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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 40. 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 

39. Dönem Yönetim Kurulu

Hasan Topal Baflkan
Alev A¤r› Baflkan Yard›mc›s›
Nilüfer Ç›narl› Mutlu Sekreter Üye
Hikmet Sivri Gökmen Sayman Üye
Necdet Ulema Üye
‹lker Özdel Üye
Arif Alptürk Üye

Yedek Üyeler

Emre Ergül
Ebru Türkdamar Diktafl
Selin Za¤pus Candemir
Erdal Uzuno¤lu
Hakan K›l›nçarslan
Ali Okan Y›lmaz
Halil ‹brahim Alpaslan
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GENEL KURUL TOPLANTISI

30 Ocak 2010 Cumartesi 

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

Alsancak / ‹zmir

SEÇ‹MLER
Yönetim Kurulu ve Delege Seçimleri: 

31 Ocak 2010 Pazar

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

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

2008 Y›l›nda Vefat Eden Üyelerimiz

Sicil No Ad - Soyad Vefat Tarihi

10027 C. TACETT‹N GÜÇER 05.01.2008

704 CAH‹T AKAN 09.02.2008

7015 AT‹LLA C‹MCOZ 18.03.2008

7039 M.ERDEM‹R ÖZEL 25.06.2008

580 MEHMET BEDRETT‹N KÖKTEN 13.09.2008

2009 Y›l›nda Vefat Eden Üyelerimiz

Sicil No Ad - Soyad Vefat Tarihi

12816 ‹BRAH‹M EROL TUNALI 06.03.2009

906 M.AL‹ AKÖZENLER 26.03.2009

1376 ABDURRAHMAN KOÇER 06.05.2009

1954 A. ENG‹N AZBAZDAR 12.05.2009

14127 ‹RFAN KURMALI 27.06.2009

6057 HALUK OGAN 04.10.2009

8917 ‹SMA‹L MERCAN 07.10.2009

Sayg›yla an›yoruz...
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Say›n Üyemiz,

Yaflad›¤›m›z co¤rafya ve yak›n çevresinde ve dünyada ola¤anüstü geliflme ve dönü-
flümlerin yafland›¤› iki y›ll›k bir çal›flma dönemini Genel Kurulumuzla tamaml›yoruz. 39.
Dönem Yönetim Kurulumuz; mimarl›¤›n toplumcu, ilerici, ayd›nl›k, yenilikçi ve yarat›c›
gücünü yaflama geçirebilmek ba¤lam›nda yaflam çevremizi ve mimarl›k alan›n› da
do¤rudan etkileyen süreçlere duyarl›l›kla, kararl›l›kla yaklaflm›flt›r.

‹nsan haklar›, bar›fl, demokrasi gibi evrensel de¤erlerin savunulmas›, mimarl›¤›n top-
lumsal yaflamda hak etti¤i sayg›n konuma tafl›nabilmesi, üst düzeyde bir mimarl›k or-
tam›n›n gerçeklefltirilmesi çal›flma ilkelerimizin özünü oluflturmufltur.

Sermaye ve arazi rant›na endekslenen küresel, neo liberal politikalar›n sonucu, üret-
meyen kentleri, yerleflmeleri ve giderek çok büyük iflsizlik ve istihdam sorunlar›n› or-
taya ç›karm›flt›r. Genel olarak bak›ld›¤›nda fiubemiz etkinlik alan›nda mimarl›k hizmeti
talebinde önceki y›llara göre yaklafl›k %30’lara varan bir daralma izlenmektedir.

Özetle tan›mlad›¤›m›z süreçte ülkemizde Mart 2009 yerel seçimleri yap›lm›flt›r. Yerel
seçim sürecinde geleneksel mesleki politikalar›m›z›n birikimiyle, seçimlerde aday olan
siyasi parti temsilcilerine yönelik kapsaml› raporlar haz›rlanm›fl, kentsel sorunlara yö-
nelik önerilerin yan› s›ra kentimizin mimarl›k düzeyinin yükseltilmesinin ayn› zamanda
yerel yönetimlerin de öncelikli sorumluluklar› içinde oldu¤u vurgulanm›fl, bas›n, yay›n
araçlar›yla da bu anlay›fl kentlilerimizle paylafl›lm›flt›r. 2008 y›l›nda Avrupa Konse-
yi’nce yeniden yay›mlanan ‘Avrupa Kentsel fiart›’nda, kentlerin mimari düzeyleriyle il-
gili yerel yönetimlere tavsiye edilen ilkelerin ‹zmir’de de yaflama geçirilmesi do¤rultu-
sunda yerel yönetimlerle sürekli diyalog içinde olunmufltur. Bu ba¤lamda mimarl›k ya-
r›flmalar›n›n ço¤alt›lmas›, yayg›nlaflt›r›lmas› taleplerimiz her ortamda ilgililere yans›t›l-
m›flt›r.

Mimarlar›n mesleki faaliyetleri sürecinde karfl›laflt›klar› sorunlar›n afl›lmas› ve mesleki
uygulama düzeyinin yükseltilmesi çabalar›m›z›n yan› s›ra, ahenkli bir çevrenin ve yük-
sek standartl› bir kentsel yaflam ortam›n›n oluflturulmas›na yönelik uyar›lar›m›z, müda-
halelerimiz önceliklerimizden olmufltur.

Mimarl›k alan›nda da yaflanan h›zl› geliflmelerin ve meslek prati¤indeki dönüflümlerin,
mimarlar›n mesleki formasyonlar›n› sürekli gelifltirme ortamlar›n›, olanaklar›n› ve f›rsat-
lar›n› sunmak, edinilen bilgi ve becerileri de¤erlendirerek referanslar› haline getirmek
amac›yla kesintisiz mesleki geliflim prgramlar› gerçeklefltirilmifltir.

SUNUfi
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Serbest olarak mesleki faaliyette bulunan ve büro tescil belgesini yenileyen, yaklafl›k
250 üyemizin kat›l›m›yla 2. Serbest Çal›flan Mimarlar Dan›flma Kurulu Çal›fltay› 8 – 9
Kas›m 2008 tarihlerinde Kufladas›’nda düzenlenmifltir. Çal›fltayda mimarlar›n ve mi-
marl›k alan›n›n sorunlar› hakk›nda önemli de¤erlendirmeler yap›lm›fl, haz›rlanan sonuç
rapor üyelerimize da¤›t›lm›fl, rapor önerisi kararlar hayata geçirilmeye çal›fl›lm›flt›r.

Kamu ve özel kesimde ücretli çal›flan ve iflsiz mimarlar›n kat›l›m›yla 24 – 25 Ekim 2009
tarihlerinde yine Kufladas›’nda bir çal›fltay düzenlenmifl, bu alanlarda hizmet üreten
mimarlar›n sorunlar› tart›fl›lm›fl, sonuç raporlar› haz›rlanm›fl, üyelerimize da¤›t›lm›flt›r.
Rapor önerileri do¤rultusunda giriflimler sürmektedir.

Türk Mühendis ve Mimar Odalar› Birli¤i’nin bütün Türkiye’de organize etti¤i iflsiz Mü-
hendis – Mimar ve fiehir Planc›lar› Kurultaylar›n›n gerek ‹zmir parogram›na gerekse ‹s-
tanbul’da gerçekleflen final program›na etkin olarak kat›l›nm›fl, organizasyonda so-
rumluluklar ve görevler üstlenilmifltir.

Di¤er yandan yaflam alanlar›m›z› ve kentimizi do¤rudan ilgilendiren, kentleflme, plan-
lama ve koruma süreçlerine etkin olarak kat›l›nm›fl, katk›da bulunulmaya çaba göste-
rilmifltir. Bu kapsamda Balçova Teleferik yamaçlar›n› yap›laflmaya açan 1/25.000 Öl-
çekli Çevre Düzeni Plan›, fiubemizin kapsaml› raporunun kamuoyunda yaratt›¤› etki ile
Kültür ve Turizm Bakanl›¤›’nca iptal edilmifltir. Kentimiz ve bölgemizde kamu yarar› il-
kesi ve bilimsel ölçütlere uygun olmayan di¤er planlar konusunda da gerekli hukuki gi-
riflimler sürdürülmektedir.

Mimarl›k mesle¤ini tan›tmak, bu ba¤lamda kamuoyunda gündem yaratmak amac›yla,
yo¤un kat›l›mlarla sergiler, söylefliler ve 2008 – 2009 Mimarl›k Haftas› etkinlikleri dü-
zenlenmifltir.

‹ki y›ll›k çal›flma dönemimizde, fiubemiz çal›flmalar›na katk›da bulunan komite ve ko-
misyon üyelerine, katk› ve kat›l›mlar›yla destek olan meslektafllar›m›za ve görev yapan
fiubemiz çal›flanlar›na teflekkür ederiz.

39. dönem çal›flmalar›m›z›n bir özeti olan Yönetim Kurulu Çal›flma Raporunu de¤erlen-
dirmelerinize sunuyor, verimli ve kat›l›ml› bir Genel Kurul dile¤iyle sevgi ve sayg›lar›-
m›zla selaml›yoruz.

39. Dönem Yönetim Kurulu
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M‹MARLAR ODASI KURUM ‹Ç‹ ‹L‹fiK‹LER

ODA GENEL MERKEZ‹ ‹LE ‹L‹fiK‹LER
Mimarl›k gündeminde yer alan konulara iliflkin Oda çal›flmalar›na aktif kat›l›nm›fl, gün-
dem önerilmifl, gündemlere iliflkin çal›flma yap›lm›fl, raporlar haz›rlanm›fl, aktif katk›da
bulunulmufltur.

Merkez komisyonlar›nda (Yay›n, Uluslararas› ‹liflkiler, Mimarl›k ve E¤itim Kurultay›,
Cumhuriyet Dönemi Envanter Komisyonu, Ulusal Mimarl›k Sergisi ve Ödülleri, Bilirkifli-
lik ve Gayrimenkul De¤erleme, Sürekli Mesleki Geliflim, Ekolojik Mimarl›k) görev üst-
lenerek çal›flmalara görüfllerimiz aktar›lm›flt›r.

Çal›flma dönemimiz içinde fiubemiz Oda Denetleme Kurulu taraf›ndan 3 kez denetlen-
mifltir. 

M‹MARLAR ODASI’NIN D‹⁄ER fiUBELER ‹LE ‹L‹fiK‹LER‹
fiubelerle Oda gündemine iliflkin ortak üretim yöntemleri araflt›r›lm›fl, fiubeler taraf›n-
dan gerçeklefltirilen Panel, Sempozyum vb. etkinliklere kat›l›narak çal›flmalara destek
olunmaya çal›fl›lm›flt›r.

fiUBEM‹ZE BA⁄LI B‹R‹MLER ‹LE ‹L‹fiK‹LER
fiubemiz etkinlik alan›nda bulunan 11 Temsilcili¤imiz Akhisar, Ayd›n, Didim, Dikili, Ku-
fladas›, Manisa, Nazilli, Ödemifl, Salihli, Uflak, Turgutlu’dur.

