar yaln›zca kentlinin do¤rudan faydaland›¤› alanlar
olmay›p, kent yak›n›nda bulunan ifllevsel yeflil alanlar› da kapsamaktad›r.

‹nciralt› - Bahçeleraras› bölgesi de aktif yeflil alan olmamakla birlikte, tar›m ve yeflil dokusu
nedeniyle kentin nefes almas›na, sa¤l›kl› yaflam koflullar›n›n oluflmas›na ve kentin fiziksel
çevresinin dengesine olanak sa¤layan bir aland›r.

‹zmir’in ünlü imbat›n›n kente yans›d›¤›, kentin hava ald›¤› ve bitki dokusu ile de kentin
mikro klimas› aç›s›ndan yaflamsal önem tafl›yan bir kentsel aland›r.

‹nciralt› bölgesi imar kararlar›n›n, 1/25.000 ölçekli Plan çal›flmas›n›n bitmesinin ard›ndan
gündeme gelmesi, tar›msal topraktan kent topra¤›na dönüflme talebinin göstergesidir.
Bu talep de¤erlendirilirken; imar haklar› ile elde edilen rant›n bireysel bir hak olmay›p,
kamusal araçlar eliyle verilen bir de¤er oldu¤u unutulmamal›d›r.

‹NC‹RALTI – BAHÇELERARASI’NDA GEL‹fiMELER

Bölge y›llard›r yo¤un yap›laflma talep ve bask›lar› ile karfl› karfl›ya kalmakta ve yerel yöne-
timler bu alan› sürekli potansiyel yap›laflma alan› olarak  gündeme getirmektedirler. 

Bu nedenle bölgede büyük arsalar ve araziler el de¤ifltirmekte, arazi spekülasyonlar›
yarat›lmaktad›r. 

‹zmir Metropoliten kent bütününde imar s›n›rlar› belirli olan ‹nciralt› bölgesinde oluflturu-
lacak yeni imar plan› ve kararlar› ‹zmir Metropoliten alan bütününü esastan etkileyecek
bir geliflmedir.

TARIMSAL N‹TEL‹K

‹nciralt› – Bahçeleraras› bölgesi bugün serac›l›k ve çeflitli tar›msal faaliyetlerin sürmekte
oldu¤u bir aland›r. Ancak yanl›fl uygulamalar nedeniyle bu özelli¤i h›zla yok edilmektedir.
Bölgenin su ihtiyac› için öngörülen Balçova Baraj› içme suyuna tahsis edildi¤i için, tar›m
alanlar› sulanamamaktad›r.

K›y› dolgular› ve yükseltilerek yap›lan yol çal›flmalar› nedeniyle bölgenin k›y›ya yak›n yer-

‹zmir Büyükflehir Belediye Baflkanl›¤›’na 09.11.2006

‹NC‹RALTI BÖLGES‹  HAKKINDA
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lerinde yeralt› su seviyesi yükseldi¤inden tar›msal kullan›m zorlaflm›flt›r. Bütün bu yanl›fl
ve bilinçli yap›lan uygulamalara ra¤men bölgenin tar›m potansiyeli halen sürmektedir.

Ad›m ad›m tar›msal özelli¤i yok edilen bölgenin Naz›m planlardaki "Tar›msal Niteli¤i
Korunacak Alan" koflulunu kald›rmak için sürekli bask›lar oldu¤u gözlenmektedir.

Bölgenin tar›m alan›ndan ç›kar›lmas› için ciddi etüdler ve laboratuar çal›flmalar› yerine,
bürokratik mekanizmalar aras›ndaki yaz›flmalarla tar›msal nitelik derecesi düflürülmekte-
dir. Bir alan›n tar›msal niteli¤i bozulmufl ise, nitelikleri etüd edilerek ve bu nitelemeler
esas al›narak Yerel Yönetimlerce gerekli tedbirler al›nmal›d›r.

ÖNER‹LER

•  Planlama yap›lacak her türlü alanda oldu¤u gibi, bu alana da yaklafl›rken, bilimsel ve
hukuksal temel  esas al›nmal›, çözüm ve öneriler bu çerçevede gelifltirilmelidir.

• ‹nciralt› bölgesi ‹zmir Metropoliten alan bütününde  ele al›nmal› ve ona göre kararlar
üretilmelidir. Bu kararlar sa¤l›kl› etüd edilmeli, ‹zmir kentinin gelece¤i ve di¤er verileri ele
al›narak saptamalar yap›lmal›, yap›lacak düzenlemeler bu bölgenin geçmifl kullan›m
kararlar›n› yok etmemelidir.

• Bölgenin Kent Naz›m Plan›’nda bulunan "Tar›msal Niteli¤i Korunacak Alan" statüsü bil-
imsel çal›flmalar ve etüdler yap›lmadan sadece bürokrasi kademeleri zorlanarak yok
edilmemeli ya da de¤ifltirilmemelidir.

• Bölgede uygulanagelen yap›laflma faaliyetleri tutarl›l›kla denetlenmeli, yönetmelik
uygulamalar›n›n çarp›t›lmas› yönündeki örnekler önlenmelidir.

• Bölgede bulunan Özdilek  Plaza gibi örnekler, olumsuz yönlenmelere ve beklentilere
yol açmaktad›r.‹nciralt› bölgesi ‹zmir’in nefes ald›¤› ve kent mikro klimas›n›n sa¤land›¤›
kent peyzaj›n› güçlendiren çok önemli bir aland›r. Yüksek yo¤unlukta imar kararlar› ver-
ilerek bu özellikleri yok edilmemelidir.

• ‹nciralt› kent için tafl›d›¤› ifllevi ve bitki dokusu, aç›k alan özellikleri ile korunmal›, gelifltir-
ilmeli, bu niteli¤ini de¤ifltirecek, bozacak uygulamalar yap›lmamal›d›r. 

Mimarlar Odas› ‹zmir fiubesi Yönetim Kurulu
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‹zmir ‹li’ne 80 km uzakl›ktaki Çeflme, ‹zmir’in bat›daki en uç noktas›d›r. Planlama çal›fl-
ma alan›; 16 Eylül, ‹smet ‹nönü, Musalla Mahallelerinin bir k›sm›n› kapsamaktad›r. Çal›fl-
ma alan› toplamda 118 ha iken, Kale Koruma alan› ve Kentsel Sit alanlar›n›n içinde ba-
r›nd›ran planlama alan› 10,8 ha’d›r.
Çeflme Merkez Kale Koruma Alan› ve Kentsel Sit Alan› Koruma Amaçl› 1/1000 ölçekli
Uygulama  ‹mar Plan› ile ilgili Belediyeniz taraf›ndan gerçeklefltirilen iki adet toplant›ya
kat›l›nm›flt›r. Bu toplant›lar sonucunda elde edilen analiz çal›flmalar›, plan raporu ve
1/1000 ölçekli Koruma Amaçl› Uygulama ‹mar Plan› Komisyonumuzca incelenmifltir. Bu
inceleme sonucu oluflan görüfllerimiz flöyledir:
1) Çal›flma alan› 118 ha iken, planlama alan› 10,8 ha’d›r. Planlama alan› ile ayn› özellik-
leri gösteren ve tescilli pek çok yap›y› bar›nd›ran bir bölüm alan  planlama alan› d›fl›nda
de¤erlendirilmifltir. Planlama alan› ile çal›flma alan›n›n çak›flmad›¤›, bu nedenle de alan
bütünlü¤ünün yok edildi¤i düflünülmektedir.
2) Çeflme Kalesi, Kervansaray, camiler, kiliseler, konutlar ve çeflmeler planlama alan›nda-
ki temel ö¤elerdir. Ancak bölgeyi özel k›lan ve dokusunu oluflturan bu yap›lara iliflkin ye-
terli veri araflt›rmas› yap›lmam›flt›r.
3) Bölgede yer alan ve farkl› dönemlerde yap›lan bu yap›lar›n tarihsel süreçteki bütünlü-
¤ü vurgulanarak günümüze referanslar›n›n oluflturulmas›; her parselin tek tek ele al›na-
rak irdelenece¤i bir çal›flma biçiminin izlenmesi gerekirdi. Oysa haz›rlanan ‹mar Plan› ve
eki raporda yeni yap›laflmalara iliflkin hükümlerde bu süreci ve sonucunu izlemek müm-
kün olmamaktad›r. Önerilen yap›laflma koflullar›, tam tersine geleneksel dokuyu zedele-
yecek hükümler tafl›maktad›r.
4) Haz›rlanan ‹mar Plan›nda, imar planlar›n›n tafl›mas› gereken gösterim dili ve asgari kri-
terler bulunmamaktad›r. Örne¤in; planlama s›n›r› gösterimi planda ve lejantta farkl›d›r.
Lejantta bulunmayan, ancak planda bulunan kullan›mlar söz konusudur. Ayr›ca lejant›n 
G – Yap›laflma fiartlar›nda "Edirne ‹mar Yönetmeli¤i çerçevesinde belirlenen kat yüksek-
likleri esas al›narak uygulama yap›lacak  en  fazla kat adedidir." hükmü yer almaktad›r.
Baflka bir çal›flmadan yanl›fll›kla aktar›lan bu not bile planlama yap›lan bölgenin karakte-
ristiklerinin gereken önemle ve bölge özelinde ele al›nmad›¤›n› göstermektedir.
5) Yukar›da sözü edilen süreçler izlenmeden plan çal›flmas› yürütüldü¤ü için; gereken
özenle plan kararlar› üretilmemifltir. Çal›flma alan›n›n büyük bölümünde ve sivil mimarl›k
ürünlerinin ço¤unda 2 katl› yap›lar yer almas›na ra¤men, ‹mar Plan›nda her yer için 9.50
gabari öngörülmüfltür. Bu hem tescilli yap›lar›n korunmas›na engel oluflturmakta, hem
yap› yo¤unlu¤unu art›rmakta, hem de tek tipleflme nedeniyle dokunun mimari diline za-
rar vermektedir.
6) Plan notlar›nda; Genel Hükümler bafll›¤› alt›nda yer alan baz› maddelerde
(6,7,11,13…), basit onar›m, köklü onar›m, yeniden yap›m tan›mlar›nda Koruma Kurulu
ilke kararlar› ve Koruma Mevzuat›na ayk›r›l›klar bulunmaktad›r.
Yukar›da s›ralanan nedenlerle haz›rlanan Çeflme Merkez Kale Koruma Alan› ve Kentsel
Sit Alan› Koruma Amaçl› 1/1000 ölçekli Uygulama ‹mar Plan› çal›flmas›n›n bu haliyle gi-
derilemeyecek sak›ncalar tafl›d›¤› ve Çeflme’ye gereken önem ve özenle yaklaflmad›¤›
inanc›nday›z. Planlama bölgesinin geçmiflten günümüze izlerinin tafl›narak güncel yorum
ve gereksinimlerle birlikte ça¤dafl bir yaklafl›mla tekrar ele al›nmas› gerekti¤ini düflünüyoruz.
Mimarlar Odas› ‹zmir fiubesi Yönetim Kurulu

MERKEZ KALE KORUMA VE KENTSEL S‹T ALANI KORUMA AMAÇLI
‹MAR PLANI TEKRAR ELE ALINMALIDIR

Çeflme Belediye Baflkanl›¤›’na 08.12.2006
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Mesleki denetim amac›yla Odam›za sunulan 31K IVB Pafta,310 Ada, 6 Parsel’de proje-
lendirilen Bornova Belediyesi Çok Amaçl› Salonu,  Bornova Büyük Park içinde yer almak-
tad›r. Bu örnekten önce de kentimizde parklar›n içinde yap›laflmalar söz konusu idi ve bu
gelenek ne yaz›k ki devam etmektedir. 

‹BfiB ‹mar Yönetmeli¤i’nin 14-E-1 maddesi parklarla ilgili düzenleme ve yap›laflma usul-
lerini tan›mlamaktad›r. Yönetmeli¤in bu maddesinde; parklar için gerekli tesisler d›fl›nda
bu alanlarda sadece  tuvalet, süs havuzu ve pergola  yap›labilece¤ine iliflkin hüküm
bulunmaktad›r.

Ö¤renci kenti olan Bornova’da Büyük Park özellikle gençler ve Bornova halk› taraf›ndan
yo¤un olarak kullan›lan bir aland›r. Büyük Parkta geçmifl y›llarda yap›lm›fl kafeteryalar,
büfeler, arfliv binas›, karakol, kültür merkezi gibi kentsel yaflam için gerekli ancak park-
larda yer almayacak kullan›mlar bulunmaktad›r. 

Kifli bafl›na düflen yeflil alan›n en az oldu¤u   kentlerden biri olan ‹zmir’de vazgeçilmez
ve birincil gereksinim yeflil alan kullan›mlar›n›n art›r›lmas›d›r. Gerek bu parkta, gerekse
kentimizdeki di¤er parklarda mevcut yap›laflmalar›n mümkünse hemen, de¤ilse
ekonomik ömürlerini ve ifllevlerini tamamlad›ktan sonra y›k›larak yeflil alana döndürülme-
si gerekmektedir.

Yap›lmak istenen projede Meclis Salonu ve Nikah Salonu ifllevleri yer almaktad›r. fiu anda
bu ifllevleri yerine getirmek üzere kullan›lan yap›lar›n oldu¤u bilinmektedir. Kald› ki bu
yap›lar›n yeterli olmamas› bile park alan› içinde bu ihtiyac› karfl›lamak için gerekçe
oluflturamaz. Kentin baflka bölgelerinde bu ifllevler için daha uygun alanlar aranmal› ve
bulunmal›d›r.

Yukar›da  s›ralanan nedenlerle; Bornova Büyük Park’ta Eski Adliye binas›n›n y›k›larak yer-
ine daha yüksek gabaride ve daha yo¤un kullan›m öneren karar› yanl›fl buluyor, bu
yap›n›n inflas›n›n flehircilik ve kamu yarar›na uygun olmad›¤›n› bilgilerinize sunuyoruz.

Mimarlar Odas› ‹zmir fiubesi Yönetim Kurulu

BORNOVA ‹LÇES‹  31K IVB PAFTA,  310 ADA,  6 PARSEL’DE  YER
ALAN M‹MAR‹ PROJE ‹LE ‹LG‹L‹ ÇEK‹NCE RAPORU

Say›n S›rr› Aydo¤an - Bornova Belediye Baflkan› 23.01.2007
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31 Mart 1 Nisan tarihleri aras›nda Antalya’da gerçeklefltirilecek 40. Dönem 2. Merkez Da-
n›flma Kurulu gündemi “Mesleki Denetim Sisteminin Bütün Olarak De¤erlendirilmesi ve
Mesleki Denetim Uygulamalar›” olarak belirlenmifltir.  Dan›flma Kurulu gündemi, üç ana
bafll›k alt›nda de¤erlendirilebilir.

1 ) ODA YÖNETMEL‹KLER‹ VE fiARTNAMELER‹ ‹LE ‹LG‹L‹ KONULAR :

02.06.2005 tarihli Resmi Gazete’de yay›nlanan Mimarlar Odas› Serbest Mimarl›k Hizmetle-
rini Uygulama, Tescil ve Mesleki Denetim Yönetmeli¤i’nin baz› maddeleri uygulamada so-
run yaratmakta, baz› maddeleri uygulanamamaktad›r.

a) 9. madde de de¤iflken hisse oran› sorun yaratmaktad›r.Mimar ya da mimarlar›n pay›
%51’den az olmamak üzere sabit bir oran belirlenmelidir.

b) 7,8 ve 9. maddelerde yer alan ücretli çal›flan mimarlar›n asgari bedellerinin Merkez  Yö-
netim Kurulu taraf›ndan ivedilikle belirlenmesine ihtiyaç vard›r.

c) 7,8 ve 9 maddelerde yer alan ücretli mimarlar›n özlük haklar› ile ilgili hükümlerin  uygu-
lama olanaklar› araflt›r›lmal›d›r.

d) 7,8,9,10,11,12 maddelerde Mimarl›k hizmeti verecek mimarda meslek içi e¤itim alm›fl
olma koflulu aranmaktad›r. Mimarlar Odas›’n›n bütün birimlerinin bu sürece katk› koymas›
ve Sürekli Mesleki Geliflim program›n›n ivedilikle hayata geçirilmesi gerekmektedir.

e) Oda yönetmeliklerinde yer alan hükümlere ayk›r›  davranan ve mesleki denetim ifllemi
yapt›rmayan üyelere verilen cezalar cayd›r›c› ve cezaland›r›c› olmaktan uzakt›r. Mevzuat›-
m›zda yap›lacak düzenlemelerle bu çeliflkinin giderilmesi gerekmektedir.

f)  Mimarl›k hizmetleri ve uygulama alanlar›n› tan›mlayan flartnamelerimiz; baz› hizmetlere
yeterince tan›m getirmemektedir.Mimari çevre düzenleme hizmetleri, imar  planlama çal›fl-
malar›, mimari dan›flmanl›k, müflavirlik hizmetleri bunlardan baz›lar›d›r. 

fiartnamelerimizin, mimarl›¤›n bütün alanlar›n› kapsayacak flekilde zenginlefltirilmesi  gerek-
mektedir. 

g) Tam ve kusursuz olarak mimarl›k hizmetlerinin verilmesi için bütün ifl aflamalar›n›n yap›l-
mas› sa¤lanmal›d›r. Mimar›n, mimari Mesleki Kontrollük  (MUS) hizmetini yerine getirme-
sinin önemi vurgulanmal›, denetim modelleri gelifltirilmelidir.

h)  Serbest mimarl›k hizmetlerini vermekle yetkili k›l›nm›fl, tescil belgeli bir mimar›n yan›n-
da olmak koflulu ile, “yard›mc› mimar” olarak proje çal›flmalar›na katk›da bulunan meslek-
tafllar›n, katk›da bulunduklar› projelerle ilgili olarak Mimarlar Odas›’nda sicil kay›tlar›n›n tu-
tulamamas›, bu meslektafllar›m›z›n mesleki birikimlerinin izlenememesinden kaynaklanan
hak kay›plar›na yol açmaktad›r. fiartnamelerimizde “yard›mc› mimar” tan›m›n›n yap›lmas›
ve tescil belgeli mimar ile yard›mc› mimar aras›nda imzalanan bir sözleflme ve taahhütna-
me ile birlikte kayda al›narak, “yard›mc› mimar”lar›n da sicillerinin tutulabilir hale gelmesi
için çal›flma yap›lmal›d›r. 

40.DÖNEM 2. MERKEZ DANIfiMA KURULU GÜNDEM‹NE ‹L‹fiK‹N 

‹ZM‹R fiUBES‹ GÖRÜfiLER‹

Mimarlar Odas›Baflkanl›¤›’na 05.03.2007
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2)  MESLEK‹ DENET‹M ‹fiLEMLER‹ ‹LE ‹LG‹L‹ SORUN ALANLARI

a) Serbest Mimarl›k Hizmetleri  Büro Tescil Belgesi  alacak üyelerimiz için meslek içi e¤itim
alma koflulu öngörülmüfl, ancak  bu kiflilerin projelerini denetleyecek mesleki denetim ya-
pan görevliler için zorunluluk  getirilmemifltir.  Mesleki denetim görevlilerine meslek içi e¤i-
tim alma koflulu getirilmesi, mesleki denetim iflleminin de daha nitelikli yap›lmas›n› sa¤layacakt›r. 

b)  Mesleki denetim ifllemleri s›ras›nda aranan belgeler (sözleflme , fatura…vb)  

yap›lan ifllemler, mesleki denetim yap›lan projelerde aranan çizim ve sunufl standartlar› fark-
l›l›¤›, fenni mesuliyet uygulamalar›n›n farkl›l›¤› vb…. gibi farkl› birimlerde farkl› uygulamala-
r›n sürdürülmesi sorunlar yaratmaktad›r. 

Mesleki Denetim yapan bütün birimlerin ayn› kararlarla ve ayn› nitelikte mesleki denetim uy-
gulamalar›n› sürdürmeleri Mimarlar Odas›’n›n ve mesleki denetim uygulamalar›n›n tart›fl›l-
mas›n› azaltacakt›r. Mesleki denetim tüm birimlerde ayn› standartta uygulanmal›d›r.

c)  Mesleki denetim  ifllemi sonras›nda al›nan  mesleki denetim bedeli, denetim hizmeti ve-
rilen ifl aflamalar›n› kapsamal›d›r. Mimarlar Odas›’n›n denetim hizmeti vermedi¤i halde Mi-
mari Mesleki Kontrollük (MUS) bedelinden de mesleki denetim bedeli al›nmas› üyelerin
tepkilerine neden olmaktad›r.

d)  Mesleki denetim ifllemleri ve üye sicillerinin  daha donan›ml› ve daha pratik, bir prog-
ramda tutulmas› için  araflt›rma yap›lmal›d›r.

3) KAMU KURUM VE KURULUfiLARI   ‹LE ‹LG‹L‹ SORUN ALANLARI

a)  4734 Say›l› Kamu ‹hale Kanunu’na göre ve “hizmet al›m›” kapsam›nda yap›lan proje iha-
leleri genellikle “en ekonomik teklif en düflük tekliftir” kriteri ile yap›ld›¤›ndan proje bedel-
leri Odam›z en az  bedellerinin alt›nda kalmakta, elde edilen ürünler de istenen ve bekle-
nen sonucu vermemektedir. Proje ihaleleri için, uluslararas› mevzuat incelenerek “proje hiz-
meti al›m flartnamesi” haz›rlanmal›, ilgili Bakanl›klarla bu konuda giriflimlerde bulunulmal›d›r.

b) Kamu tasarrufu alt›ndaki arsalarda olsa bile, kamu idarelerinin “gelir paylafl›m› yöntemi”
gibi ticari nitelik kazanan yat›r›mlar için yap›lan projeler 3194 say›l› ‹mar Kanununun 26.
Maddesi kapsam›nda de¤ildir. Bu projelerle ilgili gerekirse hukuksal mücadele verilmeli,
mesleki denetim kriterleri di¤er projelerden ayr›cal›kl› olmamal›d›r.

c) Yap› ruhsatlar›n› ve yap› kullanma izin belgelerini göndermeyen, sicil durum belgesi iste-
meden ruhsat veren yerel yönetimler uyar›lmal›; k›sa sürede de¤ifliklik olmazsa ‹çiflleri Ba-
kanl›¤›na bildirilmelidir. Ayr›ca, bu belgelerin gönderilmemesi veya istenmemesinin mesleki
denetim sorumlulu¤unu ortadan kald›rmad›¤›; ilerde Bakanl›k vas›tas› veya yarg› yolu ile el-
de edilecek bu belgelerin, Odam›z mesleki denetim kay›tlar› ile karfl›laflt›r›laca¤› üyelerimize
ilan edilerek hat›rlat›lmal›d›r.

d) Oda mevzuat› d›fl›ndaki mevzuatla ilgili sorunlar için Genel Merkezimiz taraf›ndan çal›fl-
malar yap›lmal›, çözüm önerileri ilgili Bakanl›k ve ‹darelere iletilmelidir.

e)  Di¤er meslek Odalar›n›n genel rekabet kurallar›na ve eti¤e ayk›r› mesleki denetim uygu-
lamalar› için TMMOB nezdinde giriflimde bulunulmal›d›r. Böyle bir süreç yaflan›yorsa, geçici
bile olsa benzer mesleki denetim sistemlerine kat›l›nmamal›d›r.

Mimarlar Odas› ‹zmir fiubesi Yönetim Kurulu
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‹zmir Büyükflehir Belediye Baflkanl›¤›’na 11.07.2007

‹NC‹RALTI YER SEÇ‹M‹ EXPO ‹Ç‹N UYGUN DE⁄‹LD‹R
‹zmir-‹nciralt› Turizm Merkezi ve EXPO Fuar alan› 1/25.000 ölçekli Çevre Düzeni Plan› Turizm
Teflvik Kanunu’nun 7. maddesi uyar›nca Kültür ve Turizm Bakanl›¤› Yat›r›m ‹flletmeler Genel
Müdürlü¤ü’nce re’sen onaylanarak ‹zmir Büyükflehir Belediyesinde ask›ya ç›kar›lm›flt›r.

Odam›z EXPO 2015’in ‹zmir’de gerçeklefltirilmesinin kentimize ve ülkemize önemli katk› sa¤-
layaca¤› inanc›yla bugüne kadar tüm çal›flmalara katk› ve kat›l›mda bulunmufltur. Ancak ‹n-
ciralt›  gibi ‹zmir için ekolojik aç›dan hassas bir bölgenin tercih edilerek yo¤un yap›laflmaya
aç›lmas›n›n geri dönülmez bir kay›p olaca¤› sürekli vurgulanagelmifltir.

‹nciralt› bölgesi ‹zmir bütünü içinde önemli bir konuma sahip, a¤›rl›kl› olarak tar›msal amaçl›
kullan›m karar› belirlenmifl bir aç›k aland›r. Bu bölge tar›m ve yeflil dokusu nedeniyle kentin
sa¤l›kl› yaflam koflullar›n›n oluflmas›na ve  fiziksel çevresinin dengesine olanak sa¤layan bir
aland›r.

1/25.000 ölçekli ‹zmir Kentsel Bölge Naz›m ‹mar Plan›’nda da bölge "Tar›msal Niteli¤i Koru-
nacak Alan" fleklinde tan›mlanm›flt›r.

Bütün bunlar yok say›larak Kültür ve Turizm Bakanl›¤› taraf›ndan haz›rlanan ve onaylanan ‹n-
ciralt› Turizm Merkezi ve EXPO Fuar Alan› 1/25.000 Çevre Düzeni Plan›nda; kent bütününe
iliflkin haz›rlanan 1/25.000 planda yer alan kararlara ayk›r› bir plan üretilmifltir. Bu plan kara-
r›; çevresiyle bütünleflmemifl, bütüncül planlama ilkelerine de ayk›r› bir yaklafl›md›r.

Planlama alanlar›n›n bir bölümü 2. derece Do¤al Sit, geri kalan bölümü de 3. derece Do¤al
Sit niteli¤inde olup, Dalyan bölümünde 1. derece Do¤al Sit karar› vard›r. Bakanl›kça haz›rla-
nan plan, do¤al sitlerle ilgili ilke kararlar›na ayk›r› olup bölgenin do¤al bitki örtüsünü ve ka-
rakterini yok edecek nitelikte kararlar öngörmektedir.

Planlama ilkeleri ve tekni¤ine hiçbir aç›dan uygun olmayan 1/25.000 planda, 1/5000 ve
1/1000 ölçekli planlarda ‹zmir 1 No’lu Kültür ve Tabiat Varl›klar›n› Koruma Bölge Kurulu’nun
uygun görüflünün al›naca¤›na dair plan notu bulunmaktad›r. Ancak bu not planlama ve ko-
ruma mevzuat›na tümüyle ayk›r› olup, 1/25.000 Çevre Düzeni Plan› içinde Kurul onay› almak
gerekmektedir.

1/25.000 Çevre Düzeni Plan›’n›n k›y› kenar çizgisi güncellenmifl son hali haz›r üzerinde yap›l-
mas› gerekmektedir. Ancak ask›ya ç›kar›lan plan bu nitelikte de¤ildir.

Plan müellifinin kimli¤i ve niteli¤i belirsizdir, bu plan› haz›rlamaya yeterli oldu¤u görülmemek-
tedir.

Her ölçekte haz›rlanan plan›n bir raporu olmas› gerekmektedir. Planlar raporu ile bir bütün-
dür. ‹zmir kenti için bu kadar önemli bir bölgeye iliflkin haz›rlanan bu plan›n raporu yoktur.
Ayr›ca plan, fuar alan› tan›m› getirilmeyen bölgeler için herhangi bir kullan›m karar› önerme-
mektedir.

Aç›kça görülmektedir ki bu plan›n yap›m sürecinde; plan yap›m koflullar› ile ilgili hiçbir koflul
ve kural yerine getirilmemifltir. 

Kültür ve Turizm Bakanl›¤› Yat›r›m ‹flletmeler Genel Müdürlü¤ü taraf›ndan haz›rlanarak onay-
lanan ve ‹zmir Büyükflehir Belediyesi taraf›ndan ask›ya ç›kart›lan 1/25.000 ölçekli ‹zmir-‹nci-
ralt› Turizm Merkezi Çevre Düzeni Plan›n›n flehircilik ilkeleri ve kamu yarar›na ayk›r› oldu¤u-
na dair itiraz›m›z, Kültür ve Turizm Bakanl›¤›’na iletilmek üzere ‹zmir Büyükflehir Belediyesi’ne
gönderilmifltir.

Mimarlar Odas› ‹zmir fiubesi
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Yap› ve tesis üretiminin ça¤dafl teknik kurallara ve ülke gerçeklerine uygun bir flekilde
projelendirilmesi ile, sa¤lam, güvenli, kullan›fll› ve ekonomik olarak uygulanmas›n›n en
öncelikli koflulu mühendislik ve mimarl›k hizmetlerinin tam ve eksiksiz olarak verilmesini
gerektirmektedir.

Sa¤l›kl› bir kentleflmenin ve güvenli bir yap›laflman›n en önemli koflulu ise yetki ve sorum-
luluklar›n tam olarak tariflenmesi ile birlikte her aflamada nitelikli mesleki denetim ifllevi-
nin sürdürülmesidir.

Meslek odalar›n›n, yaklafl›k k›rk y›ld›r sürdürmekte oldu¤u Mesleki Denetim Uygulamas›,
mühendis ve mimarlar›n müelliflik haklar›n›n ve bu hakla birlikte oluflan hizmet bedelinin
saptanmas›n›n, üyeler aras›ndaki haks›z rekabetin önlenmesinin yasal güvencelerini olufl-
turmay› hedeflemektedir.

Meslek Odalar›,  Mesleki Denetim görevini ilgili yasalardan almaktad›r. 3458 Say›l› Mü-
hendislik Mimarl›k Hakk›nda Kanun uyar›nca Mimarl›k ünvan›n› kullanarak mesleklerini
icra etmek isteyen mühendis ve mimarlar 6235 say›l› TMMOB Kanunu uyar›nca ilgili mes-
lek odas›na kaydolmak ve üyeliklerini sürdürmek zorundad›rlar.

Yine 6235 say›l› TMMOB Kanununun 2b ve 2c maddeleri meslek odalar›na "kamu yara-
r›n›n korunmas›, mesle¤in do¤ru uygulanmas›n›n sa¤lanmas›, hizmetin mühendis ve mi-
marlar taraf›ndan yap›l›p yap›lmad›¤›n›n denetlenmesi ve haks›z rekabetin önlenmesi"
görevlerini vermektedir.

Türk Mühendis ve Mimar Odalar› Birli¤i'nce haz›rlanan ve 24 Haziran 1981 tarihinde
17410 say›l› Resmi Gazetede yay›nlanan "TMMOB Asgari Ücret ve Çizim Standartlar› Tes-
pit Komisyonu ve Kontrol Bürolar›n›n Kurulmas›na iliflkin Yönetmelik" ve 23 fiubat 2005
tarih 25736 say›l› Resmi Gazete’de yay›nlanan “TMMOB Mimarl›k - Mühendislik Hizmet-
leri ve Asgari Ücret - Asgari Çizim ve Düzenleme Esaslar› Yönetmeli¤i” Odalar›, üyeleri-
nin vermekte olduklar› mesleki hizmetleri (projeleri) Asgari Çizim Standartlar› ve ücretle-
ri esas›na göre denetlemekle görevlendirmifltir.

Ayr›ca 3030 Say›l› Kanun Kapsam› D›fl›nda Kalan Belediyeler Tip ‹mar Yönetmeli¤i mad-
de 57/5 “‹dare, Kanuna ayk›r› uygulama nedeniyle süreli olarak haklar› k›s›tlanan proje
müelliflerinin bu durumunu denetlemek üzere ilgili meslek odas›nca düzenlenen, meslek
adam›n› o andaki sicil durumunu gösterir, iflin ad› yaz›l› belgeyi her proje için ister” den-
mektedir. Bu belgeden yola ç›karak 01.01.2002 tarihinde yürürlü¤e giren Yap› Ruhsat
Formlar›nda proje müelliflerinin (mimari, statik, elektrik, mekanik tesisat) ad› soyad›, oda
sicil no, büro tescil no, oda belge no haneleri bulunmaktad›r. Bu k›sm›n ilgili meslek oda-
s›ndan iflin ad› yaz›l› her ifl için al›nan Oda belgesi numaras› ile tamamlanmas› gerekmek-
tedir. Bu belge olmadan düzenlenen yap› ruhsatlar› hukuksal aç›dan geçersiz say›lmaktad›r. 

Yukar›da tan›mlanan yasal gerekçeler Meslek Odalar›n›n Mesleki Denetiminin daha sis-
temli ve etkin bir flekilde uygulanmas›n›n gereklili¤ini ortaya koymaktad›r.

Sa¤l›kl› bir yaflam çevresinin oluflmas› ve güvenli yap›laflma - kentleflmenin gerçekleflme-
sinde bütün kurumlar›n ortak davranabilmesi belirleyici olacakt›r. Bu amaçla imar süreç-
lerinde Meslek Odalar›  ile iliflkilerin ve iflbirli¤inin gelifltirilmesi gere¤ini bilgilerinize sunar
çal›flmalar›n›zda baflar›lar dileriz.

Mimarlar Odas› ‹zmir fiubesi

MESLEK ODALARININ MESLEK‹ DENET‹M UYGULAMASI HAKKINDA

Yeni Pazar Belediye Baflkanl›¤›’na 17.07.2007
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TMMOB ‹ZM‹R ‹L KOORD‹NASYON KURULU“ÇA⁄DAfi, DEMOKRAT‹K,
SANAY‹LEfiEN VE ÜRETEN B‹R TÜRK‹YE ‹Ç‹N GÖRÜfi VE ÖNER‹LER”
K‹TAPÇI⁄INI YAYIMLADI

TMMOB ‹zmir ‹l Koordinasyon Kurulu 2007 Genel Milletvekili Seçimleri öncesinde, 18
Meslek Odas› ile birlikte kuruluflundan bugüne kadar gerçeklefltirdi¤i kat›l›mc› bilgi biri-
kimlerini bir kitapç›k halinde kamuoyu ile paylaflt›.

Öncelikle Türkiye’nin içinde bulundu¤u sosyal ve ekonomik yap›ya ve bunlar›n nedenle-
rine de¤inilen kitapç›kta; e¤itim, sa¤l›k, sanayi, ekonomi, tar›m, ormanc›l›k, do¤al kay-
naklar, turizm, do¤al yaflam ve çevre gibi bafll›klar alt›nda içinde bulundu¤umuz durum
ortaya konup, çözüm yollar› önerilmektedir. 

Kitapç›¤›n son bölümü olan "Nas›l Bir ‹zmir?" bafll›¤› alt›nda ise; ülkemizdeki gidiflat›n
kentimizi nas›l etkiledi¤ine iliflkin ç›kar›mlarda bulunulmakta, ça¤dafl, planl›, sa¤l›kl› ve
güvenli kentler için kat›l›mc›, saydam, ayd›nl›k yerel yönetim anlay›fl›n› egemen k›lacak
merkezi politikalar›n gelifltirilmesi ve uygulanmas› gerekti¤ine de¤inilmektedir.
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SUNUfi

Bilindi¤i üzere bir Genel Milletvekili Seçimi öncesindeyiz.

Bugün siyasi iktidarlar›n dünyam›zda ve ülkemizde uygulad›¤› insan›, do¤ay› hiçe sayan
politikalar› ülkemizin ve dünyam›z›n gelece¤ini karartan bir noktaya ulaflm›flt›r. Gelir da-
¤›l›m› ve kaynaklar›n kullan›m›ndaki adaletsizlik artm›flt›r. Dünya toplam gelirinin %80’i
ise dünya nüfusunun %15’i taraf›ndan kullan›lmaktad›r. Dünya üzerinde tüketimi aflan
bir üretim gerçekleflmesine karfl›n büyük bölümü çocuk olmak üzere milyonlarca insan
açl›ktan ölmektedir.

Dünyam›zda tüketim h›z› toprak, hava ve denizdeki do¤al kaynaklar›n yenilenme h›z›n-
dan %20 daha fazlad›r. 2050’de bu oran›n %220’ye ç›kaca¤› ve kaynaklar›n büyük bir
h›zla kuruyaca¤› bilinmektedir. Halen 1 milyardan fazla insan›n su s›k›nt›s› yaflamakta ol-
du¤u dünyam›zda, hava kirlili¤i ve bunun neden oldu¤u rahats›zl›klar nedeniyle her y›l 3
milyon insan ölmektedir.

Dünya atmosferinde karbondioksit oran› iki yüz elli y›l öncesine oranla %30 daha fazla
artm›fl durumdad›r. Bu durum yak›n gelecekte felaket demek olan küresel ›s›nman›n ya-
ratt›¤› geri dönülmez sonuçlara neden olabilecektir.

Ülkemiz de dünyam›zda yaflanan bu siyasi, ekonomik, ekolojik “geliflmelerden” do¤ru-
dan etkilenmektedir. Bugün ülkemizde de siyasi iktidarlar›n y›llard›r dayatt›¤›, sosyal hu-
kuk devleti anlay›fl›n› hiçe sayan, dar grupçu politikalar› sonucunda halk›m›z yolsuzluk,

NASIL B‹R TÜRK‹YE?
NASIL B‹R ‹ZM‹R?

TMMOB ‹KK
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yoksulluk, iflsizlik, eflitsizlik, toplumsal umutsuzluk ve karamsarl›k sarmal›na mahkum edil-
mifltir.

Bugün ülkemizde siyasetin tarikat, afliret, ticaret sarmal›nda yönetilmesiyle halk›m›z›n
kamplaflma ve kutuplaflmas› artm›fl, gelir dengesizli¤i ve vergi adaletsizli¤i en üst düzeye
ulaflm›fl, yat›r›mlar durma noktas›na gelmifl, iflsizlik ise her geçen gün katlan›r boyuta
ulaflm›flt›r.