9 Oda Temsilcimiz Alaflehir, Alia¤a, Bergama, Menemen, Selçuk, Soma, Söke, Tire,
Torbal›’da bulunmaktad›r.
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39. DÖNEM KOM‹TE VE KOM‹SYON ÜYELER‹M‹Z

SORUfiTURMA VE UZLAfiTIRMA KURULU

As›l Üyeler
Mehmet A¤r›

Perihan Utan

fieref Aldemir

Yedek Üyeler
Mahmut Ayan

Ahmet Kepçe

Talip fiengül

DENETLEME KURULU

As›l Üyeler
fi.Leyla Kuterdem

Ayfle R. Atatoprak

Murat Oran

Yedek Üyeler
Gonca Bilgili

Aysun Tarakc›

Leyla Ulukaya
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39. DÖNEM KOM‹TE VE KOM‹SYON ÜYELER‹M‹Z

fiube Yönetim Kurulu Üyeleri

Hasan Topal

Alev A¤r›

Nilüfer Ç›narl› Mutlu

Hikmet Sivri Gökmen

Necdet Ulema

‹lker Özdel

Arif Alptürk

Merkez Yönetim Kurulu Üyesi

Aysel Çetinsoy

Serbest Çal›flan Mimarlar Kesimi

As›l Üyeler
*Adnan Turan

*Ahmet Kepçe

Alp Burkut

Ayd›n Özay

Aytül Yaflarol

Banu Ayd›n

Boygar Özlen

Burcu Ifl›k

Cumhuray Metintürk

Didem Özdel

*Enver Ayd›n

Fevzi Bozk›r

*Göksel Acar

Hakan K›l›çarslan

Harika Has›rc›o¤lu

*Hüsamett›n Özkaymakç›

‹pek Yatmaz

Kemal Gerçek

*Mahmut Ayan

Mehmet A¤r›

Merih Feza Y›ld›r›m

Rafet Yacan

Sema Özay

Serap Kozdereli

Serdar Uslubafl

*Simay Urla

fieref Aldemir

fiUBE MECL‹S‹ KOM‹TES‹ ÜYELER‹
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39. DÖNEM KOM‹TE VE KOM‹SYON ÜYELER‹M‹Z

Talat Ulusoy

*Talip fiengül

U¤ur Karamano¤lu

Yelda Tuna

Yedek Üyeler
Ayfle Adar›m

Cihat Kemal Pehlivano¤lu

Engin Arca

Halit De¤er

Hilal Bacaks›zo¤lu

Köknar Orhon

M. Ali Ifl›k

Mehmet Emin Girgin

Metin Öztürk

Mithat Afl›r

Murat Özgör

Necdet Akdo¤an

Neslihan Yeflil

Orhan Öncel

Sedat Ören

Turgut Ç›k›fl

Zeyyat Özcan

Özel Sektörde Çal›flan Mimarlar Kesimi

As›l Üyeler
Ayfle Atatoprak

Ayfle Kaptan

*Bahar Gürler

*Ebru fiahin

Meltem Karakoç

Nuriye Sefero¤lu

Yedek Üye
Zuhal Çakan

Kamu Kurumlar›nda Çal›flan Mimarlar Kesimi

As›l Üyeler
*Aysun Tarakc›

Erdal Uzuno¤lu

Gonca Bilgili

Leyla Ulukaya

Perihan Utan

Selin Za¤pus Candemir
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39. DÖNEM KOM‹TE VE KOM‹SYON ÜYELER‹M‹Z

Yedek Üyeler
Ifl›l Talu

‹brahim Alpaslan

Özge Gürdeniz

P›nar Ay

E¤itim Kurumlar›nda Çal›flan Mimarlar 

As›l Üyeler
Emel Kay›n

Emre Ergül

Erdal Onur Diktafl

Yedek Üyeler
Eser Gültekin

Kutlu¤ Savafl›r

Mimarl›k Fakülteleri Ö¤renci Temsilcileri

Hasan Polat Tafl

Koray Güler

Temsilcilik Üyeleri

Y›lmaz Atabarut (Akhisar)

Halil S›dan (Akhisar)

Nadir M›st›k (Ayd›n)

Ahmet Ulucao¤lu (Ayd›n)

Burhan Çolak (Didim)

Sinan Ceyhan (Didim)

Ali Genç (Kufladas›)

Ümit Acar (Kufladas›)

Atilla Efendio¤lu (Manisa)

Ak›n Özyurt (Manisa)

Erdo¤an Ünsal (Nazilli)

Ahmet Güzel (Nazilli)

Lütfiye Keser (Ödemifl)

Tülin Bozo¤lu (Ödemifl)

Sakine Öz (Salihli)

Fatma Gökçe (Salihli)

Ahmet Orhan (Turgutlu)

Hasan Karacaova (Turgutlu)

‹mren Aytekin (Uflak)

Mine Özdemir (Uflak)

*fiube Meclisi toplant›lar›na üst üste üç kez mazeretsiz gelmedikleri için üyelikleri düflürülmüfltür.
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39. DÖNEM KOM‹TE VE KOM‹SYON ÜYELER‹M‹Z

KENT ve ÇEVRE KOM‹SYONU

Ayfle Kaptan

Emel Kay›n

Erdal Onur Diktafl

Güngör Kaftanc›

Güzin Tezel

Hakan K›l›nçarslan

Hasan Topal

Naime Beyaz›t

Nejat Sayg›ner

Nilüfer Ç›narl› Mutlu

Nuriye Sefero¤lu

Özge Akbulut

Perihan Utan

Selin Za¤pus Candemir

Serap Kozdereli

Sevgi K›ldifl

Y›ld›r›m Oral

YAYIN KOM‹TES‹

Ebru Türkdamar Diktafl

Emel Kay›n

Emre Ergül

Erdal Onur Diktafl

Güngör Kaftanc›

Gürhan Tümer

Halil ‹brahim Alpaslan

Hasan Topal

Hikmet Sivri Gökmen

‹lker Özdel

Nezihat Köflklük

Nilüfer Ç›narl› Mutlu

Seçkin Kutucu

T. Didem Akyol Altun

Tuba Çak›ro¤lu

Ufuk Ersoy

Zehra Akdemir Ersoy

Zeynep Tuna Ultav
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YASALAR ve YÖNETMEL‹KLER KOM‹SYONU

Abdurrahman Suphi fiahin

Ahmet Giliz

Alev A¤r›

Aylin Yemiflçi

Ayflem Özzambak

Begüm Erdo¤mufl

Berrin Y›ld›r›m

Beyhan Kurt

Burcu Karak›fl

Ça¤la Çatk›n

Gonca Bilgili

‹smail As›

Naime Beyaz›t

Özgür Topçu

Perihan Utan

Seftil Turan

Semra Baratal›

Semra Köro¤lu

fiebnem Güneri

Yeflim Görmen

Zerrin Ferat

SERBEST ÇALIfiAN M‹MARLAR KOM‹SYONU

Ahmet Kepçe

Ali Boygar Özlen

Ali Okan Y›lmaz

Arif Alptürk

Arseli Gencer

Celal Koç

Cenk Kocaman

Ç›nar Bilgin

Ersin Pö¤ün

Hakan K›l›nçarslan

‹lker Özdel

Kemal Gerçek

Mehmet A¤r›

Metin K›l›ç

Nurettin Arl›

Sema Özay

fiükrü Kocagöz

Tamer Baflbu¤
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39. DÖNEM KOM‹TE VE KOM‹SYON ÜYELER‹M‹Z

SOSYAL ETK‹NL‹KLER KOM‹SYONU

Ayfle Atatoprak

Ayfle Banu Ayd›n

Ayfle Dürrin Ulema

Harika Has›rc›o¤lu

Mualla Haytabay

Nilüfer Ç›narl› Mutlu

Sema Özay

Zübeyda Özkan

CUMHUR‹YET DÖNEM‹ M‹MARLI⁄I KOM‹TES‹

Emel Kay›n

Feyzal Özkaban Avc›

Hümeyra Birol Akkurt

Nilüfer Ç›narl› Mutlu

Yasemin Sayar

Zübeyda Özkan

SÜREKL‹ MESLEK‹ GEL‹fi‹M KOM‹SYONU

Ali Boygar Özlen

Ali Okan Y›lmaz

Derya Akdurak

Didem Çaylan

Emre Ergül

Hasan Topal

Hilal Hal›c›o¤lu

Hüsnü Murat Günayd›n

‹lker Özdel

Necdet Ulema

Nilüfer Ç›narl› Mutlu

Suat Mehmet Günhan

Tamer Baflbu¤

Zübeyda Özkan
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39. DÖNEM KOM‹TE VE KOM‹SYON ÜYELER‹M‹Z

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

Bülent Tuna

Ebru Diktafl

Emre Ergül

Ferhat Hac›alibeyo¤lu

Güngör Kaftanc›

Hasan Topal

Hikmet Gökmen

‹lker Özdel

Nilüfer Ç›narl›

Sami Y›lmaztürk

Tamer Baflbu¤

Zübeyda Özkan

‹ZM‹R M‹MARLI⁄I SERG‹S‹ VE ÖDÜLLER‹
DÜZENLEME KOM‹TES‹

Zehra Ersoy

Ebru Türkdamar Diktafl

H. ‹brahim Alpaslan

Seçici Kurul:

Güngör Kaftanc›

Ali Cengizkan

Tevfik Tozkoparan

Emre Arolat

Bo¤açhan Dündaralp
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39. DÖNEM KOM‹TE VE KOM‹SYON ÜYELER‹M‹Z

M‹MARLIK HAFTASI KOM‹SYONU

Ali Okan Y›lmaz

Ayflenur Ergin

Bensu Ö¤üt

Burkay Pasin

Caner Soyer

Dide Dinç

Do¤ay Korkmaz

Duygu Ça¤lar

Ebru Türkdamar Diktafl

Elçin Ertu¤rul

Emel Kay›n

Ezgi ‹flbilen

Fatih Gülp›nar

Fatma Feyzal Özkaban

Gizem Karaman

Gökçeçiçek Savafl›r

Gül Kaçmaz Erk

Hikmet Gökmen

Hümeyra Birol Akkurt

‹skender Gümüfl

Mesut Dural

Naciye Ç›rac›

Nevra Kars

Nilüfer Ç›narl› Mutlu

Özenç Özdere

Pelin ‹flbilen

Pelin Kurultay

Pelin Timurcan

Salih Özkan Dursun

Serkan Ulusoy

fiebnem Yücel Young

Tuba Çak›ro¤lu

Ufuk Ersoy

Zübeyda Özkan
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39. DÖNEM KOM‹TE VE KOM‹SYON ÜYELER‹M‹Z

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: Hüseyin Yaves A¤ao¤lu
Sekreter: A.Nagehan Sezer
Sayman: Ahmet Özer
Üye: Tuncer Saray
Üye: Serdal Deveci

Didim Temsilcili¤i
Baflkan: Burhan Çolak
Sekreter:  Sinan Ceyhan 
Sayman:   Okan Özbafl
Üye:        Atilla P›narbafl›
Üye:         Erdal Baylan

Dikili Temsilcili¤i
Baflkan: Mehmet O¤ulcan Günenç
Sekreter: Bar›fl Özgüven
Sayman: Tayfun Atalay

Kufladas› Temsilcili¤i
Baflkan: Y›ld›z Yavuz
Sekreter: Ali Genç
Sayman: fieniz Evgar
Üye: Ümit Acar
Üye: Hasibe Elmasdafl

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

Nazilli Temsilcili¤i
Baflkan: Osman Nuray
Sekreter: Gonca Yelkovan
Sayman: Adalet Çak›rl›
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Üye: Erdo¤an Ünsal
Üye: Hüseyin Ayan

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:       Koray Kaplan

Turgutlu Temsilcili¤i
Baflkan: Güzide ‹çen
Sekreter: Ahmet Orhan
Sayman: Hasan Karacaova

Uflak Temsilcili¤i
Baflkan:   H. Avni Özgencil
Sekreter: Permin Gezer
Sayman:  Turan Ünlü
Üye:       Ça¤lar Samanc›
Üye:       ‹. Öner Karg›

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

Alaflehir Temsilcisi Ayd›n Boyac›
Alia¤a Temsilcisi Emre Erdem / Ebru Bozdemir
Bergama Temsilcisi Emel Ürper
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 /

N. Coflkun Durmufl
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39. DÖNEM fiUBE ÇALIfiMALARI

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›n-
daki iletiflimi sa¤lamak amac›yla yürütülen kurumsal iliflkiler çok olumlu ve yararl› ola-
rak sürdürülmektedir.