Siyaset, siyasi iktidar taraf›ndan siyasi yandafllar›na kadrolaflma, ekonomik ç›kar sa¤lama
arac›na dönüflmüfl din gerici ideolojik saplant›larla siyasete alet edilir hale getirilmifltir.

Bugün,  üretim ekonomisi yerine rant ekonomisini esas alan, ülkemizin yer alt› ve yer üs-
tü kaynaklar›n›n talan›na göz yuman, dokunulmazl›¤› kald›r›lmayarak yolsuzluklar› yapan-
lar›n yan›na kar b›rakan, TBMM’ni ayr›cal›kl› kifliler kulübüne dönüfltüren ve toplumda bi-
reylerin yasalar önünde eflitli¤ini zedeleyen siyaset anlay›fl›n›n yaratt›¤› siyasi ve ekonomik
sorunlar›n ulaflt›¤› boyut sorunlar daha da a¤›rlaflt›rm›flt›r. 

22 Temmuz 2007 Milletvekili Genel Milletvekili Seçimleri bir olanak olarak karfl›m›za ç›k-
mas›na ra¤men; siyasi politikalar ve seçim yasalar› ço¤ulculu¤u esas alarak demokratik-
lefltirilmeden seçimlere gidiliyor olmas› demokrasi ve halk›n temsiliyeti aç›s›ndan çok
önemli bir eksikliktir.

Toplumun tüm kesimlerinin temsiliyetine olanak tan›mayan, halk›n temsilcilerini do¤ru-
dan belirleyebilmelerini engelleyen bir seçim sistemi ile parlamentonun yenilenmesi ger-
çeklefltirilecektir. Ne yaz›kt›r ki bu yenilenme yaln›zca parlamenterlerin isimlerinin yenilen-
mesi olarak sonuçlanacakt›r. Genifl halk kitlelerini iflsizli¤e, yoksullu¤a mahkum eden po-
litikalar›n de¤iflece¤ine iliflkin herhangi bir umut görünmemektedir.

Belirtti¤imiz eksikliklere ra¤men içinde bulundu¤umuz bu olumsuz koflullar› yaratan siya-
si ortamdan uzaklaflmas› için Türk Mühendis ve Mimar Odalar› Birli¤i ‹zmir ‹l Koordinas-
yon Kurulumuz (TMMOB ‹zmir ‹KK) 18 Meslek Odam›z›n kuruluflundan bugüne gerçek-
lefltirdi¤i kat›l›mc› ortamlardan elde etti¤i birikimleri ve çal›flmalar› kamuoyu ile paylaflma-
y› görev saymaktad›r.

Bu amaçla Odalar›m›z›n gerçeklefltirdi¤i Kongre ve Sempozyumlarda elde edilen sonuç-
lar›, ülkemiz siyasi ve ekonomik sorunlar›na genel bak›fl›m›z› de¤erlendirme ve önerileri-
mizi bu broflürde belirtilen ana bafll›klarda özetlemeye çal›flt›k. Broflürde yer alan bafll›k-
lar›n her birinin yüzlerce sayfal›k aç›klamalar› arflivlerimizde bulunmaktad›r.

TMMOB ‹KK olarak tüm üyelerimiz ve ‹zmirlileri ça¤dafl, laik, demokratik, üreten, sanayi-
leflen, ba¤›ms›z bir Türkiye ve ça¤dafl, planl›, sa¤l›kl›, güvenli bir kentleflme hedefiyle bu
broflürde yer alan de¤erlendirme ve önerileri çal›flma programlar›na yans›tacak, yaflama
tafl›yacak kararl›l›ktaki parti ve adaylara destek olmaya ça¤›r›yoruz. 
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TEMEL ‹LKELER

TÜRK‹YE’DE LA‹K, DEMOKRAT‹K CUMHUR‹YET VE SOSYAL HUKUK DEVLET‹
TEMEL ‹LKES‹ EGEMEN OLMALIDIR.

Y›llard›r siyasi iktidarlar halk›m›za ra¤men,  ça¤dafl, laik, demokratik, hukuk devletinin
tüm kurum ve kurallar› ile ifller ve ifllevsel k›l›nmas› yerine, gerici ideolojik saplant›lar›yla
dayatt›klar› sosyal, ekonomik politikalar›yla bu süreçte devletin kurumlar›n› çat›flma efli¤i-
ne, toplumu kamplaflma ve kutuplaflma noktas›na sürüklemifller, f›rsat bulduklar› yerde
e¤itimi, sa¤l›¤›, devlet yönetimini dinsel temelde yeniden flekillendirme aray›fl›n› sürdür-
müfllerdir. 

Ülkemiz dünyan›n genelinde yürütülen ve kayg› verici boyutlara ulaflan, etnik, dinsel, kül-
türel çat›flmalar›n efli¤ine sürüklenmek istenmektedir. Gerilim ortam›ndan ve bu kamp-
laflmadan beslenen çevreler, etnik ve dinsel kültürel ayr›mc›l›k üzerinden siyaset yapma-
ya çal›flarak toplumdaki gerilimi üst noktalara tafl›mak istemektedirler.

Oysa siyaset kültürünün kutuplaflm›fl, kamplaflm›fl, birbirine karfl› husumet duyan anlay›-
fl›n yerine ça¤dafl, laik, demokratik ilkeler temelinde yükseltilmesi gerekmektedir.

Siyaseti inanç çat›flmas›na dayal› din, ›rk ve kimlik siyaseti olmaktan ç›karmak, ça¤dafl bir
vatandafll›k anlay›fl›na dayand›rmak, insanlar›n inanc›n›, dinini sorgulamayan, tümüne de-
¤er veren, sayg› gösteren bir kültüre tafl›mak gerekmektedir.

Hukukun üstünlü¤ü ve hukuka sayg›n›n yönetime ve toplumsal iflleyifle yerleflmesi gerek-
mektedir. 

NASIL B‹R TÜRK‹YE?
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Yarg› ba¤›ms›zl›¤›n›n ve tarafs›zl›¤›n›n, yarg›ç güvencesinin ve yarg› denetiminin etkinli¤i-
nin sa¤lanabilmesi gerekmektedir.

Toplumun yans›z ve do¤ru siyasal bilgilere ulaflmas› gerekmektedir.

Ülkemizde insan haklar›n›, özgürlü¤ü, eflitli¤i ve laikli¤i, kat›l›mc› ço¤ulcu demokrasiyi
egemen k›lmak gerekmektedir. Bunun için güçlü demokratik kurumlar›n varl›¤› ve huku-
kun üstünlü¤ü ile temel insan haklar› ve temel özgürlükler siyasetin olmazsa olmaz›n›
oluflturmal›d›r.

Demokratik Sosyal Hukuk Devleti anlay›fl›n›n egemen k›l›nmas› bu gerekliliklerin yerine
getirilmesi bugün ülkemizin ç›k›fl yoludur.

Mevcut siyasi partiler ve seçim yasalar›ndan kaynaklanan olumsuz demok-
ratik koflullara ra¤men bireyi özgür k›lan, eme¤i yücelten, devlete demokra-
tik ve toplumsal bir içerik kazand›ran; siyasi iktidarlar›n yasa ve kural tan›-
maz, hukukun üstünlü¤üne duyars›z tavr› yerine kat›l›mc›, ço¤ulcu, özgür-
lükçü demokrasi kültürünün yeflermesi ve köklenmesi gerekmektedir.

‹fiS‹ZL‹K, YOKSULLUK, Efi‹TS‹ZL‹⁄‹N G‹DER‹LMES‹ ‹Ç‹N RANT EKONOM‹S‹ 
YER‹NE ÜRET‹M EKONOM‹S‹ VE SOSYAL DEVLET ANLAYIfiI EGEMEN 
KILINMALIDIR

Siyasi iktidarlar›n IMF ile birlikte oluflturdu¤u ve yürüttü¤ü sosyal ve ekonomik politikalar
ülkemizi 2006 y›l› sonunda “borç bata¤›nda” rekor düzeye tafl›m›flt›r.

Ülkemizin kifli bafl›na kamu borcu 3700 USD seviyelerine ulaflm›fl ve 2002-2006 dönemin-
de her bir vatandafl›m›z›n sistemdeki kamu borcu %78 oran›nda artm›flt›r.

Yürürlükteki IMF dayatmal› program kapsam›nda izlenmekte olan “düflük kur yüksek re-
el faiz” politikas› sonucu ihracat giderek sürdürülemez noktaya tafl›nm›flt›r. ‹thalat ve d›fl
ticaret aç›¤› ve cari aç›k katlanarak artm›flt›r.

Siyasi iktidarlarca ifade edilen büyüme reel ekonomiye ve reel sektöre yans›mam›flt›r.

Ülkemizde kapanan iflyeri say›s› aç›lan iflyeri say›s›n›n üstüne ç›km›flt›r.

Yabanc› sermaye yat›r›mlar›, ülkemize gayrimenkul, flirket al›m› ve s›cak para olarak girifl
yapmakta olup, do¤rudan yat›r›mdan söz etmek mümkün de¤ildir. 

Ülkemizde oluflan s›cak para sto¤u patlamaya haz›r bir bomba haline gelmifltir. 

Tüm bu yanl›fl ekonomik politikalar sonucunda ülkemizde yoksulluk sorunu insanca yafla-
ma hakk›n› tehdit eden sosyal sorunlara neden olmufltur. Ekonomimizin istihdam ya-
ratma kapasitesi azalm›fl, iflsizlik artm›fl, gelir da¤›l›m› daha da bozulmufl,
bugün bir milyon kifli açl›k s›n›r›n›n alt›nda yaflamak zorunda kalm›flt›r.

18 milyon kifli ise en temel mal ve hizmetlerden yararlanmakta ciddi s›k›nt›lar çekmektedir.

Ülkemizde her dört kifliden biri yoksulluk s›n›r›n›n alt›nda yaflamaya mahkum edilmifltir.

A¤›rl›kl› olarak k›rsal kesimde olmak üzere yoksulluk toplumsal bunal›ma dönüflmüfltür.

%20’lere ulaflan iflsizlik sorununun çözümü için her y›l en az 900 bin kifliye ifl imkan› yarat›lmas›
gerekirken siyasi iktidarlar gerçekleri çarp›tarak iflsizlik oranlar›n› düflük göstermeyi tercih etmifltir.

YAZIfiMA ÖRNEKLER‹ VE RAPORLAR
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Ülkemiz genç ve dinamik bir nüfusa sahip olmas›na karfl›n, bu kaynak, üretim, hizmet
sektörlerinde verimli olarak de¤erlendirilmemifl halk›m›z iflsizli¤e mahkum edilmifltir.

Türkiye ‹statistik Kurumunun 2005 y›l› Ocak ay› verilerine göre 15-24 yafl aras› kurumsal
olmayan sivil ifl gücü 12.213.000 kifli olup bu yafl grubundaki iflsizlik oran› resmi verilere
göre %21.4’tür. Bu rakam resmi genel iflsizlik oran›n›n yaklafl›k iki kat›d›r.

Ülke genelinde bu durumdaki insanlar›n say›s› yaklafl›k 2.500.000’e ulaflm›flt›r.

Bu durum bunca insan›m›z›n herhangi bir e¤itim ve ö¤retim kurumunda e¤itimini sürdü-
remeden ve/veya herhangi bir sektörde istihdam edilmeden yaflam›n› sürdürmekte oldu-
¤u gerçe¤ini ortaya ç›karmaktad›r. Ayr›ca bu gençlerimizin büyük bir kesiminin sosyo
ekonomik düzeyi yoksulluk s›n›r›nda yaflayan ailelerimiz içinde yer ald›¤› da bilinen bir
gerçektir.

Mevcut durum y›llard›r tart›fl›la gelen “sosyal patlama” olarak nitelendirilen ortam›n ni-
tel ve nicel aç›dan en güçlü ateflleyici potansiyelini oluflturmaktad›r.

Bilindi¤i üzere ülkemizde bireylerin mesleki yeterliliklerini ölçebilen ulusal, uluslararas› dü-
zeyde meslek standartlar›, s›nav ve belgelendirme sistemi bulunmamaktad›r. Ulusal, mes-
lek standartlar›n›n ve bu do¤rultuda oluflturulmas› gereken e¤itim standartlar›m›z›n ol-
mamas›, mesleki ve teknik e¤itim programlar›m›z›n, Meslek Odalar›m›z›n, üniversitelerin,
sektör temsilcilerinin kat›l›m› olmadan haz›rlanmas› ve uygulanmas› sonucunda bu prog-
ramlara göre mesleki ve teknik e¤itim alan bireyler ifl piyasas›n›n istedi¤i mesleki nitelik-
leri kazanamamaktad›r. Ayr›ca herhangi bir e¤itim almadan çal›flarak beceri edinen kifli-
lerin büyük bir bölümü sahip olduklar› becerilerini belgelendirme imkan› bulamamaktad›r.

‹stihdam politikalar›n›n tüm bu gerçekler göz önüne al›narak yeniden planlanmas› ve uy-
gulanmas› gerekmektedir.

Yoksullu¤a çözüm üretmedi¤i ve eflitlikçi bir gelir da¤›l›m› sa¤lamay› piyasa mekanizma-
lar›na terk eden siyasi iktidar politikalar› son bulmal›, sürdürülebilir büyüme, adil bölüflüm
ve sosyal devlet anlay›fl› hakim k›l›nmal›, istihdam politikalar› bu çerçevede yeniden plan-
lanmal› ve uygulanmal›d›r. 

Kamu sektörü do¤rudan ve dolayl› müdahale araçlar› ile bu politikalar içindeki yerlerini
almal› ve yeniden yap›land›r›lmal›d›r.  

E⁄‹T‹M VE SA⁄LIK ÖNCEL‹KLE B‹R KAMU GÖREV‹ OLMALIDIR

E⁄‹T‹M

Siyasi iktidarlar›n e¤itime yat›r›m yap›lmas›n› göz ard› eden politikalar› sonucu bugün ça¤-
dafl, laik e¤itim ve e¤itim birli¤i ilkesi çökmüfltür. Siyasi iktidarlar e¤itimi devletin d›fl›na
çekme konusunda çabalar›n› devletin e¤itim kurumlar›n› tahrip etmeyi göze alacak bir
anlay›fl aflamas›na getirmifltir. 

Devlet okullar› yat›r›ms›z b›rak›larak kalitesi düflürülmüfl, bütçeden Milli E¤itim Bakanl›¤›-
na ayr›lan pay en alt düzeye ulaflt›r›l›rken, özel e¤itime dolayl›, dolays›z destek verilmifl,
e¤itimin özellefltirilmesi süreci h›zland›r›lm›flt›r.
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Ö¤retmen aç›¤› yüz binlerle ifade edilirken ayd›n, ilerici, yurtsever ö¤retmenler Milli E¤i-
timin bu sisteminde yer bulamamakta açl›¤a ve sefalete mahkum edilmektedir.

Mesleki ve Teknik Liselerin altyap› ortamlar›n› gelifltirerek say›lar›n›n artmas› gerekirken
halen ülkemizdeki bu okullar›n say›s› geliflmifl ülkelerden 2/3 oran›nda geridedir.

Siyasi iktidar laik, demokratik Cumhuriyete ba¤l› ve gelece¤imizi ayd›nlatan bilim yuvala-
r› üniversitelerle, TUB‹TAK’la, Özerk Bilim kurumlar›yla dönem boyunca çat›flm›flt›r. Bu-
gün ülkemizin dört bir yan›nda çocuklar›m›z kurslarda, dershanelerde, yurtlarda, özel ko-
lejlerde laik, demokratik Cumhuriyetimizin düflman› bir anlay›flla sistematik olarak karan-
l›k beyinlerce yetifltirilmeye mahkum edilmektedir.

Gelece¤in e¤itim sistemini oluflturmak için insan odakl›, yaflama dönük, nitelikli,
demokratik, laik, bilimsel bir e¤itim sistemi hedeflenmelidir. Bu kapsamda ile-
ri düzey mesleki ve teknik e¤itim programlar›na a¤›rl›k vermek, halk e¤itimi, ç›rakl›k e¤i-
timi, yayg›n e¤itim gibi çal›flma yürüten kurumlar›n MEB çat›s› alt›nda toplanmas› sa¤lan-
mal›d›r.

‹nsanlar›m›z›n meslek, bilgi beceri edinmesi, sosyal ve kültürel geliflimlerinin sa¤lanmas›
için yaflam boyu e¤itim merkezlerinin örgün okul sistemi d›fl›ndaki e¤itim odaklar›n›n ve
programlar›n›n ülkemizin bütün kent, köy mezra gibi yerleflim birimlerindeki bireylerin eri-
flebilecekleri flekilde örgütlenmesi sa¤lanmal›d›r.

Bunun için gençli¤i en iyi biçimde e¤itecek, onlar› bilgi ça¤› ile buluflturacak,
yetenek ve becerilerine uygun ifl sahibi yapacak siyasi kuflatma alt›ndaki
yurtlara muhtaç olmaktan kurtararak, e¤itimde f›rsat eflitli¤ini sa¤layacak
politikalar›n egemen k›l›nmas› gerekmektedir.

SA⁄LIK

Siyasi iktidar›n e¤itim sisteminde uygulad›¤› çarp›k ve yanl›fl politikalar benzer flekilde sa¤-
l›k sistemine de tafl›nm›flt›r.

Siyasi iktidar bu dönemde kamu sa¤l›k hizmetlerinin bütünüyle tasfiyesi, sa¤l›¤›n ticarilefl-
mesi/özellefltirilmesi hedeflemifltir. Ülkemizin sa¤l›k sistemini IMF ve Dünya Bankas›ndan
ithal edilen “Sa¤l›kta Dönüflüm Program›” ‹le yönetmeye çal›flan siyasi iktidar “sevk
zincirsiz aile hekimli¤i” modeli ile elli y›ll›k birikime sahip sa¤l›k ocaklar› kapat›lmak is-
tenmektedir.

Dört buçuk y›ld›r yaflama geçirilen politikalarda sa¤l›k sisteminin hiç bir sorunu çözüleme-
di¤i gibi daha da içinden ç›k›lmaz hale gelmifltir.

‹flletme ve piyasa koflullar›nda hizmet sunmak durumuyla bafl bafla b›rak›lan üniversite ve
e¤itim hastaneleri sistemi t›kanma noktas›na gelmifltir.

Sa¤l›k Bakanl›¤›nda seçim arifesinde bile siyasi yandafl atamalar› ard› arkas› kesilmeden
sürmektedir.

Sa¤l›kta özellikle sosyal devlet anlay›fl› sadece bir anayasal kavram olarak kalmamal›d›r.

Bunun için devletin gelir ve harcama politikalar› düzeltici bir rol oynamal›d›r.
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Devlet asli görevlerinden olan sa¤l›k hizmetlerinin toplumun tüm bireylerine ulaflmas›n›
f›rsat eflitli¤i ilkesi içinde sa¤lamal› bu hizmetlerin sunumu, paraya endekslenmemeli, sa¤-
l›¤›n bütçe içinde pay› h›zla artt›r›lmal›d›r.

SANAY‹, TARIM, TUR‹ZM VE T‹CARETTE ÜRET‹M EKONOM‹S‹ POL‹T‹KALARI
ESAS OLMALIDIR.

SANAY‹

Ülkemizde Sanayi yap›s› 1980’li y›llarda geri teknoloji sanayilerine do¤ru dönüflmüfltür.
1990’l› y›llarda k›r›lgan ekonomi ve sürekli kriz ortam›nda sanayileflme bir hedef olarak
önemini kaybetmifltir. Bu durum bu siyasi iktidar döneminde de aynen devam etmifltir.

Küçük iflletmeler sanayideki tüm iflletmelerin %98.4’ünü oluflturmaktad›r. Bu iflletmelerin
toplam istihdamdaki pay› ise %14.1’ini kapsamaktad›r. Sanayinin tüm sektörleri ele al›n-
d›¤›nda ihracata konu mal gruplar›ndaki ithal girdi oran› %65 gibi çok yüksek bir oran-
dad›r. Bu oran elektronik sektöründe %85, tekstil ve g›da sektöründe %55, makina ima-
lat sektöründe %63 olarak gerçekleflmifltir. Bunun sonucu olarak ithalat lehine makas
aç›lmakta cari aç›k GSMH’nin %79 una ulaflmaktad›r.

Bugün ucuz ifl gücü, çal›flma sürelerinin çal›flanlar aleyhine giderek artmas› ve sosyal gü-
venli¤in kay›t d›fl› ekonomiyle bütünlefltirilerek ortadan kalkmas› sonucu sanayi sektörü
istihdam sa¤layan sektör olmaktan ç›kar›lm›flt›r.

Bu dönemde sanayi istihdam yaratamam›flt›r.

Ayr›ca sanayi sektöründe mühendislik alt yap›s›, AR-GE çal›flmalar›n›n ve inovasyonun
sa¤lanamamas› sektörün rekabet edebilme gücünü her geçen gün zay›flatm›flt›r. Bu dö-
nemde Türkiye rekabet edebilme yetene¤inde 47. s›ralara gerilemifltir. 

Bu nedenlerle öncelikle; Sanayi katma de¤erinin ekonomimizin tüm sektörüyle dengeli
bir biçimde artt›r›larak yüksek katma de¤erli ürünleri ihraç edebilecek alt sektör ve tek-
nolojileri destekleyecek ve teflvik edecek mekanizmalar ivedilikle oluflturulmal›d›r.

Bölgeler aras› dengeyi kuracak ve gelir da¤›l›m›n› adil bir biçimde kalk›nmada öncelikli yö-
relere yayacak politikalara ilk elde önem verilmeli, organize sanayi bölgeleri ve küçük sa-
nayi siteleri bu önceli¤e göre gelifltirilmelidir.

1990’l› y›llarda bafllat›lan ve halen devam eden politikalar sonucu çöp teknolojiler, sana-
yimizin geliflmesi ad›na ithal edilmifltir. Bu teknolojilerin, yüksek enerji kullan›m›, çevreye
zararl› etkileri, küresel ›s›nmaya neden olan emisyonlar›, bir k›sm› d›fla ba¤›ml› hammad-
de ihtiyac›, bir k›sm›n›n ise (özellikle demir-çelik fabrikalar›) hurda ile üretim yap›yor olma-
lar›, ülkemizi bir yandan çöplü¤e dönüfltürürken, di¤er yandan da küresel ›s›nmaya kat-
k›s› dünyan›n en h›zl› artan ülkesi haline getirmifltir.

Sanayinin geliflimini ve ekonomik büyümeyi en genifl tabana yayacak, refah
ve istihdam› sa¤layacak, kamu yarar›na bir yat›r›m ve üretim planlamas›na
yönelik politikalar yaflama geçirilmelidir. Sanayinin yeniden istihdam yara-
tan, rekabet edebilir bir düzeye ulaflmas› ancak eme¤i esas alan kamu yara-
r›na üretim ekonomisi politikalar› ile sa¤lanabilecektir.

Rapor  1/9/08  6:02 PM  Page 255



256
Mimarlar Odas› ‹zmir fiubesi 38. Dönem Çal›flma Raporu

YAZIfiMA ÖRNEKLER‹ VE RAPORLAR

EKONOM‹ (‹THALAT – ‹HRACAT)

Siyasi iktidar Dünyan›n en büyük 20 ekonomisi içerisinde yer almam›zla övünürken kifli
bafl› gelir s›ralamas›nda 67. s›rada oldu¤umuzu görmezden gelmektedir.

Bu dönemde cari aç›k Cumhuriyet tarihinin rekor seviyelerine ulaflm›flt›r.

Bu aç›k bu dönemde en üst düzeye ulaflm›flt›r. Türkiye ekonomisinin 100 dolarl›k bir bü-
yüme için verdi¤i cari aç›k 82 dolar› bulmufl, toplamda cari aç›k GSMH’nin %7.9’una ulafl-
m›flt›r.

fiubat 2007 itibar›yla Türkiye’nin ithalat› y›ll›k 141.3 miyar dolar ve ihracat› 88.3 milyar
dolar düzeyinde gerçeklefltirilmifltir.

Bu neden d›fl ticaret aç›¤› büyümesi sürdürülmüfl ve 53 milyar dolar seviyelerine ulaflm›fl-
t›r. Yat›r›m mal› ithalat›n›n olmamas›, aramal› ithalat›n›n yükselmeye devam etmesi, Tür-
kiye ekonomisinin yaflad›¤› “büyümeye ra¤men istihdam yaratamama” sorunu-
nun bu politikalarla gelecekte de a¤›rlaflarak devam edece¤ini göstermektedir.

Yine ülkemiz bir s›cak para cennetine dönüflmüfltür. Yabanc›lara ait portföy yat›r›mlar› ve
mevduatlar›n toplam› Mart 2007 sonunda 76.6 Milyar dolara kadar yükselmifltir. S›cak
paran›n eriflti¤i bu düzey ülkemizin uluslararas› piyasalarda yaflanan her dalgalanmadan
en fazla zarar gören ilk üç ülke aras›nda yer almas›n›n en önemli nedenidir.

Son dört y›lda ülkemizin toplam d›fl borç sto¤u %59.2 oran›nda artm›fl ve 206 Milyar Do-
lara ulaflm›flt›r.

Çözüm; insan odakl› sosyal devlet ilkesiyle gelifltiren ve üretim ekonomisine
dayanan ekonomi politikalar›yla mümkündür. 

S‹YAS‹ ‹KT‹DARLAR Ç‹FTÇ‹YE DESTE⁄‹ RAFA KALDIRMIfi, TARIM VE 
ORMANCILIK SEKTÖRÜNÜ YOK SAYMIfi, MADENC‹L‹K VE DO⁄AL KAYNAK
KULLANIMINDA EKOLOJ‹K DENGELER GÖZARDI ED‹LM‹fiT‹R.

TARIM 

Bilindi¤i gibi, tar›m sektörümüz, ülkemiz ekonomisi ve sosyal yap›s› aç›s›ndan çok önem-
li bir konumda bulunmakta, istihdam›n %29’unu GSMH’n›n ise %11.6’s›n› teflkil etmek-
tedir. Ancak ne yaz›k ki, sahip oldu¤u farkl› iklim ve toprak özelliklerine ba¤l› olarak çok
genifl ve yüksek bir tar›msal üretim potansiyeli ile dünyan›n en önemli ülkeleri aras›nda
bulunan ülkemizin, b›rak›n dünya liderli¤ini ya da önderli¤ini, teknolojide süregelen bu
çok h›zl› de¤iflimi yakalayabildi¤ini hatta yaklaflabildi¤ini söylemek oldukça güçtür. Bunun
en temel nedeninin tar›m sektörümüzün vizyon yoksunu oldu¤unu ve gelece¤e yönelik
stratejik amaç ve hedeflerinin ve tüm bunlara ba¤l› politika kararlar›n›n belirlenmemifl ol-
du¤unu söylemek yanl›fl olmaz. Bu nedenledir ki, dünya tar›m›nda yönlendiren de¤il her
zaman sürüklenen bir konumda bulunmaktay›z. 

Son 25 y›l içerisinde uygulanan neo-liberal ekonomik, sosyal ve kültürel politikalar ve bu-
nun sonucunda özellefltirmeler ile sosyal devlet korumas›ndan uzaklaflt›r›lan ve müflteri
pozisyonuna getirilen köylünün ve çiftçinin, çetin piyasa koflullar›na ve ulusafl›r› sermaye-
nin egemenli¤ine terk edilmeye baflland›¤› söylenebilir. Di¤er yandan toprak mülkiyet da-
¤›l›m›ndaki adaletsizlik, çok parçal›l›k, sulama yat›r›mlar›n›n yetersizli¤i, k›rsal altyap›, ku-
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rumsal yap›lanma ve benzeri yap›sal sorunlar ile birlikte bitkisel ve hayvansal üretimde ve-
rimlilik ve kalite sorunlar›n›n da mutlak surette ve öncelikle çözülmesi gerekmektedir. Ta-
r›m topraklar›m›z sorunludur, mülkiyet sorunu, amaç d›fl› kullan›m›, erozyon ve toprak ile
su kirlenme sorunlar› ile karfl› karfl›yad›r. Kifli bafl›na tar›m topra¤›m›z son yirmi y›lda üçte
bir düzeyinde azalm›flt›r.

Ayr›ca, pamuk gibi çok stratejik ürünlerde dahi uygulanan yanl›fl ve eksik politikalar so-
nucunda zarar eden üreticilerimiz sadece bu ürünlerden de¤il, ne pahas›na olursa olsun,
üretim sürecinden dahi kaçar olmufllard›r. Sanayi ve hizmet sektörlerinin istihdam ça¤r›-
lar›n›n çok üzerinde olan tar›m sektöründen kentlere do¤ru artan iflgücü göçü kentlerde
sosyo-ekonomik ve kültürel sorunlar›n büyümesine neden olmaktad›r. Enflasyon oran›n-
daki art›fla ra¤men, ürün fiyatlar›n›n 2004 y›l›n›n dahi gerisine düflmesi ve bunun yan› s›-
ra girdi fiyatlar›n›n ise %50’lere varan oranlarda yükselmesi sektörün ekonomik anlamda
yaflamsall›¤› üzerinde oldukça ciddi sorunlar yaratabilmektedir. Ayn› zamanda, gübre,
ilaç, tohum ve benzeri üretim girdilerindeki d›fla ba¤›ml›l›k ise sürdürülen küresel ekono-
mik politikalar ve yasal düzenlemeler ile her geçen gün daha da derinleflmektedir. Her ne
kadar tar›ma aktar›lan destekleme kompozisyonunda olumlu bir çeflitlilik uygulan›yorsa
da toplam destekleme hacmi oransal olarak geliflmifl ülkelerin oldukça gerisinde kalmak-
tad›r. Örne¤in, OECD ülkelerinin tar›ma verdikleri ortalama destekleme oran› tar›msal
üretimden yarat›lan de¤erin %35’i civar›nda iken bu oran ülkemizde sadece % 8-9’dur.
Tar›ma destekleme olarak aktar›lacak kaynaklar en az 3 kat›na ç›kart›lmal›d›r. Mazot’tan
ÖTV’nin al›nmamas› yaklafl›m› son derece do¤ru bir yaklafl›md›r. Ancak esas olan önce-
likle Tar›m Sektörünün Vizyonunu, Misyonunu ve Stratejik Plan›n› ortaya koyabilmektir.
Söz konusu desteklemelerin de böylesi bir plan temelinde somutlaflt›r›lmas› gerekir. Unut-
mayal›m ki, Türkiye’nin tar›m ürünlerinde d›fl pazarda rekabet etmekte oldu¤u veya ken-
di üretimini koruyabilmek için en az o ülkelerin (ortalama) destekleri kadar tart›m sektö-
rüne kaynak ay›rabilmesi gerekir. Mazot da bunlardan birisi olarak de¤erlendirilebilir. Fi-
yat, prim, girdi, vb destekleme modellerinin do¤ru bir kompozisyonu ve yeter miktar› söz
konusu plana temellendirilmelidir. 

Sadece 2005 y›l›nda 1.561.000 kifli art›k tar›mdan ekmek yiyemez hale gelmifltir. Siyasi
iktidar narenciye, üzüm, incir, zeytin, pamuk, m›s›r, bu¤day, ayçiçe¤i, çeltik, fleker pan-
car›, f›nd›k üreticisini yok ederek açl›¤a ve sefalete mahkum etmifltir.

Di¤er yandan, Tar›m ve Köyiflleri Bakanl›¤› (TKB), son yirmi y›ll›k süreçte sürekli etkinlik ve
güç yitiren bir nitelik göstermektedir. Bakanl›¤›m›z›n, 1984 reorganizasyonu ile köylüyle
mühendisi buluflturan en önemli birimleri aras›nda yer alan, Toprak-Su, Zira-
i Mücadele ve G›da ‹flleri Genel Müdürlükleri kapat›lm›fl ve bu birimlerin görev ve yetki
alanlar› TKB’dan al›narak di¤er kurum ve kurulufllara da¤›t›lm›flt›. Di¤er yandan 1990'l› y›l-
larda tar›m piyasalar›n›n düzenlenmesinde etkili olan Et ve Bal›k Kurumu (EBK), Süt En-
düstrisi Kurumu (SEK), YEMSAN, Türkiye Zirai Donat›m Kurumu (TZDK) özellefltirmeleri
ile TKB, alandan neredeyse tümüyle çekilmifltir. 2000'li y›llarda kurulan fieker - Tütün -
TSKB Kurullar› ile by pass edilen kamu yönetimi yap›s› içerisinde, Tar›m ve Köyiflleri Ba-
kanl›¤›'n›n kontrol edebildi¤i ürün say›s› dahi s›n›rl› hale gelmifltir. Günümüzde TKB, faiz
ödemelerine odakl› kamu bütçesinden pay›na düflen küçük miktarlarla tar›m› yönetmeye
çal›flmaktad›r. 1989 y›l›ndan bu yana mühendis (ziraat mühendisi) al›m› yapmamas› ne-
deniyle kadrolar›n›n % 35'i boflalm›fl, y›llard›r süregelen partizan atamalar nedeniyle nite-
likli kadrolar› d›fllanm›fl ve üretici ile ba¤› kesilmifltir. 
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Üretimde verim, verimlilik ve kalitenin en temel dayana¤› olan “bilgi”yi, ona en çok ihti-
yaç duyan çiftçilerimize ulaflt›rabilecek, nitelikli ve yeter say›da teknik personel ile dona-
t›lm›fl bir kamu kurumu niteli¤i ne yaz›k ki kalmam›flt›r.

ORMANCILIK

Ormanc›l›kta bilimsellikten uzak uygulamalarla, zaten do¤as› orman yetifltirmeye uygun
olmayan ülkemizde mevcut ormanlarda y›k›ma aç›lmaktad›r. 2/B konusundaki düflünce
yap›s› ormanlar›n ticari bir meta gibi göründü¤ünün göstergesidir. Yerleflim alan›na dö-
nüflmüfl 2/B alanlar›n›n d›fl›ndaki 2/B alanlar› kesinlikle orman tan›m› d›fl›na ç›kar›lmama-
l›, çözüm orman mülkiyeti bünyesinde aranmal›d›r. Dikiliden sat›fl gibi uygulamalarla or-
man köylüsü orman ürünü üretiminde devreden ç›kar›lmakta ve ormanla iyice kavgal› ha-
le getirilmektedir. Eskiden oldu¤u gibi orman köylüsünü do¤rudan üretime katma yön-
temleri gelifltirilmelidir. 

MADENC‹L‹K, DO⁄AL KAYNAKLAR

Ülkemizin do¤al kaynaklar ve madencilik aç›s›ndan zengin oldu¤u bilinen bir gerçektir.
Ancak, bu de¤erlerimizden hakk›yla yararland›¤›m›z söylenemez. Ülkemizin do¤al kay-
naklar›ndan yararlan›lmas›, kalk›nmam›z için son derece önemlidir. Ancak, çevreye zarar
veren, canl› yaflam› için risk oluflturan madencilik, ilk bak›flta yararl› gibi görünse de uzun
vadede ortaya ç›kan çevresel etkileri, bu sektörün katk›lar›n› olumsuzlaflt›rmaktad›r. Özel-
likle, alt›n madencili¤inde, “ülke ç›kar› olmad›¤›” Dan›fltay karar› ile de belgelenmifltir.
Madencilik, do¤ayla çeliflen bir sektör olmaktan ç›kar›l›p ekolojik iflletmeler haline getiri-
lip ülkemize kazand›r›lmal›d›r.

Ekolojik olmayan madencilik faaliyetlerinden derhal vazgeçilmelidir.

Küresel ›s›nma sonucu ortaya ç›kan su s›k›nt›s›na bulunan önlem ise bu s›k›nt›y› yaratan-
lar›n de¤il halk›n suyu tutumlu kullanmas› fleklindedir. Kifli bafl›na düflen su aç›s›ndan
1440 ton/y›l ile çok fakir olan ülkemizde, kifli bafl›na 850 ton/yi y›l su düflen Ege Bölgesi
daha da fakirdir. Kiflilerin yapaca¤› su tasarrufu, bu su s›k›nt›s›na çözüm üretmeyecek,
as›l tasarruf etmesi gereken sanayiye su aktar›lmas›ndan baflka bir ifle yaramayacakt›r.
Yukar›da da de¤inildi¤i gibi, üstelik yararlan›labilecek az say›daki su kayna¤›m›z› da kirle-
tecek alt›n madencili¤i tafl ocaklar› gibi iflletmelere izin verilmektedir.

Küresel ›s›nma tehditine karfl›, ormans›zlaflmaya yol açacak giriflimlerden derhal vazgeçil-
melidir. A¤açland›rma çal›flmalar›na h›z kazand›rmal›, flehirleflme, madencilik vb faaliyet-
ler nedeniyle, çok iyi birer CO2 emici olan a¤açlar›m›za sahip ç›kmal›y›z.

Su aç›¤›n›n oluflmas›nda, tar›msal sulaman›n rolü çok yüksektir. Hemen her tarlaya aç›lan
bir sondaj kuyusu ile yap›lan vahfli sulama sonucu, suyun yaklafl›k beflte dördü bofla gi-
derken bir yandan da verimli ve havalanm›fl tar›m topraklar›n›n h›zla akan bu sularla ak›p
gitmesine, topra¤›n tuzlanarak verimlili¤inin düflmesine neden olmaktad›r. Bu nedenle,
bireysel tar›m sulamas›ndan vazgeçilmesi sa¤lanmal›, sondaj kuyular› merkezi sistemle
kullan›lacak bir uygulamaya geçilmelidir. Bas›nçl› sulama sistemleri (damla sulama) ile su
tasarrufu sa¤lan›p tarlalar›m›z›n verimlili¤i artt›r›lmal›d›r.
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TUR‹ZM TÜRK‹YE’N‹N UMUT SEKTÖRÜDÜR. S‹YAS‹ ‹KT‹DARLAR GÜNÜB‹RL‹K
POL‹T‹KALAR ‹LE BU UMUDU KARAMSARLI⁄A DÖNÜfiTÜRMÜfiTÜR.