11-13 Kas›m 2009 y›l›nda “Kalite / Yetki ve Sorumluluk” temas›yla ‹stanbul'da ‹stanbul
Kültür Üniversitesi'nde düzenlenen V. Mimarl›k ve E¤itim Kurultay›’n›n haz›rl›k çal›fl-
malar›na katk›da bulunulmufl, ö¤rencilerin ve e¤itimcilerin kurultaya kat›l›mlar›na des-
tek verilmifltir. 

Mimarl›k mesle¤inde nitelik art›r›lmas›na yönelik kazan›mlar elde etmek ve gelece¤e
dönük çal›flmalar› biçimlendirmek için ö¤retim üyeleri ve ö¤rencilerin de aktif kat›l›m›y-
la çal›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 Fakültesi Mimarl›k Bölümü Mimarl›k Haftas› etkinliklerine ve atölye ça-
l›flmalar›na destek verilmifltir.

Mimarl›k Haftas› kapsam›nda salt ö¤rencilerin kat›l›m›na aç›k atölye çal›flmalar› ger-
çeklefltirilmifltir.

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

Bilgisayar destekli tasar›m e¤itimi çal›flmalar›nda kurs bedellerinde mimarl›k ö¤renci-
lerine 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
uygulamalar›n›n sa¤lanmas›na çaba gösterilmifltir.

Her y›l düzenlenen Mimarl›k Haftas› Etkinlikleri kapsam›nda mimarl›k ö¤rencileriyle ça-
l›fl›lm›fl ve mimarl›k ö¤rencilerine yönelik atölye çal›flmalar›na a¤›rl›k verilmifltir. 2008
y›l›nda mimarl›k ö¤rencilerine Afrodisyas Antik Kenti ve Müzesi gezisi ve Murat Ger-
men ile foto¤raf atölyesi ve ‹stanbul gezisi düzenlenmifltir. 2009 y›l›nda da iki kez ‹s-
tanbul gezisi yine fiubemiz’in deste¤iyle düzenlenmifltir.

M‹MARLIK E⁄‹T‹M‹ VE E⁄‹T‹M KURUMLARI ‹LE ‹L‹fiK‹LER
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‹zmir’deki Mimarl›k Fakülteleri
Mimarl›k Bölümleri Mezuniyet
Törenleri 

2008 ve 2009 y›l›nda mezun veren Do-
kuz Eylül Üniversitesi, ‹zmir Yüksek Tek-
noloji Enstitüsü ve 2009 y›l›nda mezun
veren ‹zmir Ekonomi Üniversitesi mezu-
niyet törenlerini gerçeklefltirdi. Törenler-
de yer alan fiube Yönetim Kurulu Baflka-
n›m›z Hasan Topal ö¤rencilere baflar› pla-
keti verdi. Mezuniyet törenlerinin ard›n-
dan fiubemiz taraf›ndan her y›l düzenle-
nen mezuniyet kokteylinde de farkl› üni-
versitelerden mezun olan genç meslek-
tafllar›m›z biraraya geldiler.

DEÜ Mezuniyet Töreni 2008 ‹YTE Mezuniyet Töreni 2008

DEÜ - ‹YTE - ‹EÜ Mezuniyet Kokteyli 2009

DEÜ Mezuniyet Töreni 2009 ‹YTE Mezuniyet Töreni 2009 ‹EÜ Mezuniyet Töreni 2009
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M‹MARLIK VE E⁄‹T‹M KURULTAYI V (11 – 13 Kas›m 2009)
‹lki 2001 y›l›nda gerçeklefltirilmifl olan
Mimarl›k ve E¤itim Kurultaylar›n›n beflin-
cisi 11–13 Kas›m 2009 tarihleri aras›nda
‹stanbul Kültür Üniversitesi’nde gerçek-
lefltirilmifltir. Kalite/Yetki ve Sorumluluk
temas› ile gerçekleflen kurultay›n, haz›r-
l›k çal›flmalar› temaya iliflkin kurulmufl
çal›flma gruplar›nca yürütülmüfl, gruplar
mimarl›k ortam›n› ve mimarl›k e¤itimini
sorgulamaya, ulusal ve uluslararas› so-
runlar›n› tespit ederek derinlemesine ele
almaya ve çözümler üretmeye çal›flm›fl-
t›r. Kurultay oturumlar›nda sunulmufl

olan çal›flma grubu raporlar›n›n, kurultay tart›flmalar›n› yönlendirmesinin yan› s›ra
mesleki kalitenin yükseltmesinde bir araç olmas› hedeflenmifltir.

Mimarl›k E¤itim Kurultaylar›n› bafl›ndan beri ilgiyle takip eden ve çal›flmalara katk›
koymaya çal›flan Mimarlar Odas› ‹zmir fiubesi 5. Kurultay sürecinde de aktif olarak yer
alarak çal›flma gruplar›n› temsilcileri vas›tas›yla desteklemifltir. Bu süreçte Çetin Türk-
çü Mimarl›k Lisans ve Lisansüstü E¤itimi, Hikmet Sivri Gökmen Mimarl›k Lisans ve Li-
sansüstü E¤itimi ve Mimarl›k E¤itiminde Veri Taban› Çal›flmalar›, Murat Günayd›n Mi-
marl›k Hizmetlerinde Kalite Güvencesi, Nilüfer Ç›narl› Mutlu Meslek Prati¤i ve Mesle¤e
Kabul Kurulu, Zübeyda Özkan Mimarl›k E¤itiminde Staj ve Ali Okan Y›lmaz Sürekli
Mesleki Geliflim çal›flma gruplar›nda yer alarak kurultaya katk› koymufltur. Ayr›ca 8
akademisyen ve fiube Temsilcimiz ile Mimarlar Odas› ‹zmir fiubesi’nin 10 ö¤renci üye-
si fiubemiz deste¤i ile kurultay› izleme ve çevrelerine bilgi aktarma f›rsat› bulmufltur. 

Mimarl›k ve E¤itim Kurultay› V, 11 Kas›m 2009'da ‹stanbul Kültür Üniversitesi'nde bafl-
lad›. Kurultay Baflkan› Mehmet fiener Küçükdo¤u, Mimarlar Odas› Genel Baflkan› Bü-
lend Tuna, KKTC Mimarlar Odas› Baflkan› Ekrem Bodamyal›zade ve ‹KÜ Rektörü Dur-
sun Koçer'in aç›fl konuflmalar›n›n ard›ndan Bay›nd›rl›k ve ‹skân Bakan› Mustafa De-
mir'in dan›flman› Feridun Duyguluer Bakan’›n iletti¤i konuflma metnini sundu. Mimar-
lar Odas› Genel Sekreteri ve Kurultay Sekreteri Necip Mutlu, “Dünyada ve Türkiye'de
Mimarl›k Meslek Ortam›” bafll›kl› sunuflunda Mimarlar Odas›, Türkiye'de mimarl›k e¤iti-
mi, ulusal ve uluslararas› meslek ortam› ve sürekli mesleki geliflim merkezi ile ilgili çe-
flitli istatistiksel bilgiler aktard›. Uzmanl›k, yetkinlik ve yeterlilik konular›n›n yan› s›ra
mesle¤e kabul kurulu hakk›ndaki alt yap› çal›flmalar› ve Türkiye'nin üye oldu¤u çeflitli
uluslararas› mimarl›k meslek örgütleri hakk›nda k›saca bilgi verdi.

Oturum baflkanl›¤›n› Ali Cengizkan'›n yapt›¤› 1. oturumda, Avrupa Mimarlar Konseyi
(ACE) Baflkan› Juhani Katainen, ACE E¤itim Komitesi Baflkan› Ferenc Makovenyi ve
Avrupa Mimarl›k Politikalar› Forumu (EFAP) Baflkan› Rob Docter sunufllar›n› gerçek-
lefltirdiler. ACE'nin organizasyonu ile ilgili k›sa bir bilgilendirme yapan Katainen, mi-
mariyi teknolojik bir sanat olarak nitelendirdi ve iyi kullan›ld›¤› takdirde toplumun tüm
bileflenlerine ulaflabilece¤ini belirtti. Ö¤rencilerin iyi bir meslek e¤itimi almalar› gerek-
ti¤ini ve ancak bu flekilde toplumun beklentilerine cevap verebileceklerini söyledi. Mi-
marl›¤›n hem teknolojik bir sanat hem de ticari bir ifl oldu¤unu ve mimar›n görevinin
iki duruma da uyum sa¤lamak oldu¤unu ekledi. Mimari uygulamada kamu ç›kar›n›n
söz konusu oldu¤unu vurgulayan Katainen, mimarl›k unvan›n›n yasalar taraf›ndan ko-
runmas› gerekti¤ini ve ancak gerekli tüm becerilere sahip kiflilere unvan verilmesinin
uygun olaca¤›n› söyledi. Mesleki sorumluluklar›n önemine de¤inerek, gerekli yetenek-

sube  1/11/10  6:07 PM  Page 33



34
Mimarlar Odas› ‹zmir fiubesi 39. Dönem Çal›flma Raporu

39. DÖNEM fiUBE ÇALIfiMALARI

lerin kiflide var olup olmad›¤›n›n da incelenmesinin yerinde olaca¤›n› belirtti. ACE'nin,
Avrupa'da yeterli mimarl›k e¤itiminin verilebilmesi için çeflitli politikalar ortaya koydu-
¤unu ve UIA'n›n belirledi¤i standartlara göre al›nmas› gereken e¤itimleri belirledi¤ini
anlatt›. Lisans sonras› iki senelik bir staj olmas› gerekti¤ini düflündüklerini ve mimarla-
r›n da bunu deneyim elde etmek için kullanmalar› gerekti¤ini belirtti. Yeni mezunlar›n
ne yaz›k ki Avrupa Birli¤i devletlerinde ucuz ifl gücü olarak görüldü¤ünü ve bunun da
al›nan mimarl›k e¤itiminin de¤erini düflürdü¤ünü söyleyen Katainen, yeni mezun kifli-
lerin çal›flt›klar› bürolarda yeni fikirlerini uygulayamaz, mesle¤in geliflimine katk›da bu-
lunamaz duruma geldiklerini belirtti. Katainen ayr›ca ACE'nin e¤itim politikalar› konu-
sundaki çal›flmalar›n› paylaflt› ve mimarl›k ö¤rencileri forumunun da çok önemli bir
temsiliyet oldu¤unu belirtti.

Daha sonra söz alan Makovenyi, UIA'n›n "mimar"›n kim oldu¤u ile ilgili tan›m›na kat›l-
mad›¤›n› belirterek as›l önemli olan›n, mimar›n yetki ve hizmeti oldu¤unu söyledi. Ak-
reditasyon ve validasyon çal›flmalar› kapsam›nda denklik için en az 5 y›l mimarl›k e¤i-
timi al›nmas› gerekti¤ini vurgulad›. ACE'nin de dört y›ll›k e¤itimi befl y›la ç›karmak için
lobi faaliyeti yapt›¤›n› belirtti. Mimarl›k e¤itimini zorlaflt›ran sebeplerden birinin tekno-
lojik ve sanatsal de¤erler aras›ndaki dengeyi sa¤lamak oldu¤unu belirtti. Ö¤renci ve
ö¤retim görevlisi say›lar› oran›n›n da e¤itimin kalitesini do¤rudan etkiledi¤ini anlatan
Makovenyi, e¤itimin do¤ru yap›labilmesi için lisans ve yüksek lisans biçiminde de¤il,
kesintisiz olarak yap›lmas› gerekti¤ini vurgulad›. Avrupa ülkelerinde, doktora seviye-
sinde olan mimarlar›n bile iflsiz oldu¤unu söyleyen Makovenyi, az geliflmifl ülkelerde
devletin e¤itime ay›rd›¤› bütçenin Avrupa ülkelerinin ay›rd›¤›ndan fazla oldu¤u gerçe-
¤ini vurgulad›ktan sonra "De¤iflime haz›r m›y›z?" sorusuyla sunuflunu tamamlad›. 