TUR‹ZM

Ülkemizde 1.5 Milyon kiflinin istihdam edildi¤i turizm sektörümüz ne yaz›k ki 6 ayl›k bir
sezona s›k›flt›r›lm›flt›r. Yine turizmden Antalya, ‹stanbul, Ege k›y›lar› baflta olmak üzere
Bursa ve Kapadokya gibi bir kaç bölge d›fl›nda di¤er bölgelerimiz pay alamamaktad›r.

Ayr›ca son y›llarda uygulana gelen “her fley dahil” sistemi ile fiyat rekabeti nedeniyle ka-
lite giderek düflmüfltür. Bu sistemin, yöre halklar›na ve esnaf›na hiç getirisi olmamakta,
tam tersine normal koflullarda esnaftan al›fl verifl yapan turistlerin, kapal› sistem içinde so-
yutlanmas›na neden olmaktad›r. Bu da turizm gelirlerimizde önemli azalmalar› beraberin-
de getirmektedir. Çünkü, her fley dahil turizmde aslan pay›n›, ço¤u yurt d›fl›nda olan tu-
rizm acentalar› almaktad›r. Ayr›ca sektörde siyasi iktidar›n yaratt›¤› ülkemizin bir islam ül-
kesi olarak görülmesine neden olan imaj sorunu oluflmufltur.

Kamu harcamalar› içinden turizme ayr›lan pay %0.7 gibi yok denilebilecek kadar az sevi-
yededir. Siyasi iktidar bu dönem boyunca turizm sektörünün çok yönlü geliflimine uygun
yeter ve sa¤l›kl› alt yap› için gerekli kaynaklar› ay›rmam›flt›r. Öte yandan, Korumac› Tu-
rizm ad› alt›nda, k›y›lar›m›z ve ormanlar›m›z, büyük yat›r›mc›lara, yabanc› sermayeye pefl-
kefl çekilmeye çal›fl›lmaktad›r. K›t olan su kaynaklar›m›za ra¤men, her birisi bir kasaban›n
tüketece¤i kadar suya gereksinen golf sahalar› aç›lmak istenmektedir.

Ülkemizin “deniz-günefl-kumsal” turizmi d›fl›nda Kültür ve Turizm Bakanl›¤› ve yerel dina-
mikler eliyle oluflturulacak ciddi bir turizm planlamas›na ihtiyac› vard›r.  Yaln›zca mevsim-
lik tatil turizmi gelirlerini hedefleyerek infla edilen çok y›ld›zl› tesisler,  yüksek yat›r›m ma-
liyetlerine karfl›n y›l›n yaln›zca küçük bir bölümünde ifller ve ifllevsel olabilmektedir. Bu da
büyük bir kaynak israf› anlam›na gelmektedir.  Oysa bu tesislerin kongre turizmine, sa¤-
l›k turizmine, spor turizmine, festival turizmine yönelik olarak da infla edilmeleri halinde
dört mevsim aç›k kalmalar› sa¤lanabilir. Bu ayn› zamanda turizm alan›ndaki mevsimlik is-
tihdam›n y›ll›k istihdama dönüflmesini de sa¤layacakt›r.

Yüksek KDV ve ÖTV sektörün geliflmemesi ve büyümemesi önünde en bafl-
ta gelen engellerdendir. Bu nedenlerle baflta bu eksiklikleri ve yanl›fll›klar›
gidermek üzere, orta ve uzun vadeli turizm master plan› ile kal›c›, köklü çö-
zümlerin üretilmesi ve uygulamaya geçirilmesi gerekmektedir.

YERL‹, YEN‹ VE YEN‹LENEB‹L‹R ENERJ‹ KAYNAKLARI ÜRET‹M‹ ‹LE ENERJ‹DE
DIfiA BA⁄IMLILI⁄IN VE EKONOM‹DEK‹ YÜKÜN AZALTILMASI TEMEL HEDEF
OLMALIDIR.

Bilim ve Teknolojinin ak›l almaz bir h›zla geliflti¤i ve ad›na bilgi ça¤› denilen bu yüzy›lda
en önemli konular›n bafl›nda geçen yüzy›lda oldu¤u gibi yine Enerji gelmektedir. Enerji
stratejik konumunu iki yüzy›ld›r korumaktad›r. Günümüzde enerji üretim ve tüketim mik-
tarlar› ülkelerin geliflmiflli¤inin en önemli göstergelerinden biri haline gelmifltir. Bununla
birlikte 20. yüzy›l›n ikinci yar›s›ndan itibaren sanayileflmifl ülkelerde enerji tüketimi kaynak-
l› çevre kirlili¤i (fosil yak›tlar›n yanmas› sonucu kirletici gaz emisyonu) etkisini göstermifl
ve enerji çevre ile birlikte an›lmaya bafllanm›flt›r.
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Ne yaz›kt›r ki ülkemizde bu ekonomik ve siyasi bask›lardan nasibini alm›fl, ülke ç›karlar›n›
gözeterek enerji politikalar› oluflturulamam›fl, ‹MF ve Dünya Bankas›’n›n dayatt›¤› politi-
kalar hayata geçirilmifltir. 

Ülkemiz sanayiden konuta, ulafl›mdan ›s›nmaya her alanda enerjide d›fla ba¤›ml› hale ge-
tirilmifl, elektrik enerjisi üretimimiz, do¤al gaz kaynaklar›na sahip ülkelerde bile olmad›¤›
oranda do¤algaza ba¤›ml› k›l›nm›flt›r. 

Dünyadaki enerji kaynaklar›n›n s›n›rl› olmas›ndan ve gelecekte enerji kaynaklar›n› ellerin-
de tutmak isteyen Geliflmifl Kapitalist ülkeler (baflta ABD olmak üzere) enerji ve do¤al
kaynaklar› kontrol edebilmek için, enerji kaynaklar›na sahip ülkelere ekonomik ve siyasi
alanda müdahale etmekte hatta aç›k askeri iflgal politikalar›na kadar baflvurmaktad›r. Bu
uygulamalar›n son örnekleri de¤iflik gerekçelerle Afganistan’da ve Irak’ta aç›kça görül-
mektedir.

Bu gerçeklerden hareketle ülkemizin d›fla ba¤›ml› hale getirilmifl olan enerji politikalar›n›n
terk edilerek, ülkemizde bulunan yerli ve yenilenebilir enerji kaynaklar›n›n potansiyelinin
aç›¤a ç›kar›lmas› ve bu ba¤lamda genel enerji üretim-tüketimindeki mevcut kullan›m
oranlar›n›n yukar› ç›kart›lmas› gerekmektedir.

Dünya ölçe¤inde kullanmakta oldu¤umuz enerjinin ço¤u petrol, kömür ve do¤al gaz gi-
bi fosil yak›tlardan elde edilmekte olup bu kaynaklar›n rezervlerinin de oldukça s›n›rl› ol-
du¤u yap›lan araflt›rmalarla belirlenmektedir. Dünyam›zdaki petrol rezervlerinin 35-40 y›l,
do¤al gaz rezervlerinin 65 y›l ve kömür rezervlerinin 220 y›l sonra tükenece¤i bilim insan-
lar› taraf›ndan ifade edilmektedir. Ayr›ca fosil yak›tlar›n sera gaz› olarak bilinen C02 ga-
z›n› yayd›¤› için küresel iklim de¤iflikliklerine neden oldu¤u da bilinen bir gerçekliktir. Bu
nedenle fosil yak›tlardan üretilen enerjinin gerçek fiyat›n› bulmak için uzun dönemde
meydana gelebilecek çevre etkisi ve insan sa¤l›¤› üzerine olan etkilerini de göz önüne al-
mak gerekmektedir. Küresel ölçekte özellikle fosil enerji kaynaklar›n›n eninde sonunda
tükenece¤i bilinmektedir. Bu gerçekten hareketle insano¤lunun gelece¤i aç›s›ndan yeni
enerji kaynaklar›n›n bulunmas› ve süreklili¤in sa¤lanmas› ihtiyaç olmaktan ç›karak yaflam-
sal bir zorunluluk halini almaktad›r. Geliflmifl ülkelerde bu nedenle yeni ve yenilebilir ener-
ji kaynaklar› olarak tan›mlanan günefl enerjisi, jeotermal enerji, hidroelektirik enerji, biyo-
enerji, hidrojen, dalga/okyanus enerjisi ve rüzgar enerjisi gibi alanlarda çok ciddi AR-GE
çal›flmalar› yap›lmaktad›r. Özellikle yenilebilir enerji kaynaklar›n›n büyük bir ço¤unlu¤u
enerjisini direkt ve endirekt olarak güneflten almakta, dolay›s›yla bu kaynaklar sürekli ola-
rak yenilendiklerinden tükenmemektedirler. Bu kaynaklar›n ço¤u çevre ve insan dostudur.

Ülkemizde her alanda oldu¤u gibi enerji alan›nda da ulusal bir planlaman›n olmamas›, ta-
mamen günlük ve k›sa vadeli ç›karlara ba¤l› olarak d›fla ba¤›ml›, pahal› ve süreksiz ener-
ji kaynaklar›na yönelinmesi ülkemiz aç›s›ndan büyük bir handikapt›r.

Ülkemizde uzun vadeli bir enerji stratejisi bulunmamaktad›r. Arz ve talep tahminleri ülke-
miz gerçeklerini daha iyi yans›tan geliflmifl modellerle ve uzman kadrolar eliyle yaz›lmal›d›r.

Özellefltirme, serbestlefltirme politikalar› sonucu elektrik enerjisi alan›nda sistem parçalan-
m›fl, üretim iletim ve da¤›t›mda planlama yat›r›m ve uygulaman›n tek elden koordineli bir
biçimde gerçeklefltirilmesinin koflullar› ortadan kald›r›lm›flt›r. Sa¤l›kl› talep tahminlerinin
haz›rlanmas› ve bu çerçevede yeni tesislere iliflkin planlanma ve yat›r›mlarda yaflanan s›-
k›nt›lar›n yan›nda mevcut tesislerinde iflletme, bak›m ve onar›ma iliflkin k›s›tlamalar yaflan-
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m›fl, varolan yap›n›n verimli çal›flmas› sa¤lanamam›flt›r. Enerjinin tüm birimlerini kamusal
bir çat› alt›nda toplayacak özerk, kat›l›mc› özyönetimci bir yap›lanma modeli ile ülkenin
ve halk›n ihtiyaçlar›na yan›t verecek bir çal›flma bafllat›lmal›d›r.

Ülkemizde elektrik enerjisinde bir arz güvenli¤i tehlikesi mevcuttur. Baflta yenilenebilir
enerji kaynaklar› kullan›m› ile yeni üretim tesislerinin devreye al›nmas› mevcutlar›n reha-
bilite edilmesi, da¤›t›mdaki kaçak ve kay›plar›n azalt›lmas› ve talebin yönetilmesi ile ilgili
olarak “Acil Durum Plan›” haz›rlanarak uygulamaya geçirilmelidir.

Üretimden tüketimin son noktas›na kadar enerji verimlili¤inin artt›r›lmas› ve Türkiye eko-
nomisinin daha az enerji yo¤un hale getirilmesi, hava kirlili¤i ve küresel ›s›nman›n iliflkin
de¤iflik etkilerinin azalt›lmas› ve yeni istihdam alanlar› yarat›lmas› sa¤lanmal›d›r.

Bu nedenlerle Enerji Verimlili¤i Kanunu kapsam›nda ikincil mevzuat haz›rl›klar› tamamlan-
mal› ve ivedilikle uygulamaya geçirilmelidir.

22. Yasama Döneminin son günlerinde Meslek Odalar›m›z›n y›llard›r sundu¤u birikimleri
yans›t›lmadan aceleyle ç›kar›lan ve bölgemizi yak›ndan ilgilendirilen “Jeotermal Enerji ve
Mineralli Sular Kanununun” küçük ve orta boy iflletmelerin teflvikini öngörecek flekilde
proje, uygulama ve denetimlerin mesleki yeterlili¤i TMMOB’ne ba¤l› ilgili Meslek Odala-
r›nca belgelendirilen mühendislerin eliyle gerçeklefltirilmesini sa¤layacak flekilde yeniden
düzenlenmelidir.

Özellikle kömür ve yenilenebilir öz enerji kaynaklar›m›z›n verimli ve çevre dostu teknolo-
jilerle de¤erlendirilmesini ve h›zl› bir flekilde piyasada kullan›lmas›n› sa¤lamak üzere AR-
GE destek mekanizmalar› yarat›lmal› ve AR-GE kurumlar› oluflturulmal›d›r.

Enerjinin temiz, güvenli arz ile ve özkaynaklar›m›za dayal› ekonomik olarak
üretim ve tüketimini sa¤layacak kamu yarar›n› esas alan politikalar gelifltiril-
mesi ve uygulanmas› gerekmektedir.
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DO⁄AL YAfiAM VE ÇEVRE

Geçmifl siyasal iktidarlar›n emek sömürüsü kadar do¤an›n da sömürülmesine dayal› yöne-
tim politikalar› mevcut hükümet taraf›ndan artt›r›larak sürdürülmüfltür. Bu politikalar›n bir
sonucu olarak ülkemizin orman alanlar› ve sulak alanlar› azalm›fl, nehir ve göllerinde do-
¤al yaflam› sa¤layan koflullar ortadan kalkm›fl ya da önemli ölçüde tahrip olmufltur. 

Karadeniz Otoyolu gibi, nükleer santral gibi, siyanürlü alt›n madencili¤i gibi ekonomik ve
ekolojik aç›dan kabul edilemez projeler ›srarla desteklenmifltir.

Ülke kaynaklar›n›n kamu yarar› ve toplum gönenci gözetilerek kullan›lmamas› sonunda
yerleflim alanlar›m›z halk sa¤l›¤› aç›s›ndan önemli birer risk haline gelmifltir.

50 milyonu aflk›n yurttafl›m›z›n yaflad›¤› 3227 belediyemizden ancak 172’ sinin at›k sula-
r› ar›t›lmakta, 25’inin kat› at›klar› mevzuata uygun flekilde bertaraf edilmektedir.

Hava kirlili¤inin en önemli nedenlerinden birisi olan kömürlü termik santrallar›n birço¤un-
da baca ar›t›m sistemleri bulunmamakta, olanlar›nsa çal›flt›r›lmas› sa¤lanamamaktad›r.

Küresel iklim de¤iflikli¤i su kaynaklar›m›z›n alabildi¤ine dikkatli kullan›lmas›n› gerektirir-
ken, flehir flebekelerindeki kaçak oran› % 40 düzeyindedir.

Yetersiz dezenfeksiyon ve flehir içme suyu flebekelerindeki kirlenmeler nedeniyle her y›l
on bini aflk›n yurttafl›m›z ba¤›rsak enfeksiyonuna yakalanmaktad›r. 

Ülkemizdeki mevcut çevre sorunlar›na yönelik ortaya ç›kan tabloya bak›ld›¤›nda afla¤›da-
ki çözüm önerileri getirilebilir: 

Öncelikle ülkemiz insan› ve do¤as›n›n zarar›na politika ve uygulamalara karfl› durulmal›d›r. 

Küresel iklim de¤iflikli¤inin olas› etkilerini de gözeterek su kaynaklar›m›z›n korunmas› ve
verimli kullan›lmas› sa¤lanmal›d›r. Tüm yurttafllar›n sa¤l›kl› bir yaflam sürmesinin ön koflul-
lar›ndan birisi olan temiz ve yeterli suyun sa¤lanabilmesi, en önemli ekolojik zenginlikle-
rimizden olan sulak alanlar›n varl›klar›n› sürdürebilmesi ve tar›msal alanlar›n ihtiyaç duy-
du¤u suyun temin edilebilmesi için, su kaynaklar›n›n kamu yarar›na ve bilimsel ilkelere uy-
gun yönetimini amaçlayan bir yaklafl›m›n yaflama geçirilmesi sa¤lanmal›d›r. Su kaynakla-
r›n›n korunmas› yasalarla güvence alt›na al›nmal›d›r. 

Ülkemizin do¤al kaynaklar›n›n kirletilmeden ve tüketilmeden gelecek kuflaklara aktar›la-
bilmesi için, gereksiz tüketimin teflvik edilmedi¤i, temiz üretim anlay›fl›n›n temel al›nd›¤›,
temiz üretim tekniklerinin özendirildi¤i, toplumun tüm kesimlerinin at›k yönetimi politika-
lar›n›n belirlenmesi ve uygulanmas›nda yer alaca¤› bir çevre yönetim modelinin oluflturul-
mas› yönünde projeler gelifltirilmelidir. 

Temiz ve d›fla ba¤›ml› olmayan yenilenebilir enerji potansiyelimizin kullan›lmas›na yönelik
çal›flmalar yürütülmelidir.  

Ülkemizin en büyük zenginli¤i olan do¤al çeflitlili¤imizin korunmas›na yönelik çal›flmalar
yap›lmal›d›r. 

Son olarak tüm bu çevre sorunlar›n›n ülkemizin öz kaynaklar›yla çözülmesi sa¤lanmal›d›r.
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NASIL B‹R ‹ZM‹R?

ÇA⁄DAfi, PLANLI, SA⁄LIKLI VE GÜVENL‹ B‹R KENTLEfiME ‹Ç‹N ‹NSAN 
ODAKLI, KATILIMCI, YER‹NDEN YÖNET‹M TEMEL ‹LKE OLMALIDIR.
Ülkemizin siyasi ve ekonomik sorunlar›n›n bugün ulaflt›¤› noktada hükümet sürdürdü¤ü
politikalarla; iç ve d›fl borç ödemeye odaklanm›fl, çal›flana, üretene, emekçiye, a¤›r fatu-
ralar›n ödetildi¤i, gelir da¤›l›m›ndaki dengesizli¤in ve iflsizli¤in sürekli artt›¤› politikalar so-
nucunda yoksulluk ve sosyal adaletsizlik en üst noktaya tafl›nm›flt›r.

Siyasi iktidar bir yandan istikrar ad› alt›nda bu politikalar› sürdürürken bir yandan da de-
mokratikleflme kisvesi alt›nda dayatmac› ve kat›l›mc›l›ktan uzak bir anlay›flla yasal düzen-
lemeleri uygulamaya geçirmektedir. 

Öncelikle insanca yaflam›n, e¤itimin, sa¤l›¤›n, sosyal güvenli¤in temel bir hak oldu¤unu
ve devletin görevinin bütün yurttafllar›n bu haklardan paras›z, sürekli ve eflit olarak yarar-
lanmas›n› sa¤lamak oldu¤u unutulmamal›d›r.

Siyasi iktidarlar›n y›llard›r sürdüre geldi¤i üretim ekonomisi yerine rant ekonomisine daya-
l› politikalar›n›n toplumsal yaflam›m›zda yaratt›¤› olumsuzluklar ile birlikte, ülkemizde
özellikle 1950'li y›llardan sonra yaflanan büyük ve yüksek kentsel de¤iflim h›z› kentsel olu-
flumlara, dokulara, fiziki çevrelere, sosyal ve kültürel yaflama tahripkar etkiler yaratarak,
kentlerimizi birer sorun yuma¤›na dönüfltürmüfltür. Kentsel yaflam›n her alan›nda do¤ru
ve bütünsel kentsel politikalar ve uygulamalar ortaya konamad›¤› sürece bu etkilerin kat-
lanarak artmas› ve çözümlenemez duruma ulaflmas› kaç›n›lmazd›r.

Ülkemizde göç olgusuna dayal› h›zl›, düzensiz ve denetimsiz kentleflmenin ortaya ç›kard›-
¤› sorunlar›n bafl›nda yasad›fl› yap›laflma gelmektedir. Geçmiflte uygulanan, günümüzde
de de¤iflik yöntemlerle sürdürülen imar aff› politikalar› bu oluflumu ve süreci teflvik etmek-
tedir.

Ülkemizde yasad›fl› yap›laflman›n ulaflt›¤› düzey ve boyuta bak›ld›¤›nda, bar›nma gereksin-
mesinin karfl›lanmas›n›n ötesinde, kentsel ve kamusal alanlar›n çeflitli flekillerde ya¤malan-
mas›n›n ve iflgal edilmesinin haks›z rantlar elde edilmesini sa¤lad›¤› görülmektedir. Do¤-
rudan veya dolayl› imar aflar› yasalara karfl› gelenlerin ödüllendirildi¤i bir uygulama ol-
maktad›r.

Ça¤dafl yerel yönetim, yasad›fl› yap›laflmay› önlemeye kararl› olmal›d›r. ‹mar aff› ve hazi-
ne arazilerinin kamu elinden ç›kar›lmas› politikalar›na karfl› koyabilmelidir. Yasad›fl› geliflen
kent bölgelerinde adil, sa¤l›kl›, do¤ru kentsel dönüflüm projeleri oluflturulmal›, yasad›fl›
yap›laflma alan›nda popülist politikalar› reddetmelidir.

“‹mar aff› ç›kar›lmamal› - hazine ve orman arazileri sat›lmamal›d›r.”

Yasa d›fl› geliflen kent bölgelerinde ça¤dafl standartlara uygun sa¤l›kl› dönüflüm projeleri-
ni gelifltirme uygulama ve denetimi sa¤lamaya yönelik ivedilikle kentimizi de kapsayan ül-
ke genelini hedefleyen yasal düzenleme gerçeklefltirilmelidir.

Sa¤l›kl› ve ucuz konut bölgeleri oluflturulmal›d›r. Bu bölgelerimizde eksik olan e¤itim, sa¤-
l›k alanlar›, kültür merkezleri gibi sosyal ve kültürel donat› ihtiyaçlar› ve tüm teknik altya-
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p› ihtiyaçlar› düflünülmelidir.

Yaflanabilir, sa¤l›kl›, güvenli bir kentsel yaflam ortam› ve
kentsel çevrenin oluflturulmas›, do¤al, tarihsel ve kültürel
de¤erlerin korunarak, ekonomik, sosyal, kültürel ve me-
kansal geliflmelerin sa¤l›kl› bir flekilde yönlendirilmesi ve
gelifltirilmesi kentsel planlamada öncelikli amaç olmal›d›r.

Planlaman›n insan odakl›, kat›l›mc› bir anlay›flla gerçeklefl-
tirilecek olmas› en baflta kamusal amaçlara hizmet etme-
si gerekmektedir.

17 A¤ustos ve 12 Kas›m 1999 tarihinde meydana gelen
depremlerin ard›ndan siyasi iktidar yap› üretim sürecinde
kamusal denetimi ifller ve ifllevsel k›lacak, ça¤dafl, planl›,
sa¤l›kl› ve güvenli yap›laflma için gerekli imar düzenleme-
lerini gerçeklefltirememifltir.

3194 Say›l› ‹mar Kanunu ve 4708 Say›l› Yap› Denetim Kanunu, planlamadan bafllayarak,
yap› tasar›m›, üretimi ve denetimi süreçlerinde, meslek odalar›n›n üyelerinin mesleki ye-
terlili¤ini belgelendirmesini sa¤layacak ve mevzuat karmaflas›n› giderecek flekilde "‹mar
ve fiehirleflme Kanunu" olarak tek bir çat› alt›nda yeniden düzenlenmelidir. Mesleki dene-
timin yerel yönetimler, ilgili kurumlar ve meslek odalar› iflbirli¤inde ülke genelinde etkin
olarak uygulanmas› sa¤lanmal›d›r.

Ça¤dafl ve uygar kent içi ulafl›m politikas› toplu tafl›ma ve yaya öncelikli olmak zorunda-
d›r. Kent içi ulafl›ma yönelik ilimizde, di¤er illerde yaya erifliminde deniz ve tren ile ulafl›-
m›n› temel alan ulafl›m master plan› çal›flmalar›n›n yap›lmas› ve uygulamas› merkezi yö-
netimce teflvik edilmelidir.

Ancak son y›llarda ne yaz›k ki ‹zmir’in kamu yat›r›mlar›ndan ald›¤› pay h›zla azalm›flt›r.
Son olarak 2007 y›l›nda ‹zmir’e merkezi yönetimce ayr›lan ödemelerin %11.8 oran›nda
azalt›larak 486.6 Milyon YTL.’den 429 Milyon YTL.’ye indirilmifltir.

‹ktidardan kentimize yönelik adil ve eflitsiz tutumunun tümüyle haks›z bir siyasi de¤erlen-
dirme olarak nitelendiriyoruz.

Yerel yönetimlerde yurttafl odakl›, kat›l›mc› yönetim yaklafl›m› esas al›nmal›d›r.

Kamu yarar› amac›yla hizmet sunan yerel yönetimler her yurttafla eflit davranmak, temel
hizmetlerin al›nmas›nda yurttafllara eflit haklar tan›mak, sosyal ve ekonomik yoksunluk
düzeyinde olanlar› korumak ve sa¤l›kl› yaflam koflullar›n› oluflturmakla yükümlüdür.

Yerel yönetimler, yaln›zca merkezi yönetimin yükünü azaltmak ve kentsel alt yap› sorun-
lar›n› çözmekle görevli siyasal/yönetsel kurumlar de¤ildirler. Yerel yönetimler özel sektör-
den farkl› olarak kamu yönetiminin temel felsefesini göz ard› ederek, kar elde etmek ve
hizmet alma gücü olanlara da¤›tmak gibi bir yanl›fl›n içine giremezler. Çünkü mal ve hiz-
metler kamu yarar› esas al›narak, eflitlik ölçülerine ba¤l› kalarak yaln›zca kamu yönetimi
ile adil ve eflit da¤›tabilir.

Kentliyi kentli ile birlikte yönetmek için;

Kentimizin ça¤dafl, planl›, sa¤l›kl› ve güvenli oluflumunun "olmazsa olmaz koflulu" karar

Rapor  1/9/08  6:03 PM  Page 264



265
Mimarlar Odas› ‹zmir fiubesi 38. Dönem Çal›flma Raporu

YAZIfiMA ÖRNEKLER‹ VE RAPORLAR

ve uygulama süreçlerinde kat›l›mc›l›¤›n temel ilke olarak benimsenmesidir.

Gündelik ve gelece¤e iliflkin sorunlar›n tart›fl›lmas›, çözüm önerilerinin üretilmesi ve uygu-
lama süreçlerinin denetlenmesi yönünde kat›l›m platformlar›n›n oluflturulmas›, ifller ve ifl-
levsel k›l›nmas› toplumsal uzlaflman›n ön kofluludur.

Ça¤dafl, planl›, sa¤l›kl›, güvenli kentler için kat›l›mc›, saydam, ayd›nl›k Yerel
Yönetim anlay›fl›n› egemen k›lacak merkezi politikalar›n gelifltirilmesi ve uy-
gulanmas› gerekmektedir.

Ege Bölgesi, ülkemizde küresel ›s›nma etkisinin en belirgin hissedildi¤i yerlerden birisidir.
Bu nedenle, küresel ›s›nmay› artt›r›c› giriflimlerden kaç›n›lmal›d›r. Son dönemlerde, kurak-
l›¤›n bir getirisi olarak su s›k›nt›lar› kap›m›za dayanm›flt›r. Böyle devam ederse, su kesinti-
leri kaç›n›lmaz olacakt›r. Buna, DS‹ yetkililerinin getirdi¤i önlemlerden birisi, Akdeniz ve
Karadeniz akarsular›ndan yüzlerce hatta binlerce kilometre uzunlu¤undaki hatlarla su ge-
tirilmesidir. Bunun d›fl›nda, yak›nda devreye girece¤i söylenen Gördes Baraj›, 130 km bo-
ru hatt› ile ‹zmir’e ba¤lanacakt›r. Bu kadar büyük projeleri düflünen DS‹, hemen yan› ba-
fl›m›zdaki Çaml› Baraj›’n›n gereksizli¤ini ileri sürmektedir. Efemçukuru’nda iflletilmek iste-
nen alt›n madeni, Yaklafl›k 250000 kifliye su sa¤layacak olan bu baraj›n beslenme alan›n-
dad›r. ‹ster istemez, acaba alt›n madeninin önünün aç›lmas› için mi DS‹ Çaml› Baraj›’ndan
vazgeçmifltir sorusu akla gelmektedir. Çaml› Baraj› mutlaka yap›lmal›d›r.

Su konusunda di¤er önemli konu ise, flehir flebekelerindeki kaçaklar›n önlenmesidir. ‹z-
mir’de % 70’lere varan flebeke kaçaklar›n›n, son dönemde % 47 seviyesine geriletildi¤i
iddia edilmektedir. Bu do¤ru bile olsa çok yüksek bir kaçak düzeyidir. Kabul edilebilir ka-
y›p-kaçak oran›n›n % 15-20 düzeyinde olmas› gerekir. Yeni bir baraj yap›lmas›ndan daha
ucuza malolacak bir giriflim oldu¤undan derhal bunun sa¤lanmas› çal›flmalar›na bafllan-
mal›d›r. Paras› halk taraf›ndan ödenen bu kaçaklar, halk›n daha pahal› su kullan›m›na da
neden olmaktad›r. Tasarrufu halktan beklemekten önce yöneticilerimizin alaca¤› daha bir
sürü önlem oldu¤u aç›kt›r.

Ege Bölgesi, buharlaflma seviyesinin % 25 dolay›nda oldu¤u bir bölgedir. Burada, yeralt›
barajlar›n›n düflünülmesi kaç›n›lmazd›r. Bu tür barajlar, alüvyondaki suyun, yeralt›nda
önünün kesilerek fliflirilmesiyle yap›lmaktad›r. Böylece hem buharlaflmadan ileri gelen ka-
y›plar ile birlikte binlerce dönüm arazinin kullan›m d›fl› kalmas› önlenecek ve hem de tril-
yonlarca liral›k istimlak bedeli ödenmeyecektir. ‹nsanlar›n yerlerinden edilerek ortaya ç›-
kan sosyolojik bedellerin de ortaya ç›kmamas› di¤er bir kazanç olacakt›r.

Siyasal iktidar, son dönemlerde gözünü Çeflme, Pamucak, Sorgun gibi yörelere dikerek,
her fley dahil turizm ve golf sahalar› aç›lmas› için “korumac› turizm” ad› alt›nda hazine
arazilerinin tahsislerini gündeme getirmifltir. Her birisi orta boyuttaki bir kasaba kadar su
kullanacak olan golf sahalar›, zaten su aç›s›ndan çok fakir olan: Çeflme ve Pamucak’ta ku-
rulacak olursa, geri dönüflü çok zor çevresel felakete yol açacakt›r. Golf sahas›n›n sürek-
li yeflil kalabilmesi için kullan›lacak kimyasallar ile, yeralt› kirlenecek, korkunç boyutlarda
su s›k›nt›lar› yaflanacak, bölge tar›m›, küçük turizm iflletmeleri iflas edecektir.

‹zmir’in baflka bir çevre sorunu ise Harmandal› Çöplü¤üdür. Çevre için giderek çok tehli-
keli olmaya bafllayan bu çöp deponi alan›, zaman geçirmeksizin kapat›lmal›, çöplerin ge-
ri kazan›m› ve rehabilitasyonu sa¤lanmal›d›r. Yeni çöp alan›, canl› yaflam›na risk olufltur-
mayacak yerler, çeflitli meslek disiplinlerinin çal›flmalar› ve ilgili meslek odalar›n›n deneti-
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mi ile seçilmelidir. Çöp biriktiren anlay›fltan vazgeçilmeli, çöplerin geri kazan›m› ya da çöp-
lerden enerji vb elde edilmesi çal›flmalar› bafllat›lmal›d›r.

Son dönemde, alt›n madencili¤inin önünü açmak için yap›lan giriflimler, bununla da s›n›r-
l› de¤ildir. Orman alanlar›, su havzalar› k›saca her yerde madencili¤in yap›laca¤›, son dö-
nemde ç›kar›lan yasalarla güvence alt›na al›nmak istenmektedir. Bergama-Ovac›k’taki hu-
kuksuzluk, ç›kar›lan yasa ve yönetmeliklerle hukuki dayana¤a kavuflturuluyor, bundan
güç alan madenci flirket, bu kez de gözünü dünyaca ünlü f›st›k çamlar›n›n bulundu¤u Ko-
zak Yaylas› ile do¤al sit olan Kaz Da¤lar›’na çevirmifl, oralar› da talan etme¤e haz›rlan-
maktad›r.

Petrokimya, demir çelik, gemi sökümü, çok say›da organize sanayi bölgesi ile ülkemizde
sanayileflmenin en yo¤un flekilde yafland›¤› bölgemizde tehlikeli at›klar›n bertaraf edilece-
¤i merkezi bir tesis bulunmamaktad›r. Böyle bir tesisin yaflama geçirilmesi için gerekli ça-
l›flmalar zaman geçirilmeksizin bafllat›lmal›d›r.

At›k su ar›tma tesislerinde oluflan ar›tma çamurlar›n›n miktar› gün geçtikçe artmaktad›r.
Bu çamurlar›n koku ve sinek oluflturan birer kaynak olmaktan ç›kar›l›p, de¤erlendirilmesi-
ni sa¤layacak tesisler bir an önce planlanmal›d›r.

Kat› at›k bertaraf tesislerinin çevre sorunu yaratmayacak modern tesislere dönüfltürülme-
si sa¤lanmal›d›r. 

Hava kalitesi ölçüm istasyonlar›n›n say›s› ve ölçümü yap›lan parametreler artt›r›lmal›d›r.

‹zmir ilimiz nüfusunun yaklafl›k yüzde 20’si tar›mla u¤raflmakta ve 85 tür bitki ve 13 tür
hayvan yetifltiricili¤i yap›lmaktad›r. ‹limizde yer alan 665 köy ve 21 bucakta 1 milyona ya-
k›n yurttafl›m›z tar›mla içiçedir. Ülkemiz tar›msal üretim de¤erinin yüzde 6’s›n› da ‹zmir
sa¤lamaktad›r. Böylesi zengin tar›msal niteli¤i olan bir yerde ilçeler itibariyle TKB bünye-
sinde kamu hizmeti vermekte olan her bir Ziraat Mühendisi bafl›na tar›msal nüfus 25 bi-
ne, tar›m alan› 170 bin dönüme, köy say›s› ise 22’ye kadar ulaflm›flt›r. Torbal›, Menemen,
Ödemifl, Tire, Bergama ilçelerimizde bu rakamlar daha da yüksektir. Kald› ki, var olan ya-
p›da söz konusu teknik personel de, destekleme ödemeleri ve Çiftçi Kay›t Sistemi bürok-
rasisi ile bo¤uflmaktad›r. Di¤er yandan tar›msal yay›m›n, özelleflmesini hedefleyen bir ta-
k›m tavsiyeler ve düzenlemeler getiren Tar›m Kanunu ve Kamu Yönetimi Reformu ile Ba-
kanl›¤›m›z’›n taflra teflkilat› da yavafl yavafl ortadan kald›r›lmakta ve yak›n dönemde sek-
törü yönetme gücünün de azalmas› beklenmektedir. Oysa ki, gerek üretim ve verimlilik,
gerekse iç ve d›fl pazarlarda çiftçimizin rekabet gücünün art›r›labilmesi için tar›m sektörü-
müzde ciddi yap›sal önlemlerin yan›s›ra bu sektörde ve g›da ve tar›ma dayal› sanayi sek-
törlerinde yer alan resmi ve özel bütün kurum ve kurulufllar aras›nda iyi bir koordinasyo-
nun ve do¤ru ve sa¤l›kl› bir bilgi ak›fl›n›n sa¤lanmas› girmekte oldu¤umuz Bilgi Ça¤›n›n
ve Bilgi Toplumlar›n›n bir gere¤idir. Ve bu, Devletimiz’in anayasal bir görevidir.

Çözüm; çiftçimizi, köylümüzü, üreticimizi yok sayan politikalar yerine ülke genelinde “Ta-
r›msal Kalk›nma Projesinin” Meslek Odalar›n›n, üniversitelerin, sektör temsilcilerinin kat›-
l›m› ile oluflturulup uygulamaya geçirilmelidir.
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MAN‹SA - KÜTAHYA - ‹ZM‹R PLANLAMA BÖLGES‹ 1/100.000 ÖLÇEKL‹
ÇEVRE DÜZEN‹ PLANI’NA ‹T‹RAZDA BULUNDUK

TC Çevre ve Orman Bakanl›¤›, Çevresel
Etki De¤erlendirmesi ve Planlama Ge-
nel Müdürlü¤ü’nce haz›rlanan ve ona-
narak ask›ya ç›kar›lm›fl olan Manisa-Kü-
tahya-‹zmir Planlama Bölgesi,
1/100.000 ölçekli Çevre Düzeni Plan›
hakk›nda de¤erlendirme ve tespitler ile
itirazlar›m›z afla¤›dad›r:

Genel De¤erlendirme
1960’l› y›llarda ülke düzeyinde planla-
may› yönlendirmek amac›yla ve güçlü
bir yap›lanma ile oluflturulan, DPT efl-

güdümünde, ‹mar ve ‹skan Bakanl›¤› ‹mar Planlama Genel Müdürlü¤ü teflkilat yap›s› için-
de kurulan Naz›m ‹mar Plan› Bürolar› 1980’lerde kapat›lm›flt›r. Bu sürecin sonunda bütün
kentlerimizde planlama alan› çok otoriteli hale gelmifl ve yönlendirici temel ilke ve politi-
kalardan ve bu de¤erleri tan›mlayan üst ölçekli planlardan yoksun olarak, bir anlamda ge-
lifligüzel ve denetimsiz olarak bugünkü sa¤l›ks›z, sorunlu ve bütün kaynaklar› zorlayan bir
kentsel geliflme ve niteliksiz çevre ortaya ç›km›flt›r.

Yürürlükte bulunan yasal düzenlemelerde planlama alan›nda çok otoriteli, bütünlükten
uzak ve çok farkl› tan›mlar alt›ndaki yap›s› ile bu süreç halen devam etmektedir.  