"Mimarl›¤›n toplumdaki rolü nedir?" konusunu irdeleyen Docter, mimar›n toplum için
vizyon ortaya koymas› gerekti¤ini belirtti. EFAP'›n amac› siyasi gündemde mimar›n
konumunu güçlendirmektir, dedi. Mimar›n sürdürülebilir kalk›nmaya katk›s›n›n olduk-
ça fazla oldu¤unu ve toplumun entelektüelleri olarak mimarlar›n rolünün yeniden ta-
n›mlanmas› gerekti¤ini belirten Docter, 21. yüzy›lda mimar›n karfl›s›na ç›kabilecek en-
gellerin görülmesi ve engellenmesinin gerekti¤ini söyledi. Docter sözlerine flöyle de-
vam etti: "‹klim de¤iflikli¤inin önemli bir gündem maddesi oldu¤u bugünlerde, bu ba¤-
lamda çeflitli kanunlar ve politikalar ortaya konmaktad›r. Dünya nüfusunun % 50'sin-
den fazlas› günümüzde kentlerde yaflamaktad›r. Kentlerin sürdürülebilirli¤inde mima-
r›n sorumlulu¤u büyüktür. Kentlerde mevcut kaynaklar korunmal›d›r. Çevreyle ilgili
sorumluluklar gittikçe daha çok önem kazanmaktad›r.[...] Mimar toplumu, ekonomiyi,
kültürü kavramal›, nereye do¤ru gitti¤ini anlamal›d›r çünkü, ancak bu flekilde kendini
gelifltirebilir." Üç senelik e¤itimle yaln›z tasar›mc› olunabilinece¤ini ancak mimar olu-
namayaca¤›n› belirten Docter, yüksek lisans›n yaln›zca kâ¤›ttan ibaret oldu¤unu, ger-
çek bir mimar›n toplumda önemli bir yere sahip oldu¤unu ve iletiflimci, araflt›rmac›,
sentez yap›c›, gerçek dünyaya bakan ve ard›ndakileri gören kifli oldu¤unu belirtti.

Zekai Görgülü yönetimindeki 2. oturumda "Toplum ve Mimarl›k" kapsam›nda konular
tart›fl›ld›. Ruflen Kelefl, toplum ve mimarl›k iliflkisinin anlam›n› irdelerken, Deniz ‹nceda-
y› bütüncül bir toplum düflüncesiyle "herkes için tasar›m" yap›lmas› ve ayr›ms›z bir
toplumsal hizmet verilmesi gerekti¤ini belirtti. Emre Madran "toplum ve mimarl›k ala-
n›nda meslek eti¤i" konusunu açarak mimar›n topluma, iflverene ve mesle¤e karfl› yü-
kümlülüklerinden bahsetti. Toplumun ya da ifl sahiplerinin mimara karfl› neden yüküm-
lülü¤ünün olmad›¤› konusuna dikkat çeken Madran, Oda yöneticilerinin yükümlülükle-
rini anlatan yeni bir belge çal›flmas› hakk›nda önbilgi verdi. Son olarak toplumsal yap-
t›r›mlar›n ve cezalar›n, maddi cezadan daha önemli olmas› gerekti¤ini belirtti. Daha
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sonra söz alan Afflar Timuçin her bireyin kentin bir parças› oldu¤unu, sanat›na baka-
rak o toplumun hangi durumda oldu¤unu anlayabilece¤imizi belirterek edebiyat, poli-
tika ve di¤er birçok alanda toplumun kalitesizleflmesine al›flt›¤›m›z› vurgulad›.

Baflkanl›¤›n› Güven Arif Sarg›n'›n yapt›¤› 3. oturumda, Tanju Gültekin, "Mimarl›k Hiz-
metlerinde Kalite Güvencisi" çal›flma grubunun raporlar›n› sundu ve ard›ndan çal›flma
grubu üyelerinden Rüksan Tuna bir de¤erlendirme yapt›. Ulusal Mimarl›k Ödülleri ser-
gisinin aç›l›fl kokteyli ile son bulan ilk gün, kurultaya kat›l›m oldukça fazlayd›. Kurultay
12 Kas›m Perflembe günü "Mimarl›k Lisans ve Lisansüstü E¤itimi"nin tart›fl›laca¤› otu-
rumla devam edecek. 

Mimarlar Odas›'n›n düzenledi¤i Mimarl›k ve E¤itim Kurultay› V, 12 Kas›m Perflembe gü-
nü Çetin Türkçü'nün baflkanl›¤›nda "Mimarl›k Lisans ve Lisansüstü E¤itimi-1" bafll›kl› 4.
oturumla bafllad›. Tahsin Yeflildere'nin "YÖK ve Üniversiteler" bafll›kl› sunuflunun ard›n-
dan Arzu Erdem mimarl›k e¤itimi alan›ndaki hukuk sorunlar›ndan bahsetti. En çok de-
¤iflen yasan›n YÖK yasas› oldu¤unun alt›n›n çizildi¤i oturumda, üniversitelere araflt›r-
ma görevlileri al›n›rken ö¤retim görevlilerinin etkilerinin s›f›ra indirildi¤i vurguland›.
Araflt›rma görevlilerinin uzmanl›k alanlar›na ait bilgi birikimleri yerine, ALES s›nav› ara-
c›l›¤›yla matematik, Türkçe ya da yabanc› dil gibi baflka tür bilgilerinin s›nanmas›n›n
yanl›fl oldu¤u belirtildi. Akademide yükseltme ve atama kriterlerinin yeniden gözden
geçirilmesi gereklili¤inin vurguland›¤› oturumda, baflkan, sözü "Tüm olanlara ra¤men,
bizi YÖK'te temsil eden arkadafllar›m›z›n da bizim de kendimize dönüp bir bakmam›z
gerekir" diyerek tamamlad›.

Emre Aysu baflkanl›¤›nda bafllayan 5. oturum ayn› temayla sürdürüldü. Füsun Alio¤lu
sunuflunda, ulusal ve uluslararas› akreditasyon, mimarl›k e¤itiminde kademelenme gi-
bi konulara de¤indi ve Mesle¤e Kabul Kurulu'nun ivedilikle kurulmas› gerekti¤ini belirt-
ti. Ard›ndan ‹brahim Numan "KKTC'de Mimarl›k E¤itimi" bafll›kl› sunuflunu yapt›.
KKTC'de halihaz›rda e¤itim veren üniversiteler hakk›nda bilgi veren Numan, Gazi Üni-
versitesi'nin, Y›ld›z Teknik Üniversitesi'nin ve Marmara Üniversitesi'nin de KKTC'de bir
kampüs açmalar›n›n beklendi¤ini belirtti. KKTC'de befl üniversitede mimarl›k bölümü
oldu¤unu söyleyen Numan, bu bölümlerin ÖSS taban ve tavan puanlar›, ö¤renci say›-
lar› ve ders programlar› ile ilgili karfl›laflt›rmal› olarak bilgiler verdi. E¤itimin ticarilefl-
mesine ve haks›z rekabete dikkat çektikten sonra Kurultay'›n KKTC'deki e¤itime de
katk›da bulunmas› temennileriyle sunumunu tamamlad›. Emel Aközer'in "Ulusal Yeter-
lilikler Çerçevesi" bafll›kl› sunuflunun ard›ndan e¤itimin kademelenmesi ve akademik
unvanlarla ilgili tart›flmalar yap›ld›.

"Mimarl›k E¤itiminde Akreditasyon" bafll›kl› oturumu Orhan Hac›hasano¤lu yönetti.
Selahattin Önür "M‹AK Mimarl›k Akreditasyon Kurulu Çal›flmalar›" bafll›kl› sunuflunda
yap›land›rmaya çal›flt›klar› kurulla ilgili bilgiler aktard›. Mimarl›k e¤itimi veren kurumla-

sube  1/11/10  6:07 PM  Page 35



36
Mimarlar Odas› ‹zmir fiubesi 39. Dönem Çal›flma Raporu

39. DÖNEM fiUBE ÇALIfiMALARI

r›n d›fl de¤erlendirme için inanacaklar› ve güvenecekleri bir akreditasyon kurulu olma-
s› gerekti¤ini belirterek kurulun amaçlar›n› ve ilkelerini anlatt›. Kurulun hangi süreçler-
den geçerek bugüne geldi¤ini anlatan Önür, bu konuda KKTC'den de tam destek al-
d›klar›n› belirtti. Koflullar ve süreçler belgelerinin 2009'da güncellendi¤ini ayr›ca M‹-
AK'la ilgili her türlü bilgiye www.miak.org adresinden ulafl›labilece¤ini söyledi. M‹AK'la
ilgili de¤erlendirmelerde bulunan Zafer Ertürk, Türkiye'de "de¤erlendirme kültürü"
kavram›n›n henüz çok yeni oldu¤unu ve yaflam›m›z›n bir parças› haline gelemedi¤ini
belirtti. M‹AK'› kurma girifliminde olan kiflilere teflekkür ettikten sonra kurulla ilgili çe-
flitli elefltirilerde bulunan Ertürk'ün en büyük elefltirisi M‹AK'›n Türkiye'ye uygun özgün
bir model kuramam›fl olmas› oldu. Anadolu gibi çok kültürlü bir bölgede yaflad›¤›m›z›
ve bu konuda kendi özgün modelimizi oluflturmam›z, al›nt› ifller yapmamam›z gerekti-
¤ini belirtti. De¤erlendirmenin bir bütün oldu¤undan ve karfl›l›kl› yap›ld›¤›ndan bahse-
den Ertürk, M‹AK'› olufltururken basitten bafllay›p karmafl›¤a do¤ru gidelim tavsiyesin-
de bulundu. Daha sonra söz alan M‹AK baflkan› Nur Esin genel bir de¤erlendirme yap-
t›.

Cengiz Bektafl'›n baflkanl›k yapt›¤› 7. oturumda Mimarl›k E¤itiminde Staj Çal›flma Gru-
bu'ndan Esin Kasapo¤lu, grubun çal›flmalar› ile ilgili bilgiler verdikten sonra ö¤renciler
aras›nda "staj" konusu ile ilgili yapt›klar› anketin sonuçlar›n› aktard›. Staj yap›lan yerle-
rin ö¤renciler taraf›ndan de¤erlendirilmesinin iyi olaca¤›n› ve bu verilerin Mimarlar
Odas›'nda toplanarak ö¤rencilerin yarar›na sunulmas› gerekti¤ini belirterek, kamu ku-
rumlar›nda staj olanaklar›n›n artt›r›lmas›n› istediklerini ifade etti. Sunuflun ard›ndan de-
¤erlendirme yapan Haluk Zelef, staj›n e¤itim ve çal›flma hayat› aras›ndaki bir arayüz ol-
du¤unu söyledi. ODTÜ'den verdi¤i örnekte, Anadolu'dan gelen ö¤rencilerin oran›n›n
%31 oldu¤unu ancak Anadolu'da staj yapma yüzdesinin %5 oldu¤unu belirtti ve ö¤ren-
cilerin daha çok ‹stanbul, Ankara gibi büyük kentlerde staj yapmay› seçtiklerini ifade
etti. Zelef ODTÜ'de yeni bir staj yönetmeli¤i gelifltirildi¤inin bilgisini verdi. Ö¤rencile-
rin staj süresinin uzat›lmas› konusunu ciddi biçimde düflünmeleri gerekti¤ini ve staj›,
mezun olmak için bir zorunluluk olarak de¤il, gerçek hayat›n ta kendisi olarak alg›la-
malar› gerekti¤ini vurgulad›. Bektafl, oturumu kapatmadan önce, teknik gezilerin ve ar-
keolojik kaz›lar›n çok önemli oldu¤unu ve mutlaka staj olarak de¤erlendirilmesi gerek-
ti¤ini belirtti. Mimarl›k e¤itiminin yaln›z okulda tamamlanamayaca¤›n› vurgulayan Bek-
tafl, ö¤rencilerin kendi ülkelerinde nas›l bir tarih yatt›¤›n› ö¤rendikten sonra mimarl›k
yapmalar›n›n do¤ru oldu¤unu söyledi.