1/50.000 ve üzeri Çevre Düzeni Planlar›n›n Çevre ve Orman Bakanl›¤›’nca, ‹l Çevre Düze-
ni Planlar›n›n ‹l Özel ‹darelerince, 1/5000 ve 1/25.000 ölçekli Naz›m ‹mar Planlar›n›n Bü-
yükflehir Belediyelerince, 1/1000 ölçekli Uygulama ‹mar Planlar›n›n Belediyelerce, Organi-
ze Sanayi Bölgeleri Planlar›n›n Sanayi ve Ticaret Bakanl›¤›’nca, toplu konut alanlar›n›n
planlar›n›n Toplu Konut ‹daresi’nce, özellefltirme kapsam›ndaki alanlar›n planlar›n›n Özel-
lefltirme ‹daresince, k›y› alanlar›n›n planlar›n›n Bay›nd›rl›k ve ‹skan Bakanl›¤›’nca yap›l›p,
yapt›r›l›p onanaca¤› bu kurumlar›n ilgili kanunlar›nda tan›mlanmaktad›r. 

Bafll›calar› özetle tan›mlanan ve bu kadar çok otoriteli bir planlama alan›nda, sürdürüle-
bilir bir gelecek için, sa¤l›kl› güvenli kentsel ve çevresel geliflmeden ve kaynaklar›n rasyo-
nel olarak kullan›labilmesinden söz edilemez. Bütün bu otoritelerin üretece¤i planlar›n
uyumu, iliflki ve hedeflerinin koordinasyonu ve plan kademelerinin bu otoritelerce k›sa sü-
rede tamamlanabilmesinin olanakl› olmad›¤› görülmektedir.

Bütün bu idarelerin planlama alan›nda kurumsallaflm›fl bir yap›ya sahip olmad›¤› bilinmek-
tedir. Bu durumda ülkemizde kentleflme-geliflme ve planlama alan›na yönelik olumsuzluk-
lar›n sürmesi kaç›n›lmaz olacakt›r.

Di¤er yandan günümüzde, evrensel geliflme "Yönetim" anlay›fl›ndan "Yönetiflim" anlay›fl›-
na do¤ru bir ivme izlemektedir. Yönetiflim kavram›n›n özünü ise kat›l›m ve müzakereye
aç›k ortakl›k içermektedir. Bu kapsamda, haz›rlanm›fl ve ask›ya ç›kart›lm›fl olan MK‹. Plan-

‹zmir Valili¤i 28.08.2007
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lama Bölgesi 1/100.000 ölçekli Çevre Düzeni Plan›, elde edilme sürecinde uzman meslek
odalar›n›n,  akademik ortamlar›n ve toplumun çeflitli kesimlerinin kat›l›m› sa¤lanmadan
ve müzakere süreci yaflanmadan sonuçland›r›lmaya çal›fl›lmaktad›r. Bu anlamda planlama
eyleminin en önemli süreci eksiktir, bu haliyle plan tart›flmaya aç›k ve her zaman sorgu-
lan›r olacakt›r.

Plan›n De¤erlendirilmesi
Planlama Bölgesi Aç›s›ndan:
Öncelikle, Planlama Bölgesi tan›mlan›rken Manisa- Kütahya- ‹zmir illerinin Bölge olarak
kabul edilmesi ancak Uflak ilinin d›flar›da b›rak›lmas›, Bölge tan›m›nda ekonomik, sosyal
ve ulafl›m gibi fiziki iliflkiler nedeniyle plan›n önemli bir eksi¤idir.

Her ne kadar bir baflka bölge ve plan çal›flmas› kapsam›nda Uflak ili de tan›mlanacak ol-
sa Bölge olarak ‹zmir – Manisa – Uflak- Kütahya daha etkin bir bölge tan›m› ortaya ç›kar-
maktad›r. 

Yürürlükte Bulunan Planlar Aç›s›ndan:
Haz›rlanm›fl olan MK‹ Çevre Düzeni Plan› ile bu plandan önce haz›rlanma sürecine Oda
olarak kat›lm›fl oldu¤umuz ‹zmir Büyükflehir Belediyesi 1/ 25.000 ölçekli ‹zmir Kentsel
Bölge Naz›m ‹mar Plan› aras›nda ‹zmir’e yönelik baflta nüfus öngörüleri olmak üzere me-
kansal ve sektörel tercihlerde de önemli farklar oldu¤u görülmektedir. 

Nüfus Kabulleri Aç›s›ndan:
1/ 100.000 ölçekli Çevre Düzeni Plan› raporunda 2025 y›l› için ‹zmir Büyükflehir Belediye-
si nüfusu 4.876.300 kifli olarak verilmifl, 1/ 25.000 ‹KPN‹P’n›nda ise 2030 y›l› için yakla-
fl›k 5.697.000 kifli öngörülmüfltür. Arada yaklafl›k 820.700 kiflilik fark vard›r. 2025-2030
y›llar› aras›ndaki 5 y›ll›k süredeki art›fl dikkate al›nacak olursa yaklafl›k 550.000 kiflilik fark
oldu¤u görülmektedir. Her ne kadar üst ölçekli plan oldu¤u için uyulmas› gereken kabul
olarak ortaya konsada, iki çal›flma aras›ndaki koordinasyonun sa¤lanmam›fl oldu¤u orta-
ya ç›kmaktad›r. Planlar›n nüfus gibi temel öngörülerindeki farkl›laflma mutlaka giderilme-
lidir.

Sektörel Geliflme ve Mekansal Kararlar Aç›s›ndan:
Çevre Düzeni Plan›na yönelik eriflip inceleyebildi¤imiz belgeler s›n›rl› olmufltur. Plan rapo-
runda ‹zmir iline yönelik ayr›nt›l› bir sektörel analiz izlenememektedir. Bu kapsamda çe-
flitli sektörlerin ve istihdam›n mekansal kararlarla iliflkisi kurulamamaktad›r. Örne¤in Sa-
nayi, OSB, Turizm vb. alan tan›mlar›n›n ve kabullerin hangi kestirimlerle önerildi¤i, gele-
cekte iflgücü- çal›flma alanlar› iliflkilerinin nas›l tan›mlanaca¤› anlafl›lamamaktad›r.

Plan raporunda EXPO 2015 için, Urla’da ‹YTE (‹zmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü) alan› için-
de yer seçimi önerildi¤i belirtilmifltir. Ancak Kültür ve Turizm Bakanl›¤›’nca ‹zmir ‹nciral-
t›’nda EXPO için 1/25.000 ölçekli Çevre Düzeni Plan› yap›l›p onaylanm›flt›r. Expo gibi
önemli büyük bir kentsel projede her ölçekteki planlarda ayn› dilin ve kabulün benimsen-
mesi gereklidir.
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Mevzi Planlara Yönelik Kabuller Aç›s›ndan:
Plan Raporunda,  genel olarak plan›n haz›rlan›fl aflamas›nda ve onay›ndan önce mevzuata
uygun olarak tamamlanm›fl mevzi imar planlar›n›n benimsendi¤i belirtilmifltir.

‹zmir ilinde genellikle k›y› bölgelerinde ve yerleflmelere yak›n konumda çok say›da onayl›
mevzi imar plan› oldu¤u bilinmektedir. Bu planlar›n yürürlükteki yasalara göre bütün afla-
malar›n›n tamam olup olmad›¤› irdelenmeden, yaln›zca onanm›fl olmas› ya da yap›laflm›fl
olmas›n›n veri olarak kabul edilmifl olmas› çok önemli bir eksikliktir ve yanl›fl kabuldür, dü-
zeltilmelidir.

Tercihli Kullan›m Alanlar› Aç›s›ndan:

‹zmir ili k›y› kesimlerinde bulunan yerleflmelerin büyük bölümünü içerecek flekilde farkl›
tarihlerde B‹B taraf›ndan onanm›fl 1 /25.000 ölçekli Çevre Düzeni planlar› bulunmaktad›r.

Planlarda, bu alanlar›n özellikle ikinci konut geliflmesinin sürmesine olanak sa¤layacak
tercihli kullan›m alan› kararlar›n›n benimsenmifl olmas›, gelecekte turizm geliflmelerinin
yetersizliklerine yol açacakt›r. Her ne kadar raporda ikinci konut alan› olarak geliflmemifl
bölgelerde turizm karar› önerilmifl dense de alansal büyüklükler ve nitelikler anlafl›lama-
d›¤›ndan, "Tercihli Kullan›m Plan›" karar›n›n benimsenmifl olmas›n› endifle verici bulmak-
tay›z. K›y›lar›n korunabilmesi için tercihli kullan›m alan› karar›n›n çok ayr›nt›l› ve çok s›n›r-
l› oranda tan›mlanmas› gerekmektedir.   

Ulafl›m Aç›s›ndan:

Planda Cumaovas›’nda bulunan Uluslararas› Adnan Menderes Havaalan› d›fl›nda Selçuk
ve Alaçat›’da küçük havaalanlar› tan›mland›¤› görülmektedir.

‹zmir ilinin ve Manisa’n›n "Turizm, Ticaret ve Uzmanlaflm›fl Sanayi" geliflmeleri kapsam›n-
da planda ikinci bir uluslararas› nitelikte havaalan› öngörülmemifl olmas› önemli bir eksik-
lik olarak saptanm›flt›r.

Plan Notlar› Aç›s›ndan:

Çevre Düzeni Plan›’nda, analizler ve araflt›rmalara dayal› olarak konut, sanayi, OSB vb.
mekansal tercihlerin tan›mlanm›fl oldu¤u görülmektedir. 

Ancak Plan Hükümlerinin 6.12. maddesinde; "Bu plan ile belirlenen Planlama Alt Bölge-
leri içinde veya d›fl›nda, kentsel yerleflik alanlar ve kentsel geliflme alanlar› d›fl›nda gerek-
sinim duyulmas› halinde; Toplu Konut ‹daresi’ne (TOK‹) tahsis edilmifl alanlarda TOK‹ ta-
raf›ndan üretilecek toplu konut alanlar›na ve Özellefltirme ‹daresi Baflkanl›¤›’nca yürütü-
lecek projelere iliflkin baflvurular bu plan›n ilkeleri do¤rultusunda irdelenir. ‹lgili kurum ve
kurulufl görüflleri al›narak 1/100.000 ölçekli Çevre Düzeni Plan› de¤iflikli¤i için Bakanl›¤›n
görüflüne sunulur. Talebin uygun görülmesi halinde bu planda de¤ifliklik yap›l›r" koflulu
yer almaktad›r.

Yukar›da belirtmifl oldu¤umuz çok otoriteli planlama anlay›fl›n›n bir üst ölçekli plan olan
bu planda ayr›cal›k vurgulanarak TOK‹ ve Özellefltirme ‹daresi’nin projelerine göre sürdü-
rüldü¤ü görülmekte ve bu iki kurum için bu plan›n de¤iflece¤i kabul edilmektedir.

Plan raporundaki tespitler ilkeler ve de¤erlendirmeler esas al›nd›¤›nda bütün idarelerin bu
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plana uygun, bu planda tan›mlanm›fl kararlar kapsam›nda davran›fl içinde olmas› gerek-
mektedir. Rasgele toplu konut alanlar› belirlenmemelidir. Bu nedenle bu plan notu pla-
n›n genel kabullerini de¤ifltirebilecek nitelikte ayr›cal›k yaratmaktad›r.

Bu plan notunun tamam›yla iptal edilmesi gerekmektedir. 

7.4.1.1 Maddesinde: "Organize Sanayi Bölgelerinde bu plan›n genel kullan›m, koruma ve
geliflme ilke ve hedefleri çerçevesinde ilgili kurum ve kurulufl görüflleri do¤rultusunda yer
tespiti ve uygulamas› yap›lacakt›r" koflulu yer almaktad›r.      

Planda ve plan raporunda Organize Sanayi Bölgeleri ayr›nt›l› tan›mlanm›flt›r. Belirli bir do-
luluk – kapasite koflulu tan›mlanmadan yeni OSB alanlar›n›n tan›mlanabilecek olmas› pla-
n›n genel kabulleri ile çeliflki içermektedir. Planda tan›mlanm›fl olan OSB alanlar› belirli bir
doluluk oran›na ulaflmadan yeni OSB alanlar›n›n belirlenmesi planl› geliflmenin ve bu pla-
n›n yönlendirici niteli¤inin ortadan kalkmas›na neden olacakt›r. Bu plan notu mevcut OSB
alanlar›na yönelik belirli bir doluluk kofluluna ba¤l› olarak uygulanabilmelidir. Ya da tama-
men iptal edilmelidir.

7.4.1.2. maddesinde:"Organize Sanayi Bölgelerine OSB Yer Seçim Komisyonu’nca yer se-
çimi yap›lan ve Sanayi ve Ticaret Bakanl›¤›’nca ilave edilen 50 ha. geçmeyen alanlar›n
1/100000 ölçekli Çevre Düzeni Plan›nda de¤iflikli¤e gerek kalmaks›z›n alt ölçekli planlar›
haz›rlanabilir" koflulunu içermektedir.

Bu plan hükmü de OSB’lerin doluluk oranlar› konusunda bir en az oran getirilmeden ve
50ha.l›k büyüklük konusuna bir aç›kl›k getirilmeden (farkl› zamanlarda 50 fler ha.l›k ilave-
ler yap›labilir!) uygulamas› halinde plan›n genel kabul ve ilkelerine ayk›r›d›r. Örne¤in; be-
lirli bir yüzde oran›nda doluluk oran›na ulafl›nca ilave konu edilebilmelidir. Ya da bu plan
hükmü de tamamen iptal edilmelidir.

7.4.2.2. maddesinde:"Kemalpafla (‹zmir) Organize Sanayi Bölgesine iliflkin yer seçim ka-
rar›n›n OSB alan›n›n bir bölümü Nif Çay› yak›n›nda verimli tar›m alanlar› (meyve bahçele-
ri) üzerinde bulunmas› nedeniyle alt ölçekli planlama çal›flmalar› aflamas›nda ilgili idare-
since yeniden irdelenecektir" koflulu yer almaktad›r.

Planda OSB olarak gösterilmifl olan alan›n bu plan koflulu ile verimli tar›m alan›nda yer al-
d›¤› belirtilmektedir. Yer seçimini yapan da ilgili idare olan Sanayi ve Ticaret Bakanl›¤› ol-
du¤undan, bu plan kofluluyla, verimli tar›m alan›n› OSB olarak seçmifl olan ilgili idareye
irdeleme görevi verilmektedir.

Bu plan koflulundaki verimli tar›m alan› tespiti do¤rudur. OSB yer seçimi yanl›flt›r, yasal
de¤ildir. Ve verimli tar›m alan›n›n planda OSB olarak gösterilmemesi gerekmektedir. Pla-
n›n bu k›sm›n›n yeniden düzenlenmesi ve 7.4.2.2. plan hükmünün de tamamen iptal edil-
mesi gereklidir ve kaynaklar›n korunmas› ve kamu yarar› aç›s›ndan zorunludur.

Sonuç
S›n›rl› bir zaman içerisinde inceleme olana¤› buldu¤umuz Manisa – Kütahya – ‹zmir Plan-
lama Bölgesi 1/100.000 ölçekli Çevre Düzeni Plan›’na ve plan hükümlerine yukar›da özet-
le belirtmifl oldu¤umuz tespitler kapsam›nda itiraz ediyor, eksiklerin ve yanl›fllar›n düzel-
tilmesini talep ediyoruz. 
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Mimarl›¤›n ve Mimarlar Odas›’n›n kamuoyuna tan›t›lmas› ba¤lam›nda yap›lan çal›flmalar,
2006-2008 döneminde de kesintisiz olarak devam etmifltir.

Mimarl›k Haftas› Etkinliklerinin yan› s›ra ‹nflaat Mühendisleri, Peyzaj Mühendisleri ve fie-
hir Planc›lar› Odas› ‹zmir fiubeleri birlikteli¤inde gerçeklefltirilen Kent Kurultay›, di¤er di-
siplinlerin ve özellikle ‹zmir halk›n›n içerisinde yer ald›¤› 38. Çal›flma Dönemi etkinlikleri
aras›ndad›r.

Mimarl›k Haftas› Etkinlikleri 2006 kapsam›nda düzenlenen mimarl›¤› tan›tan afifl yar›flma-
s›, “mutlu yerler, mutlu mekanlar” foto¤raf yar›flmas› ve yine Mimarl›k Haftas› bünyesin-
de 2007 y›l›nda aç›lan “k›y›” temal› foto¤raf yar›flmas› mimarl›¤›n kamuoyuna yar›flmalar
arac›l›¤› ile tan›t›lmas› çal›flmalar› aras›nda yer alm›flt›r.
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Ayr›ca yap›lan çal›flmalar›n herkese ulaflmas› amac›yla çeflitli gazetelere ilan verilmifltir.

Mimarl›¤›n tan›t›lmas› çal›flmalar›ndan kamuoyuna en kolay eriflebilir olanlar›ndan biri de
hiç flüphesiz sergilerdir. Bu ba¤lamda küratörlü¤ünü Emel Kay›n’›n üstlendi¤i “Kent ve
Mimarl›k – ‹zmir” Sergisi, sergi broflürü ile çeflitli etkinliklerde kamuoyu ile buluflmufltur.
Bunun yan› s›ra 9+1 Ça¤dafl Türkiye Mimarlar›ndan Bir Kesit, mimarl›¤› tan›tan afifl yar›fl-
mas›n›n, “mutlu yerler, mutlu mekanlar” foto¤raf yar›flmas›n›n sergileri, Deniz Dok-
göz’ün “Karikatürlü Binalar-Mimarlar” karikatür sergisi, Behiç Ak karikatür sergisi, EAA
taraf›ndan haz›rlanan “Nazaran…”, “k›y›” temal› foto¤raf yar›flmas› sergisi ve Ulusal Mi-
marl›k Sergisi bu dönem kamuoyuna sunulan sergiler aras›ndad›r.