Kurultay'›n ikinci günü ö¤renci forumuyla sona erdi. Kurultay'a daha önce yap›lan ö¤-
renci forumunda ald›klar› kararlar› ve taleplerini aktaran ö¤rencilerin sunufllar›ndan
sonra Mimarl›k ve E¤itim Kurultay V Ö¤renci Forumu Düzenleme Kurulu üyesi Ayfle
Mutlu sunum yapt›. Tart›flmalardan sonra söz alan Bülend Tuna ö¤rencilerin sunumla-
r›nda, Oda ile ilgili aktard›¤› sorunlara cevaplar verdi. Diplomalardan "mimar" unvan›-
n›n ç›kar›lmas› konusunun ilk s›rada oldu¤u oturumda, Mimarl›k Ö¤rencileri Birli¤i ku-
rulmas› konusunda ö¤renciler teflvik edildi.

Mimarl›k ve E¤itim Kurultay›’n›n son günü, Hasan Topal baflkanl›¤›nda “Meslek Yetkisi-
nin Verilmesi ve Yetkinin Yenilenmesi” temas›yla bafllad›. Nur Esin “Sürekli Mesleki Ge-
liflim Merkezi Çal›flmalar›”, Mehmet Bozkurt “Meslek Prati¤i Mesle¤e Kabul Kurulu Ça-
l›flmalar›” bafll›kl› sunufllar›n› gerçeklefltirdi. Mesle¤e Kabul Kurulu’nun hukuksal alt ya-
p›s›n›n henüz kurulmad›¤›n› belirten Bozkurt’un sunuflunun ard›ndan Eyüp Muhcu ko-
nuyla ilgili de¤erlendirmelerde bulundu. 

“Kamuda Mimarl›k Hizmetleri” temal› 10. oturumu Nimet Özgönül yönetti. ‹lk kez dör-
düncü kurultayda oluflturulan çal›flma grubunun MEK-V’teki yürütücüsü Kubilay Önal,
“Kamuda Mimarl›k Hizmetlerinde Yerelleflme ve Yerel Yönetimlerde Mimar ‹stihdam›”
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bafll›kl› sunuflunda Kamuda ve Özel Sektörde Ücretli Çal›flan Mimarlar Kurultay› ile il-
gili bilgiler aktard› ve bunun ifllevsizleflen, iflsizleflen ve iflçileflen mimarlara örgütsel
dayan›flma ve örgütlenme ça¤r›s› oldu¤unu söyledi. Türkiye’de belediyelerde çal›flan
mimar say›s›n›, belediye çeflitlerine, bölgelere ve illere göre ayr› ayr› de¤erlendirdi. ‹s-
tatistikler sonucunda mimar istihdam›n›n yetersiz oldu¤unu belirten Önal, bölge ve il
düzeyinde belediyede çal›flan mimar say›s›yla, metropol belediyelerinde çal›flan mimar
say›s› aras›nda dengesizlik oldu¤unu ve bu dengesizli¤in de ekonomik ve sosyal poli-
tikalar›n sonucu ortaya ç›kt›¤›n› belirtti. Bu konunun de¤erlendirmesini bir iktisat pro-
fesörü olarak Aziz Konukman yapt›. De¤erlendirmenin ard›ndan Bülend Tuna, beledi-
yede mimarlar›n hangi flartlar alt›nda ve nas›l görev yapt›klar›n›n irdelenmesi gerekti-
¤ini belirtti. Konukman, DPT’yi ve TU‹K’i Türkiye’deki mimar gereksinimini, kaç adet ifl-
siz mimar oldu¤unu ve ne kadar›n›n istihdam edildi¤ini ortaya ç›karmak üzere göreve
ça¤›rd›.

Mimarl›k ve E¤itim Kurultay› V’le ilgili genel de¤erlendirmelerin yap›laca¤› 11. oturumu
Do¤an Hasol yönetti. ‹lk kurultaydan bu yana s›k›nt›lar olsa da çok geliflme kaydedil-
di¤ini belirten Hasol, tüm oturumlardan en çarp›c› teflhislerle ilgili yorumlar›n› aktard›.
Ard›ndan Atatürk’ün mimarl›kla ilgili çeflitli sözleriyle sunufluna bafllayan Oktay Ekinci,
Türkiye’de geçmiflten bugüne modern mimari aray›fllar›na örnekler verdi. Kurultay’›n
ilk günü yap›lan tüm aç›fl konuflmalar›ndan al›nt›lar yaparak, çeflitli noktalara vurgular
yapt›. “Denetim uygarl›kt›r, denetimsizlik ilkelliktir.” sözlerini onaylayan Ekinci, demok-
rasi denetimden vazgeçmek midir sorusunu yöneltti. Ekinci sunuflunu, “Mimarl›k sanat-
t›r, tasarlayarak uygulamad›r, mimarl›k okullar› sanat ve tasar›m okulu olmal›d›r ve ye-
tenek s›navlar›yla ö¤renci almal›d›r; kent planlamas› ve mimarl›k alan›nda birlikte uz-
manlafl›lmal›, mesleki yetkiler ortak sorumluluklarla üstlenilmelidir; mimarl›k kültürün
ifadesidir, toplumsal yaflam›n ürünüdür, her yap› bulunan yerin kimli¤ini belirler, e¤itim
ve uygulamada hem gelenek hem gelecek gözetilmelidir” diyerek tamamlad›. ‹kinci
olarak söz alan Mücella Yap›c›, kültür ve sanat›n alt bilefleni olarak e¤itimin de bir en-
düstri haline geldi¤ini belirtti. Kurultaya en büyük elefltirisinin de¤iflen mimarl›k alan›-
na hiç de¤inilmemifl olmas› oldu¤unu belirten Yap›c›, varolan sistemi de¤ifltirmeye ça-
l›flmak yerine, ona ayak uydurup kendimizi korumaya almaya çal›flmam›z›n yanl›fl bir
ad›m oldu¤unu belirtti. Daha sonra söz alan Cafer Bozkurt, e¤itimin üniversitede ortak
bafllamas› gerekti¤ini, iç mimarl›k, flehir ve bölge planlama, peyzaj mimarl›¤› gibi dal-
larda sonradan uzmanlaflma al›nmas›n›n daha do¤ru olaca¤›n› söyledi. Staj sisteminin
bozuklu¤una de¤inen Bozkurt, bürolara stajyer kabul edilmedi¤ini, edilse de kimsenin
onlar› e¤itmedi¤ini vurgulad›. Son olarak söz alan Hakk› Önel, kurultay›n, tüm aktörle-
rin özgürce düflünce üretebildikleri bir platform oldu¤unu, burada edindi¤imiz bilgiler-
le bir ulusal mutabakata var›p varamayaca¤›m›z› ve bu mutabakat› bir siyasal iradeye
dönüfltürüp dönüfltüremeyece¤imizi irdeledi. Tart›flmalar s›ras›nda ortaö¤retimde ta-
sar›m kültürü ile ilgili dersler verilmesinin uygun olaca¤› görüflüne var›ld›. Kurultay’da
bir kez daha söz alan Bay›nd›rl›k ve ‹skân Bakan› Mustafa Demir’in dan›flman› Feridun
Duyguluer, Mimarl›k ve E¤itim Kurultay›-III’ün bir ders kitab› niteli¤inde oldu¤unun al-
t›n› çizdi. 

Kurultay Ahmet Eyüce baflkanl›¤›ndaki forumla son buldu. Daha çok ö¤rencilerin din-
lendi¤i forumda, kurultayda gündeme gelen çeflitli konular tart›fl›ld›. Ö¤rencilere yete-
ri kadar söz hakk› verilmedi¤i, ö¤renci staj flartlar›, mimarl›k e¤itimi süresi, mimarl›k
okullar›n›n sundu¤u olanaklar, sürekli mesleki geliflim merkezinin amac›, Mesle¤e Ka-
bul Kurulu’nun oluflturulmas› bunlardan baz›lar› idi. Kurultay Baflkan› Mehmet fiener
Küçükdo¤u ve Mimarlar Odas› Genel Baflkan› Bülend Tuna’n›n kapan›fl konuflmalar›yla
Mimarl›k ve E¤itim Kurultay› V sona erdi.
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Mimarlar Odas›, Mimarl›k Bölümü Ö¤rencilerini Oda ile iliflkilerinin ö¤rencilikleri s›ras›n-
da kurulmas›n› sa¤lamak, e¤itimin ve ö¤rencilerin sorunlar›n› araflt›r›p öneriler gelifltir-
mek, birlikte paylaflmak/üretmek, ö¤rencilerin mesleki geliflmelerine yard›mc› olmak
ve bilimsel çal›flmalar yapabilmeleri için uygun koflullar›n yarat›lmas›na katk› sa¤lamak
amac›yla ö¤renci üye olmaya ça¤›r›yor.

Ö¤renci üyelerimizin çal›flma alanlar› ise flu flekilde tan›mlanm›flt›r:

• Oda - Ö¤renci ve ö¤renciler aras›nda iletiflim ve koordinasyonu sa¤lamak,

• E¤itim üzerine çal›flma gruplar› oluflturmak, Oda’n›n düzenledi¤i panel, sempozyum,
kongre, kurultay organizasyonlar›nda görev almak ve katk›da bulunmak,

• Ö¤rencilerin staj, temal› yaz okullar› organizasyonlar›nda, Odaca düzenlenen sosyal,
kültürel etkinlikler ve geleneksel mimarl›k ö¤rencileri buluflmas› konular›nda iletiflim ve
koordinasyonu sa¤lamak,

• Oda’n›n e¤itim sorunlar› ve mesleki alanlar›na yönelik politikalar›na katk› sa¤lamak;
mimarl›k e¤itimi ve meslek düzenine iliflkin Oda’n›n oluflturdu¤u veya kat›ld›¤› kurul-
larda çal›flma yapmak ve görev almak,

• TMMOB Ö¤renci Temsilcili¤inde Oda’y› temsil etmek.

Mimarlar Odas› ‹zmir fiubesi DEÜ’den 168, ‹YTE’den 63, ‹EÜ’den 50, YÜ’den 58 ve di-
¤er üniversitelerden 13 olmak üzere toplam ö¤renci üye say›s›n› 352’ye yükseltti. Mi-
marl›k Bölümü ö¤rencilerinin mesleki örgütlülük içerisinde yer almalar›n› sa¤lamak
için, 2008 ve 2009 y›llar› Mimarl›k Haftas› Etkinliklerinde toplam 100’ün üstünde ö¤-
renci üyemiz görev ald›. Mimarl›k Haftas› Etkinliklerinde aktif olarak yer alan ö¤renci
üyelerimize yönelik olarak onlar›n istekleri do¤rultusunda çeflitli organizasyonlar dü-
zenlendi. Bunlar aras›nda Murat Germen ile Foto¤raf Atölyesi ve çeflitli geziler yer ald›.

Üyelerin ‹stanbul’da Y›ld›z Teknik Üniversitesinde gerçekleflen “Kay›t D›fl› Tasar›m Haf-
tas›”na kat›l›mlar› sa¤land›. 2008 y›ll›nda gerçekleflen teknik geziler ile Afrodisyas An-
tik Kenti incelendi, Sabanc› Müzesi’nde “‹stanbul'da Bir Sürrealist: Salvador Dali” ser-
gisi gezildi, ‹stanbul Modern Sanat Müzesinde, Verbund Koleksiyonu’ndaki yap›tlardan
oluflan “Suyun Bir Arada Tuttu¤u” sergisi ile “‹nsan Halleri” adl› foto¤raf sergisi gezildi. 

2009 y›l›nda ise, Ekim ve Kas›m aylar›nda olmak üzere iki kez, Prof. Dr. Ahmet Eyüce
eflli¤inde “‹stanbul Tarihi Yar›madas›” incelendi. ‹stanbul Modern’de aç›lan “Sarkis: Si-
te” Sergisi’nin yan› s›ra, 11.Uluslararas› ‹stanbul Bienali :“‹nsan Neyle Yaflar?” ad› alt›nda
sunulan çal›flmalar incelendi. Ayr›ca V. Mimarl›k ve E¤itim Kurultay› kapsam›nda ger-
çeklefltirilen çal›flmalara, ö¤renci üyelerimizin kat›l›mlar› sa¤land›.

Bunlar›n yan› s›ra tüm mimarl›k ö¤rencilerinin yaz dönemi stajlar› için mimarl›k ofisle-
ri ile buluflmalar› sa¤land›..

Mimarlik Bölümü akademisyenleri ve ö¤rencileri ile daha iyi iletiflim kurabilmek için
DEU, ‹YTE, ‹EÜ ve YÜ’ne fiubemizin düzenlemifl oldu¤u çal›flmalar›n duyurulaca¤› pa-
nolar yerlefltirildi.

Ö⁄RENC‹ ÜYEL‹K
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Mimarlar Odas› ‹zmir fiubesi “Çocuk ve Mimarl›k” çal›flmalar›n› 39. çal›flma döneminde
de art›rarak devam ettirmifltir. fiubemiz taraf›ndan düzenlenen Mimarl›k Haftas› etkin-
likleri kapsam›nda her sene düzenlenen “Çocuk ve Mimarl›k” atölye çal›flmalar›n›n ya-
n› s›ra bu çal›flma dönemi içerisinde; Mimar Sinan ‹lkö¤retim Okulu ö¤rencileri ile 9 Ni-
san, 14 May›s 2009 tarihlerinde, 2 Haziran ve 19 Ekim 2009 tarihilerinde DEÜ 75. Y›l ‹l-
kö¤retim Okulu ö¤rencileriyle ve 22 Ekim 2009 tarihinde Salih ‹flgören ‹lkö¤retim
Okulflu ö¤rencileriyle çeflitli temalarda atölye çal›flmalar› düzenlenmifltir. Atölye çal›fl-
malar›nda öncelikle mimarl›k nedir, nas›l ortaya ç›km›flt›r ve mimar ne ifl yapar sorula-
r› üzerinden mimarl›k mesle¤i tan›t›larak daha sonra belirlenen tema çerçevesinde ça-
l›fl›lm›flt›r. Atölye çal›flmalar›nda “Kültürel Miras”, “Sokak”, “Masal Mekânlar›”, “Hayali-
nizdeki Mekânlar” gibi temalar üzerinde çal›fl›lm›fl, gerekti¤inde temay› destekleyen
kent gezileri ile desteklenmifltir. Düzenlenen “Çocuk ve Mimarl›k” atölye çal›flmalar›,
Hikmet Gökmen, Hümeyra Birol Akkurt, Feyzal Özkaban, Gülflan Y›lmaz ve Burcu Gü-
lay Taflç› yürütücülü¤ünde devam etmektedir.

Atölye çal›flmalar›n›n yan› s›ra 9 Nisan 2009 tarihinde Mimar Sinan ‹lkö¤retim Oku-
lu’nda H. ‹brahim Alpaslan taraf›ndan Sinan’› ve eserlerini tan›tan bir sunufl yap›ld›. 16
Nisan 2009 tarihinde de ilkö¤retim ö¤rencileri için düzenlenen kent gezisi Emel Kay›n
eflli¤inde gerçeklefltirildi.

ÇOCUK VE M‹MARLIK

sube  1/11/10  6:07 PM  Page 40



41
Mimarlar Odas› ‹zmir fiubesi 39. Dönem Çal›flma Raporu

39. DÖNEM fiUBE ÇALIfiMALARI

sube  1/11/10  6:07 PM  Page 41



42
Mimarlar Odas› ‹zmir fiubesi 39. Dönem Çal›flma Raporu

39. DÖNEM fiUBE ÇALIfiMALARI

fiubemize ba¤l› birimlerle gerçeklefltirdi¤imiz bölge toplant›lar› Mimarlar Odas› örgüt-
lenmesindeki yeniliklerin temsilciliklere aktar›lmas› ve fikir al›flveriflinde bulunulmas›n›
amaçlamaktad›r. Bu ba¤lamda 39. çal›flma dönemi içerisinde gerçeklefltirlen dört böl-
ge toplant›s›n›n ilki fiubemize ba¤l› birimlerin de kat›l›m›yla 21-22 Haziran 2008 tarih-
lerinde Ödemifl’te düzenlendi. “Sürekli Mesleki Geliflim, Mesleki Denetim Uygulamala-
r› ve Mali Konular” gündemiyle gerçekleflen toplant› yo¤un kat›l›ml›yd›. ‹kinci toplant›
9-10 May›s 2009 tarihlerinde Didim’de gerçeklefltirildi. Toplant›n›n ilk gününde mimar
Abdi Güzer’in konuflmac› olarak kat›ld›¤› “Turizm ve Mimarl›k” temal› bir söylefli
gerçeklefltirilerek, Didim’in gündeminde önemli bir girdi olan turizm olgusu ele al›nd›.
Toplant›n›n ikinci gününde ise “Mesleki Denetim Uygulamalar›, Toplum ve Mimarl›k
Çal›flmalar› ile Cumhuriyet Dönemi Mimarl›¤› Üzerine Çal›flmalar” gündem maddeleri
görüflüldü. Toplant›ya yo¤un bir kat›l›m sa¤land›.

39. çal›flma döneminin üçüncü bölge toplant›s› 03-04 Ekim 2009 tarihlerinde Kuflada-
s›’nda gerçeklefltirildi. Toplant›n›n ilk gününde Mimarlar Odas› ‹zmir fiubesi Yönetim
Kurulu Baflkan› Hasan Topal ve Mimarlar Odas› Kufladas› Temsilcili¤i Yönetim Kurulu
Baflkan› Ümit Acar’›n aç›l›fl konuflmalar›n›n ard›ndan oturum baflkanl›¤›n› Hasan To-
pal’›n üstlendi¤i “Kufladas›’n›n Kentsel Geliflimi ve Yeniden Yap›lanma” paneli ger-
çekleflti. U¤ur Tanyeli, Sezai Göksu, H. Tar›k fiengül ve Yahfli Karamollao¤lu’nun ko-
nuflmac› olarak yer ald›¤› panelde kentleflme, turizm ve kentsel dönüflüm süreci Kufla-
das› özelinde irdelendi ve forum bölümünde tart›fl›ld›. fiubemize ba¤l› Temsilcilik Yö-
netim Kurulu üyelerinin ve Oda Temsilcilerinin kat›l›m›yla gerçekleflen Bölge Toplant›-
s›n›n gündeminde; “Genel Merkez Dan›flma Kurulu Haz›rl›¤›, Mesleki Denetim Uygula-
malar›, Temsilcilik Seçimleri ve Mali Konular” yer ald›. 21-22 Kas›m 2009 tarihlerinde
Uflak’ta gerçeklefltirilen dördüncü bölge toplant›s›n›n ilk gününde “Ulafl›m” paneli
düzenlendi. Yürütücülü¤ünü Mimarlar Odas› ‹zmir fiubesi Yönetim Kurulu Baflkan›
Hasan Topal’›n üstlendi¤i panelde, Ergun Gedizlio¤lu, ‹smail Hakk› Acar, Erhan Öncü
ve N. Mehmet Arslantürk konuflmac› olarak yer ald›. 

BÖLGE TOPLANTILARI



43
Mimarlar Odas› ‹zmir fiubesi 39. Dönem Çal›flma Raporu

39. DÖNEM fiUBE ÇALIfiMALARI

sube  1/11/10  6:07 PM  Page 43



44
Mimarlar Odas› ‹zmir fiubesi 39. Dönem Çal›flma Raporu

39. DÖNEM fiUBE ÇALIfiMALARI

Mesleki uygulama sürecine ve Mesleki Denetim ifllerine iliflkin uygulamalar Serbest Ça-
l›flan Mimarlar Komisyonu’nun çal›flma alanlar›ndan olmufltur. 24-25 Kas›m 2007 ve 8-
9 Kas›m 2008 tarihlerinde Kufladas›’nda gerçeklefltirilen atölye çal›flmalar› ile sorunlar
irdelenmifl, çözüm önerileri gelifltirilmifltir. Her iki çal›fltay›n sonuç raporlar› da kitapç›k
haline dönüfltürülerek üyelerin bilgisine sunulmufltur.

8-9 Kas›m 2008 tarihli çal›fltay›n a¤›rl›kl› önerileri Serbest Çal›flan Mimarlar Komisyo-
nu ve Yönetim Kurulu gündemlerine tafl›nm›flt›r. Bu öneriler aras›nda yer alan mesleki
denetim bedelleri konusunda yap›lan çal›flma sonucu; 2008 y›l›nda saptanan bedelle-
rin 2009 y›l›nda da artt›r›lmadan sürdürülmesi sa¤lanm›flt›r.

Ayr›ca; fatura uygulamas›n›n a¤›rl›kl› üye ço¤unlu¤u taraf›ndan devam etmesinin is-
tenmesi ve kademeli fatura uygulamas›na geçilmesi talepleri de göz önüne al›narak
mesleki denetim uygulamalar› flekillendirilmifltir. 

Ayr›ca; ‹zmir fiube mesleki denetim birimi verileri göz önüne al›narak 2004 y›l›ndan bu
yana, aylara, y›llara, belediyelere, deneyim aral›¤›na, kullan›m amac›na göre yap›lan
projeler; üstlenilen teknik uygulama sorumluluklar› ve fiantiye flefliklerine göre analiz-
ler ve son y›llara ait TÜ‹K verilerini kitapç›k haline dönüfltürülerek sektörümüze iliflkin
son befl y›l›n verilerinin paylafl›lmas› hedeflenmifltir.

Serbest Çal›flan Mimarlar Komisyonunun gündemlerinde yukar›da yer alan konular›n
yan› s›ra; 2008 ve 2009 y›l› mimarl›k hizmet bedelleri, bölge katsay›lar›, yap› maliyet
gruplar›, yap› denetim uygulamalar›na iliflkin sorunlar, Mimarlar Odas› Serbest Mimar-
l›k Hizmetleri Uygulama ve mesleki denetim yönetmeli¤i için öneriler, Fenni Mesuliyet
Uygulamalar›, tadilat projelerinde mesleki denetim ifllemleri, muvafakatname ve iskân
belgelerine esas raporlara iliflkin yaflanan sorunlar, Mesleki denetim bedellerinin irde-
lenmesi konular› da yer alm›fl ve baz› bafll›klar için haz›rlanan öneriler ilgili kurum ve
kurullara yerlere iletilmifltir.

fiube mesleki denetim birimine sunulan proje, TUS, flantiye belgeleri ve alanlar› ile il-
gili veriler flöyledir;

MESLEK‹ UYGULAMA VE MESLEK‹ DENET‹M
ÇALIfiMALARI
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2004 y›l›ndan 2009 y›l› sonuna kadar mesleki denetime sunulan Proje, TUS ve fiantiye
say›lar› afla¤›da verilmektedir.