37. Çal›flma Dönemi’nde elde edilen; kamuoyu taraf›ndan be¤eni ile karfl›lanan “Neden
Mimar, Nas›l Mimarl›k?” tan›t›m broflürü ve ‹zmir Kent Merkezi Mimarl›k Haritas› tekrar
bas›lm›flt›r.
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• Yeni Kay›t Olanlar
• Nakil Gelenler
• Nakil Gidenler
• Kayd› Silinenler

2006 - 2007 YILLARINDA fiUBEM‹Z‹N 
ÜYE B‹LG‹LER‹

BÖLÜM 12
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Sicil No Ad - Soyad

34077 Emre Ömer Çetin

34078 Caner Sar›

34079 Ünsal Demir

34080 Recep An›l Binay

34081 Aygün Atasoy

34084 Abdurrahman Kibar

34085 Burcu Irgat

34086 Y›lmaz Kökcü

34087 Bilgen Boyac›o¤lu

34088 ‹pek Akbaylar

34089 Mehmet Güny›l

34091 Hakan Karaman

34092 Rabia Zeybek

34093 Utkan Emek Seçgin

34094 Derya Uslu

34095 Dilek Balta

34096 Betül Akbulut

34097 Emine Öznur Demirci Do¤ru

34098 Cem Muyan

34099 Selim Murato¤lu

34105 Müjde Zerener

34107 Serap Ersoy

34108 Charlotte G.M. Y›lmaz

34110 Meltem Artan

34112 Meral A¤r›

34113 Mustafa Özcan

34114 Gizem Ç›tak

34115 Mehmet Emin Kaya

34116 Afife ‹stengir

34117 ‹smail Kuyucu

34118 Deniz Batuhan Aral

34119 Özge Karagöz

34120 Gülsün Ertangil

35001 Okyanus Kaan Ergürbüz

35002 Onur Kaytafl

35003 Burcu Ifl›k

35004 Funda Çak›rözü

35005 Emirhan Sezersoy

35006 ‹lker Uzuno¤lu

34796 Celalsin Can Muflkara

35007 Sinem Karagöz

35008 Gamze Temiz

35009 Ömer Lütfi Ersoysal

35010 ‹smail Cem Özen

35011 Duygu Gürel

35013 Adem Durukan Duru

35014 Burcu Yazar

35015 Harun O¤uz

35016 Murat Duru

35017 Fulya Murtezao¤lu

34360 Seden Cinasal Avc›

35018 Seçil U¤ursal

35019 ‹brahim Deniz

35020 Bengi Akarca

35021 Yavuz Selim Barbaros

35022 Mehmet Ar›tman

35023 Güler Hacer Kiper

35024 Enes Sütçüo¤lu

35025 Burcu Dalg›ço¤lu

35026 Selahattin Korhan Günsor

35027 Murat Fatih Ertu¤rul

35028 Demet Öz

35029 Mustafa Mestan

35030 P›nar Özmen

35031 Kanber fiahbaz

35032 Ça¤r› Çal›flkan

2006 Y›l›nda Kay›t Yapt›ran Üyelerimiz
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35033 Ozan Dönmez

35034 Ali Alaattin Ar›kan

34956 Burcu Yücetafl

35035 fiahin Alparslan

35036 Mustafa Taflç›

35037 Burcu Gülay

35038 Ceyda Da¤›stan

35039 Asl› Ermin

35040 Esra Soykan

35041 Alp Kantarc›

35042 Gülcan Toprak

35043 Serkan Günay

35044 Hadiye Esenli

35045 Bar›fl Soner Uflakl›

35046 Ferhat Avc›o¤lu

35047 Korhan Çerçi

35048 Egemen Kapucu

35049 Seda K›l›nç

35050 Onur Gazi Yurdalan

35051 Esen Y›ld›r›m

35052 Ayça Arslan

35053 Ozan Bay›nd›r

35054 ‹rem Dalk›l›ç

35056 Dolun Bafltopçu

35057 Murat Tabak

35058 Özgen Algan

35059 Tufan Pehlivanlar

35060 Berivan Balaban

35061 Hamza Sevinç

35062 Deniz Zengin

35063 Zeynep Gülden Teket

35064 Ebru fieker

2007 Y›l›nda Kay›t Yapt›ran Üyelerimiz

35065 Elvan Duran

35066 Melis Gürbüzbalaban

35067 Okan Taflk›ran

35068 fienay Karabulut

35069 Ahmet An›l Özça¤l›

35070 Hakan Kaya

35071 Nur Öztürk

35072 Tu¤ba U¤ur

35073 Ebru Y›lmazlar

35074 P›nar Ay

35076 Ürün Demir

35077 Özgecan Akbay›rl›

35078 Osman Murat Bilgin

35079 Levent K›z›lkanat

35080 Bilge Kaan Duran

35081 Fatih Tafl

35082 Müflerref Küden

35083 Mine Taflkaya

35084 Onur Özden

35085 ‹brahim Emre Ecevit

35086 Nüket Bodur

35087 Selma Akmal›

35088 Ebru fiahin

35089 Ayflen Alp

35090 Önder Akgün

35091 Nihan Üçer

35092 Melike Zeybek
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35093 Asl› Aksoy

35094 Can Aslan

35095 Gamze Demirtafl

35096 Gaye fienyafla Tan›fl

35097 fiemsettin Sevinç

35098 U¤ur Kürüm

35099 U¤ur Sevinç

35100 Seçil Bilgen

35101 Kemal Yaz›c›

35102 Ümit Tütüncüo¤lu

35103 Sertu¤ Tanr›verdi

35104 Tu¤ba Ça¤lar

35105 Erkan Ural

35106 Kamil Demirel

35107 Çi¤dem Uslu

35108 Hasna Dilara Öcal

35109 Onur Ünal

35110 Sidal Seveno¤lu

35111 Tu¤çe Duyunç Akgün

35112 Burçin Aldan

35113 Bar›fl Özgüven

35114 Erdal Y›ld›r›m

35116 Oylum Temiz

35117 Duygu Ça¤lar

35118 Ahmet Baki Türky›lmaz

35119 Rakibe Hande Ünlü

35121 P›nar ‹çmez

35120 Mustafa Ali Can Tiryaki

35122 Emine fiahin

35123 Demet Niler Özdurak

35124 Kas›m Levent Özperçin

35125 Ahmet An›l Ceylan

35126 ‹nci Karatafl

35127 Serhan Sümer

35128 Murat Kara

35129 Yener fiimflek

35130 Tuba Y›ld›r›m

35131 Ahmet Tolga Özbakan

35132 Pelin Gültekin

35133 Aylin Gazi

35134 Erhan Polat

35135 Fatma Kocab›y›ko¤lu

35136 Feride Burcu Durmaz

35137 Berna Bozkurt

35138 Hasan Erdo¤an

35139 Aytaç Do¤an

35140 Erhan Aras

35141 Volkan Süslen

35142 Hüseyin Onur Dinmez

35143 R›za Çelik

35144 Halil Y›ld›r›m

35145 Turgay Duman

35146 Selim Dilsiz

35147 Gökçen Y›lmaz

35148 Mine P›nar Bayar 

35149 Tülay Küçükerol               

35150 fiule Güler                    

35151 Burcu fiengün                  

35152 Özen Mert                     

35153 Berna Ataman                  

35154 Günay Varol                   

35155 Ceren fiahan                   

35156 Esma Uslu                     

35157 Papatya Dirini                

35158 Suzan Bahtiyar                

35159 Burçin Kuyumcu                

35160 Aliye ‹lbasan                 

35161 Ahmet Karaçöl                 

35162 Hasan Tunay Cengiz            

35163 Baran Demirok                 

35164 Ahmet Giliz                   

35165 Kerem fieno¤ul           
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2006 Y›l›nda Nakil Gelen Üyelerimiz

25025 Ali Akat 04.01.2006 Denizli

3306 Cengiz Bayülgen 06.01.2006 ‹stanbul

20358 Mevli Afl›k Pehlivan 06.01.2006 Konya

32724 Kemal Sar› 19.01.2006 ‹stanbul

20550 Nazire Arslanyürek 25.01.2006 Trabzon

6903 Abdülaziz Gürbilek 26.01.2006 ‹stanbul

12713 Refik Tanr›sever 26.01.2006 Ankara

4214 Mennan Gazanfer 31.01.2006 ‹stanbul

26828 Ergün Demirci 02.02.2006 ‹stanbul

18202 Hasan Tahsin Huz 05.02.2006 ‹stanbul

5867 Salim Alp 08.02.2006 Ankara

23400 Erdem Erten 08.02.2006 Ankara

20548 Ahmet Ender Erol 08.02.2006 Ankara

27296 Müge Bayrak (Arslan) 08.02.2006 Ankara

6084 Hayati Sar› 24.02.2006 Ankara

19674 Selma Azize Göker Wilson 24.02.2006 Ankara

31810 P›nar Akaslan 01.03.2006 ‹stanbul

27638 Ebru Çetinda¤ 02.03.2006 Ankara

8680 Erdem Kösecio¤lu 07.03.2006 Ordu

11382 Zuhal Ulusoy 16.03.2006 Ankara

15708 Ergün Erçakmak 21.03.2006 ‹stanbul

2890 Ömer Koray Irmak 30.03.2006 ‹stanbul

23088 Murat fiekercio¤lu 30.03.2006 Bal›kesir

31030 Süheyla Karakaya 11.04.2006 Gaziantep

31471 Attila Evgen 11.04.2006 ‹stanbul

26210 Eyüp Sabri Ekiz 21.04.2006 ‹stanbul

13527 Süreyya Akyüz 27.04.2006 Ankara

7104 Tahsin Tazefidan 27.04.2006 Ankara

2571 Yusuf Özkarakoç 27.04.2006 ‹stanbul

30936 Hilal Alyanak 22.05.2006 Eskiflehir

10955 Gülsüm Baydar 23.05.2006 Ankara
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13432 Memduh Ümit Alkang 08.06.2006 ‹stanbul

16966 Serhat Kipdemir 09.06.2006 Konya

30875 Özlem Melike Kirazdiken 13.06.2006 Kayseri

28692 Sevil Örnekçi 22.06.2006 Ankara

8207 Osman Zopçuk 28.06.2006 Ankara

3817 ‹brahim Ya¤mur 28.06.2006 Ankara

6544 M. Mustafa Ö¤ün 06.07.2006 Ankara

30137 Esra Akbal›k 21.07.2006 ‹stanbul

18330 Leyla Hanedan (Gürsel) 24.07.2006 ‹stanbul

29647 Gökçe Deniz fienol 27.07.2006 Ankara

11827 Beyhan Özbek 14.08.2006 ‹stanbul

14014 Nuriye Sevilay Ya¤c›o¤lu 17.08.2006 Ankara

25049 Hakk› Bahad›r fiiri 08.08.2006 Denizli

22421 Murat Kamal› 11.09.2006 ‹stanbul

7366 Bülent Bilik 21.09.2006 Mersin

29264 Sevcihan Efendio¤lu Ild›z 02.10.2006 ‹stanbul

32337 Ramazan Avc› 04.10.2006 Ankara

29623 Kemal Taflar 12.10.2006 Bal›kesir

5895 M.N.Ender Özbilen 12.10.2006 Mu¤la

26503 Aykut Erkman 26.10.2006 ‹stanbul

30167 Ayfle Kaptan 03.11.2006 ‹stanbul

21783 Yakup Gülsevgi 06.11.2006 Çanakkale

26752 Aylin Fidan 14.11.2006 ‹stanbul

30469 Ömer K›l›nç 15.11.2006 Ankara

7640 Cihangir Kanatl›gil 16.11.2006 Mu¤la

8928 Özcan Ongan 17.11.2006 ‹stanbul

9492 Gülderen Özye¤en 29.11.2006 Ankara

30088 Bar›fl Ild›z 07.12.2006 ‹stanbul

13022 Yaflar Tahsin Abal› 08.12.2006 ‹stanbul

10654 Ali Bol 22.12.2006 Ankara

25512 Selim Havadar 26.12.2006 Antalya
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2007 Y›l›nda Nakil Gelen Üyelerimiz
22339 ‹brahim Turgay Seyhan 08.01.2007 ‹stanbul

33588 Duygu Do¤an 08.01.2007 ‹stanbul

26819 Ali Budak 09.01.2007 ‹stanbul

25239 Bülent Uçar 17.01.2007 Mu¤la

12554 Zafer Çak›c› 12.02.2007 Ankara

20658 Filiz Okoldan 28.02.2007 Antalya

34956 Burcu Yücetafl 27.03.2007 ‹stanbul

21768 Ahmet Dülger 10.04.2007 Gaziantep

15999 Gürsel Rana Ayd›n 11.04.2007 ‹stanbul

13547 Mehmet Dündar Karada¤ 12.04.2007 Ankara

33266 ‹nanç Gürkan 12.04.2007 Ankara

30446 Fahrettin Emrah Köflgero¤lu 07.05.2007 Ankara

20637 Kemal Korhan Okoldan 08.05.2007 Antalya

7450 Ayfle Gülben Gökhan 14.05.2007 ‹stanbul

13223 Jale Uslu 21.05.2007 Antalya

12262 Bülent Yetkin 03.07.2007 Gaziantep

27342 Zehra Ebru flahin 20.07.2007 Ankara

34360 Seden Cinasal Avc› 20.07.2007 Ankara

35654 ‹lban Gökalp 21.07.2007 Ankara

28865 ‹hsan Yöreker 21.07.2007 Ankara

27900 Aylin Yöreker 21.07.2007 Ankara

34796 Celalsin Can Muflkara 01.08.2007 ‹stanbul

18609 Hasan Ahmet Uygan 03.08.2007 ‹stanbul

20614 Ahmet Ergeç 03.08.2007 Bursa

33614 Ayflegül ‹lingi 10.09.2007 ‹stanbul

25076 Na¤me Ebru Aydeniz 05.10.2007 Antalya

20841 Coflkun Akflehirli 10.10.2007 ‹stanbul

25111 Huriye Güler Karakafl 23.10.2007 Mu¤la

28692 Sevil Örnekçi Esen 23.10.2007 Mu¤la

31994 Gözde fiaylan 02.11.2007 ‹stanbul

9303 Emine Figen Leblebicio¤lu 05.11.2007 Ankara

35088 Ebru fiahin 13.11.2007 Antalya

29325 Özgür Demirbafl 14.11.2007 ‹stanbul

33324 Berna Yaylal› Y›ld›z 16.11.2007 Ankara

33323 Adnan Y›ld›z 16.11.2007 Ankara

25452 Murat Ça¤›l 16.11.2007 Ankara

27797 Ebru Tokalafl 16.11.2007 Ankara
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2006 Y›l›nda Nakil Giden Üyelerimiz

20544 F. Kalbiye Kurtbafl Noyan 03.01.2006 Ankara

23991 Tolga Mand›rac› 03.01.2006 ‹stanbul

6903 Abdülaziz Gürbilek 18.01.2006 ‹stanbul

32104 Elif Nihal Kamilo¤lu 08.02.2006 Ankara

21818 Mahir Ünal 08.02.2006 ‹stanbul

32112 Ercüment Eren 20.02.2006 ‹stanbul

25076 Na¤me Ebru Karaba¤ 09.03.2006 Antalya

26748 H. Kerem Oral 16.03.2006 ‹stanbul

34047 Sevda A¤cakale 21.03.2006 ‹stanbul

13223 Jale Uslu 23.03.2006 Antalya

31285 Turgut De¤irmenci 17.04.2006 Gaziantep

24142 Berkehan Selçuk Kut 02.05.2006 ‹stanbul

29567 Öznur Çak›r 03.05.2006 Denizli

24610 Evrim Özen 10.05.2006 ‹stanbul

30826 Fuat Kumova 12.05.2006 Bursa

1849 Cengiz Alatl› 24.05.2006 ‹stanbul

27942 Canan Demir 30.05.2006 Konya

16519 Nihat Toksöz 01.06.2006 ‹stanbul

27940 Gonca Atefl 15.06.2006 Bursa

14025 Erdal Gülcü 04.07.2006 ‹stanbul

18609 H.Ahmet Uygan 10.07.2006 ‹stanbul

29534 Yusuf fiimflek 20.07.2006 Bursa

5893 Sezer Y›ld›r 25.07.2006 Ankara

28687 Serkan Bilgiç 08.08.2006 Ankara

29911 Müberra Kavak 06.09.2006 Ankara

27919 Nevim Ay 13.10.2006 Antalya

29673 ‹lker Kahraman 03.11.2006 Mu¤la

9151 Asil Bal – Ak 09.11.2006 Mu¤la

4498 Ersin Bayral 15.11.2006 ‹stanbul

34031 Ayça Tanr›kulu 15.11.2006 ‹stanbul

6683 Nuran Ömür 27.11.2006 ‹stanbul

27865 Çetin Rahmi Özkul 01.12.2006 Ankara

29502 Yelda Y›lmaz 05.12.2006 Mu¤la

12929 Mehmet Ömer Ganjuk 18.12.2006 ‹stanbul

12238 Erol Ergün 19.12.2006 Denizli

32169 Ceren Üste 29.12.2006 Ankara
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35012 Bilgen Bilen 22.01.2007 Eskiflehir

25234 Zübeyde Çetin 26.01.2007 ‹stanbul

15638 ‹rfan Ç›takl›lar 30.01.2007 Konya

8434 M. Zafer Baran 07.02.2007 Konya

24865 Serdar Erdo¤an 07.02.2007 Gaziantep

35055 Asl› Alt›ntafl 02.03.2007 Mu¤la

15724 Özkan Coflkun 02.03.2007 Antalya

28697 Özgür ‹mre 26.03.2007 Mu¤la

17454 Mehmet Emin Ifl›k 05.04.2007 Bal›kesir

32140 Ifl›l Uçman Alt›n›fl›k 09.04.2007 Kocaeli

34101 Sinem Hiçy›lmaz 09.04.2007 Ankara

34033 Güray Karaba¤l› 16.04.2007 ‹stanbul

34102 Abdullah Gedil 16.04.2007 ‹stanbul

10651 Cemil Özer 16.04.2007 Konya

27824 Bar›fl Serdar 18.04.2007 ‹stanbul

26752 Aylin Fidan 03.05.2007 ‹stanbul

19267 Hasan Hakan ‹z 06.05.2007 ‹stanbul

35088 Ebru fiahin 09.05.2007 Antalya

8738 M. Emin Yeflilo¤lu 11.05.2007 Hatay

31288 Yaflar Kemal Aygün 16.05.2007 Bursa

30343 Sait Özkal Yüre¤ir 05.07.2007 Ankara

8033 Turgut Uzuno¤lu 18.07.2007 ‹stanbul

20614 Ahmet Ergeç 06.08.2007 Bursa

29646 Mithat Peksoy 10.08.2007 Antalya

31300 Eda Ezgi Bingül 20.09.2007 Ankara

35115 Derya K›z›lda¤ 26.09.2007 Trabzon

32458 Özge Denizlio¤lu 01.10.2007 Antalya

31215 Nefise Sar›zeybek 24.10.2007 Mu¤la

29692 Sevil Örnekçi Esen 24.10.2007 Mu¤la

13527 Süreyya Akyüz 25.10.2007 Ankara

7437 Mazhar Gönen 25.10.2007 ‹stanbul

28707 Gözde Uluflans 31.10.2007 Ankara

10708 Erol Ünsal 07.11.2007 Mu¤la

3222 Gürkan Kurdo¤lu 12.11.2007 Ankara

2007 Y›l›nda Nakil Giden Üyelerimiz
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2006 Y›l›nda ‹stifa Eden Üyelerimiz

5065 Ziya Akseki 16.01.2006

22216 Fatma Gülflah Dicle 02.02.2006

22235 K›ymet Aktu¤ 02.02.2006

3197 Mustafa Kulal›o¤lu 21.02.2006

4732 fiengün T›rnakl› 21.02.2006

14027 Celal Bedri Önel 21.02.2006

25102 Sultan Özmercan 04.03.2006

12833 Müjgan Aç›lman 29.03.2006

15617 Deniz Orhun 25.05.2006

20638 Vedat Küçük 12.08.2006

5308 Seza Baran 14.12.2006

6093 Ercan Ülkü 14.12.2006

5343 Adnan Atadil 22.12.2006

5060 Salih Sanmaz Koç 12.01.2007

5658 Süleyman fiahin 12.01.2007

10169 V. Semra Müftüo¤lu 12.01.2007

31242 Nefle Pamuk 12.01.2007

32157 P›nar Orhan 12.01.2007

6118 Pervin Bal›kl› 23.02.2007

7531 Do¤an Akar 30.03.2007

22736 Hayriye Kalkavan 27.09.2007

2007 Y›l›nda ‹stifa Eden Üyelerimiz
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