PROJE TUS fiANT‹YE
SAYISI SAYISI SAYISI 

2004 2533 335 1
2005 3747 895 4
2006 4539 1077 16
2007 4387 1144 108
2008 4267 1227 662
2009 3297 758 594

2004 2005 2006 2007 2008 2009

5.000
4.500
4.000
3.500
3.000
2.500
2.000
1.500
1.000

500
0

3.747

2.533

3.297

4.539 4.387 4.267

Y›llara göre proje, TUS, flantiye sicil durum belgesi say›lar›

Y›llara göre proje sicil durum belgesi say›lar›
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2004 y›l›ndan 2009 y›l› sonuna kadar mesleki denetime sunulan Proje, TUS ve fiantiye
m2’leri afla¤›da verilmektedir.

PROJE m2 TUS m2 fiANT‹YE m2

2004 2.310.401,00 119.795,18 348,00
2005 4.495.580,00 269.353,10 17.409,00
2006 5.032.926,00 230.585,66 39.605,70
2007 4.013.649,00 303.134,36 322.408,59
2008 4.289.519,00 369.563,00 1.056.321,00
2009 3.017.504,39 122.140,85 899.655,00

2004 2005 2006 2007 2008 2009

6.000.000,00
5.000.000,00
4.000.000,00
3.000.000,00
2.000.000,00
1.000.000,00

0,00

2.310.401

4.495.580
5.032.926

4.013.649 4.289.519
3.017.504,39

Y›llara göre proje, TUS, flantiye sicil durum belgesi metrekareleri

Y›llara göre proje sicil durum belgesi metrekareleri 
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Belediye ve y›llara göre proje metrekareleri da¤›l›m›

ALAÇATI

ARMUTLU

BA⁄ARASI

BA⁄YURDU

BALÇOVA

BAYRAKLI

BORNOVA

BUCA

ÇEfiME

Ç‹⁄L‹

DO⁄ANBEY-PAYAMLI

FOÇA

GAZ‹EM‹R

GÖRECE

GÜMÜLDÜR

GÜZELBAHÇE

KARABA⁄LAR

KARABURUN

KARfiIYAKA

KAYNAKLAR

KEMALPAfiA

KONAK

MENDERES

MORDO⁄AN

NARLIDERE

O⁄LANANASI

ÖREN

ÖZDERE

SARNIÇ

SASALI

SEFER‹H‹SAR

ULUCAK

URLA

ÜRKMEZ

YELK‹

YEN‹ FOÇA

YUKARI KIZILCA

TOPLAM

39062,01

0,00

4127,00

0,00

91416,00

403341,89

229124,42

160707,76

62462,32

211,00

3542,00

190610,03

6459,00

23290,50

32250,90

5734,10

316323,00

8293,20

21526,75

215063,24

53426,47

3469,66

119298,48

27109,00

6700,55

35201,71

26047,00

14953,00

51452,40

16483,95

28031,74

4343,74

6782,50

7383,00

0,00

2214228,32

2004 2005 2006 2007 2008 2009

99669,00

10882,00

3236,00

9157,00

66524,00

452184,00

477478,00

196001,00

205155,00

2016,00

11978,00

210101,00

2793,00

11050,00

29015,00

6165,00

955398,00

6602,00

158006,00

444185,00

44477,00

7588,00

299249,00

22697,00

9083,00

42298,00

52996,00

13699,00

51433,00

20332,00

102219,00

7116,00

14331,00

7835,00

2951,00

4055899,00

50081,00

6828,00

754,00

3222,00

98652,00

616245,00

565128,00

143300,00

342580,00

6808,00

15849,00

209636,00

0,00

15242,00

135134,00

16507,00

1338270,00

604,00

199299,00

483291,00

118077,00

4646,00

130873,00

0,00

1553,00

63056,00

31597,00

34529,00

73212,00

49520,00

151571,00

11344,00

10147,00

11990,00

526,00

4940071,00

26748,00

4361,00

2757,00

8600,00

112367,00

420280,00

368961,00

117132,00

253356,00

3353,00

88326,00

185144,00

25860,00

126135,00

118296,00

19265,00

467861,00

2699,00

237569,00

394483,00

237203,00

8226,00

170277,00

1400,00

13733,00

51006,00

45264,00

19282,00

118345,00

58976,00

234978,00

16118,00

16989,00

5786,00

4366,00

3985502,00

37536,80

43048,00

3477,00

15306,00

64840,50

451931,23

388021,30

67043,00

158957,68

4986,40

51800,00

220145,00

17467,00

4795,00

25084,66

6406,00

1014597,76

1282,00

140712,97

478904,44

404583,00

148739,00

55592,00

5932,00

71500,00

38035,00

34769,86

55246,00

34113,00

111118,00

52978,23

31494,60

21411,00

5609,00

16699,00

4284162,43

47098,00

2627,00

0,00

8246,00

85606,00

11753,00

384420,00

284246,00

77383,00

141445,00

3123,20

15782,00

351356,00

15866,00

6429,00

26617,00

13315,00

11277,65

611964,34

2676,00

216400,00

268520,00

142687,50

3224,00

52104,00

733,00

4102,00

28809,00

21579,00

1562,00

65206,00

9027,00

89383,00

2519,00

4343,00

3652,00

2085,70

3017165,89
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fiube Denetleme Kurulu 26-27 Ocak 2008 tarihlerinde gerçekleflen fiube Ola¤an Ge-
nel Kurulu’nda seçilen 3 asil ve 3 yedek üyeden oluflmaktad›r. fiube Denetleme Kurulu
‹lk toplant›s›n› 20.02.2008 tarihinde gerçeklefltirerek çal›flmalar›na bafllam›flt›r.

fiube Denetleme Kurulu; Birimlerimizdeki etkinliklerin ve yap›lan bütün ifllemlerin Oda
Yönetmelikleri çerçevesinde gerçeklefltirilmesinin sa¤lanmas› konusunda çal›flm›flt›r.
Haz›rlanan denetleme raporlar› fiube Yönetim Kurulu’na, Oda Genel Merkezi’ne ve Oda
Denetleme Kurulu’na iletilmektedir.

Denetleme raporlar› sonucunda görülen eksikliklerin giderilmesi sa¤lanm›flt›r.

fiube Denetleme Kurulu iki y›ll›k görev süresi içinde 5 toplant› gerçeklefltirmifl, ayr›ca
afla¤›da listesi yer alan fiubemize ba¤l› birimlerde denetleme görevini yerine getirmifl-
tir.

fiUBE DENETLEME KURULU
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M‹MARLAR ODASI ‹ZM‹R fiUBES‹NE BA⁄LI B‹R‹MLERDE
GERÇEKLEfiT‹R‹LEN DENETLEMELER

AL‹A⁄A 27 fiubat 2008 04 Nisan 2009 19 Ekim 2009

ALAfiEH‹R 19 Haziran 2009

T‹RE 04 Mart 2008 14 Mart 2009

ÖDEM‹fi 15 Mart 2008 14 Mart 2009

TORBALI 15 Mart 2008 30 Ocak 2009

BERGAMA 12 Nisan 2008 04 Nisan 2009

AKH‹SAR 12 Nisan 2008 29 A¤ustos2008 05 Aral›k 2009

TURGUTLU 26 Nisan 2008 28 fiubat 2009

SAL‹HL‹ 26 Nisan 2008 14 Kas›m 2009

NAZ‹LL‹ 10 May›s 2008 13 Eylül 2008

SELÇUK 10 May›s 2008 18 Nisan 2009 29 Kas›m 2008

KUfiADASI 10 May›s 2008 29 Kas›m 2008

SOMA 28 A¤ustos 2008 03 Nisan 2009

D‹K‹L‹ 05 Eylül 2008 12 Kas›m 2008 19 Kas›m 2008

AYDIN 13 Eylül 2008 18 Nisan 2009

SÖKE 11 Ekim 2008 08 May›s 2009

UfiAK 15 Kas›m 2008 14 Kas›m 2009

MAN‹SA 07 fiubat 2009

D‹D‹M 21 fiubat 2009
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fiUBE SORUfiTURMA UZLAfiTIRMA KURULU
ÇALIfiMALARI

26 – 27 Ocak 2008 tarihlerinde yap›lan, fiube Genel Kurulu’nda seçilen 3 asil ve 3 ye-
dek üyeden oluflan fiube Soruflturma ve Uzlaflt›rma Kurulu, ilk toplant›s›n› 14.02.2008
tarihinde gerçeklefltirerek görevine bafllam›fl ve bu dönemde toplam 42 toplant› ger-
çeklefltirmifltir.

fiube Soruflturma ve Uzlaflt›rma Kurulu’nun gündeminde yer alan konular›n 24 adedi
mimarlar›n, 18 adedi iflverenin, 9 adedi Genel Merkez arac›l›¤›yla iletilen Bay›nd›rl›k ve
‹skân Bakanl›¤›’n›n, 3 adedi di¤er flubelerin, 1 adedi ‹zmir ‹l Özel ‹daresi’nin, 1 adedi Be-
lediyenin iletti¤i baflvurulard›r. Baflvurular›n konu bafll›klar› ve 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 flikâyetler (11 adet)

- Proje müellifli¤i, mesleki uygulama sorumlulu¤u ve fenni mesuliyet sorumlulu¤unun
yerine getirilmedi¤ine iliflkin flikâyetler (3 adet)

- Yap› denetim kanununa ayk›r› ifllemlerle ilgili flikâyetler (8 adet)

- Bilirkiflilik uygulamalar› ile ilgili flikâyetler (3)

- Mesleki denetim uygulamas›na ayk›r› davran›fllarla ilgili flikâyetler (3 adet)

- Di¤er konular (8 adet)

Soruflturma ve Uzlaflt›rma Kurulu öncelikle sorunlar›n uzlaflma yolu ile çözülmesi ko-
nusunda çaba harcam›fl; uzlaflma sa¤lanamayan konularda soruflturma ifllemini yürüt-
müfltür. Soruflturma sonucunda; mimar›n mesleki uygulamalar›nda kusurlu davrand›-
¤›n›n saptand›¤› dosyalar›n Onur Kuruluna sevkini fiube Yönetim Kuruluna önermifltir.
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fiubat 2008 – Aral›k 2009 döneminde Onur Kurulu’na sevki yap›lan dosya say›s› top-
lam 20 adet olup; dosya konular› ve say›lar› afla¤›dad›r.

- Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu çerçevesinde, müelliflik haklar› ve izinsiz proje kulla-
n›m›na iliflkin dosyalar  ( 2 adet )

- Mimar›n müelliflik haklar›n› kötüye kulland›¤›na dair dosyalar (4 adet )

- Proje müellifli¤i, Mesleki uygulama sorumlulu¤u ve fenni mesuliyet sorumlulu¤unun
yerine getirilmedi¤ine iliflkin dosyalar (3 adet )

- Yap› denetim kanununa ayk›r› ifllemlerle ilgili dosyalar (1 adet )

- Bilirkiflilik uygulamalar› ile ilgili dosyalar (1 adet )

- Mesleki denetim uygulamas›na ayk›r› davran›fllarla ilgili flikâyetler (3 adet )

- Di¤er konular ( 6 adet )

Bu dönemde fiubemizin Onur Kurulu’na iletti¤i dosyalarla ilgili 15 adet karar kesinlefl-
mifltir. Bu üyelerimizden; 6 kifli yaz›l› uyar› cezas›, 3 kifli hafif para cezas›, 5 kifli 15 gün
meslek uygulamas›n›n yasaklanmas›, 1 kifli 3 ay meslek uygulamas›n›n yasaklanmas›
cezalar›n› alm›fllard›r.
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39. Dönem fiube Genel Kurulumuz sonunda seçilen Mimarlar Odas› ‹zmir fiubesi Mec-
lis Komitesi, 2008 - 2009 y›llar›nda 6. Dönem çal›flmalar›n› gerçeklefltirmifltir.

Serbest çal›flan 26 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
üyemiz, Merkez Denetleme Kurulu üyemiz, 9 Eylül Üniversitesi ve ‹zmir Yüksek Tekno-
loji Enstitüsü ö¤renci temsilcilerinin oluflturdu¤u üyelerin kat›l›m› ile oluflan fiube Mec-
lisimiz son 2 y›l içinde 14 toplant› gerçeklefltirmifltir. 

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

6. DÖNEM 1. TOPLANTI (1 Mart 2008)

39. dönem fiube Meclisi ilk toplant›s›n› 1 Mart 2008 tarihinde Mimarlar Odas› ‹zmir fiu-
besi’nde gerçekleflti. Toplant›da Meclis Baflkan› olarak Mehmet A¤r›, Baflkan Yard›mc›-
lar› olarak Sema Özay ve Ayfle Kaptan seçildi.

Toplant›lar›n belirli bir düzen içinde gerçekleflmesinin önemine de¤inilerek, fiube Mec-
lisi’nin her ay›n ilk Cumartesi günü saat 10.00–12.00 aras›nda toplant› yapmas›na karar
verildi. Tüzü¤ün uygulanmas› üzerine yap›lan görüflmelerde, Meclis toplant› kararlar›-
n›n ve gelecek toplant› gündeminin bir sonraki toplant› öncesinde yaz› ile üyelere bil-
dirilmesine, yedek üyelere de toplant› ça¤r›s› yap›lmas›na oy birli¤i ile karar verildi.
Meclis Baflkan› Mehmet A¤r› Meclis üyelerini seçilmelerinden dolay› kutlayarak, asil ve
yedek üyelere yaz› yaz›larak kendilerinin kutlanmas›n› önerdi. Gönderilecek kutlama
metinlerinde toplant›lara kat›lman›n gereklili¤inin hat›rlat›lmas›na ve kat›lmamalar› du-
rumunda mazeret bildirilmesi gerekti¤inin üyelere iletilmesine karar verildi.

Ayr›ca toplant›da fiube internet sayfas›nda yer alan Meclis bölümünün daha aktif kul-
lan›lmas› gerekti¤ine de¤inilerek, sayfan›n güncellenmesine toplant› gündem ve karar-
lar›n›n bu bölümde yay›mlanmas›na karar verildi.

Gelecek toplant› için gündem önerileri hakk›nda yap›lan tart›flmalar sonucunda ise bir
sonraki toplant›da Serbest Çal›flan Mimarlar için Kufladas›’nda gerçeklefltirilmifl olan
Dan›flma Kurulu toplant›s›n›n de¤erlendirilmesine karar verilmifltir. Ayr›ca son dönem-
de oldukça gündemde olan ”Expo 2015 süreci ve sonras›nda planlama” konular›n›n
toplant› gündeminde yer almas› kabul edildi. 

fiUBE MECL‹S KOM‹TES‹ ÇALIfiMALARI
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6. DÖNEM 2. TOPLANTI (8 Nisan 2008)
Mimarlar Odas› ‹zmir fiube Meclisi 2.
toplant›s›n› 8 Nisan 2008 Sal› günü
"EXPO 2015 Sonras› ‹zmir’in Duru-
mu" ve "Serbest Çal›flan Mimarlar
Dan›flma Kurulu De¤erlendirmesi"
gündemiyle topland›.   

fiube Yönetim Kurulu sekreteri Nilü-
fer Ç›narl› Mutlu fiube Çal›flmalar› ve
etkinlik program› hakk›nda bilgilen-
dirme yapt›.

Toplant›n›n gündem maddelerinden
olan "EXPO 2015 Sonras› ‹zmir’in Du-

rumu" hakk›nda fiube Yönetim Kurulu Baflkan› Hasan Topal söz ald›. Topal; öncelikle
“EXPO sonras› ne olacak, EXPO ‹zmir’e neler kazand›racak, neler kaybettirecek” so-
runsal› üzerinde yeterince tart›fl›lmad›¤›n› dile getirdi. Konuyla ilgili toplumun farkl› ke-
simlerinde farkl› beklentiler olufltu¤unu ancak bu beklentilerin sa¤l›kl› bilgilere dayan-
mad›¤›n›, konu hakk›nda en bilgili kesimin mimarlar oldu¤unu vurgulad›. EXPO’nun
kaybedilmesinde ülkemizin birtak›m sorunlara ve genel olarak EXPO’ya yanl›fl yaklafl›-
m›n›n rol oynad›¤› görüflünü dile getiren Topal, özellikle Milano’nun Daniel Libeskind
ile bafllayan sunumunun etkileyicili¤inden, olay›n bir mimarl›k olay› olarak alg›land›¤›n-
dan ve bunun do¤rulu¤undan, sunumda çevre de¤erleri, bar›fl, kad›n haklar›na iliflkin
konulara yer verildi¤inden, bu tür bir yaklafl›m›n da oy veren ülke delegelerini etkile-
di¤inden bahsetti. EXPO alan›n›n belirleme sürecine k›saca de¤inen Topal, EXPO gün-
deme geldikten sonra ‹zmir Büyükflehir Belediyesi’nin ‹YTE kampus alan›n› fuar alan›
olarak belirledi¤ini sonras›nda bir tak›m olaylar sonucunda ‹nciralt› olarak de¤ifltirildi-
¤ini belirtti. Topal ayr›ca Mimarlar Odas›’n›n bu süreç boyunca alan›n planlama süre-
cinde bilimsel çal›flmalar›n altl›k oluflturmas› gerekti¤ini, hukuksal olarak gerekli alt ya-
p›n›n haz›rlanmas›n›n zorunlu oldu¤unu, planlama sürecinde ekolojiye ve çevreye du-
yarl› olunmas› gerekti¤ini vurgulad›¤›n› da sözlerine ekledi. Günümüzde art›k konunun
EXPO olay›ndan ç›kt›¤›n›, önemli olan›n alan›n do¤ru olarak planlanmas› oldu¤unu
vurgulayan Topal, gerekli bilimsel çal›flmalar yap›larak koruma amaçl› imar plan› yap›l-
mas› gerekti¤ini belirterek konuflmas›n› bitirdi.

Kufladas›’nda yap›lan Serbest Çal›flan Mimarlar Dan›flma Kurulu toplant›s› sonuçlar›
hakk›nda Murat Günayd›n ve Suat Günhan meclis üyelerini bilgilendirdi. Üyelerin ya-
flad›klar›na, sorunlara iliflkin gelifltirdikleri çözüm önerilerini birbirleriyle paylaflmalar›-
n›n önemine de¤inen Günayd›n; toplant›da Sürekli Mesleki Geliflim ve Mesleki Denetim
konular›n›n tart›fl›ld›¤› oturumlar yap›ld›¤›n›, bu oturumlarda da üyelerin fikirlerini be-
yan etme f›rsat› yakalad›klar›n› vurgulad›. Suat Günhan ise 250 mimar›n biraya getiril-
mesinin, böyle bir çal›flma yap›lmas›n›n olumlu bir yaklafl›m oldu¤unu, bu ilk toplant›-
da sorunlara iliflkin görüfller al›nd›¤›n› belki bir sonraki toplant›da ana sorunlara iliflkin
çözüm önerileri gelifltirilebilece¤ini belirtti. Çal›flman›n sonucu olarak haz›rlanacak ra-
porda sorunlar›n tespitinin yan› s›ra çözüm önerilerine de yer verilece¤ini vurgulayan
Günhan, çal›flman›n sonuçlar›n›n Yönetim Kurulunun çal›flmalar›na da yard›m› olaca¤›-
n› belirtti.
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5. DÖNEM 3. TOPLANTI (2 May›s 2008)
Mimarlar Odas› ‹zmir fiube Meclisi 3.
toplant›s› 2 May›s 2008 Cumartesi
günü gerçekleflti.   

fiube Yönetim Kurulu sekreteri Nilü-
fer Ç›narl› Mutlu’nun fiube çal›flma-
lar› ve etkinlik program› hakk›nda
bilgilendirmesinin ard›ndan Oda Ge-
nel Kurulu hakk›nda bilgilendirme
fiube Yönetim Kurulu Baflkan› Ha-
san Topal taraf›ndan yap›ld›. Seçim
öncesi dönemde ve seçim sürecinde
mimarlara yarafl›r kaliteli bir ortam
olufltu¤unu belirten Topal, özverili
çal›flmalar›ndan dolay› ‹zmir fiube
delegelerine teflekkür etti.

Topal, seçim öncesinde ço¤u flubenin birleflerek bir liste oluflturdu¤unu ve bu oluflu-
mun genel olarak baflar› sa¤lad›¤›n›, karfl› listeden ise Cengiz Bektafl ve Emre Mad-
ran’›n yönetime girdiklerini belirtti. Topal ayr›ca yeni iki flubenin kuruldu¤unu (Elaz›¤
ve Malatya) ve Genel Kurul toplant›s›nda Ulusal Mimarl›k Sergisi yönetmeli¤inde bir
tak›m de¤ifliklikler yap›ld›¤› bilgisini üyelere iletti.

Gündemin son maddesi olan "5 fiubat 2008 tarihinde yürürlü¤e giren Yap› Denetim
Uygulama Yönetmeli¤i"nde karfl›lafl›lan sorunlarla ilgili Harika Has›rc›o¤lu söz alarak
aç›klamalarda bulundu. Bu yönetmelikte bir ilk yafland›¤›na, ilgili yasadan önce yönet-
meli¤in de¤iflti¤ine de¤inen Has›rc›o¤lu yönetmeli¤in getirdi¤i yenilikleri maddeler
halinde belirtti. Bir sonraki toplant› gündeminde tart›fl›lmak üzere konu ile ilgili komis-
yon oluflturuldu. 

5. DÖNEM 4. TOPLANTI (4 Haziran 2008)
4 Haziran 2008 Çarflamba günü
gerçekleflen 4. toplant›da fiube ça-
l›flmalar› ile ilgili bilgi verilmesinin
ard›ndan, Naime Beyaz›t, Alev A¤r›
ve Harika Has›rc›o¤lu komisyonun
yapt›¤› çal›flmalar hakk›nda bilgi
verdi. Yap› Denetim Uygulama Yö-
netmeli¤i’nin tart›fl›ld›¤› toplant›da,
komisyon çal›flmalar›n›n devam et-
mesine karar verildi. 

Toplant›da ayr›ca oybirli¤i ile meclis
toplant›lar›na üst üste üç kez maze-
ret belirtmeden kat›lmayan üyelerin,
üyeliklerinin düflürülmesine karar
verildi. ‹zmir fiube Meclisi 5. toplan-
t›s› için Eylül ay› belirlendi.
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5. DÖNEM 5. TOPLANTI (17 Eylül 2008)
Mimarlar Odas› ‹zmir fiube Mecli-
si’nin beflinci toplant›s› 17 Eylül
2008 tarihinde Mimarlar Odas› ‹zmir
fiubesi’nde gerçekleflti. fiube Meclisi
“fiube Çal›flmalar› hakk›nda bilgilen-
dirme”, “UIA 2008 Torino kongresi
de¤erlendirmesi”, “Yeni SMGM kre-
dilendirme tasla¤› konusunda bilgi-
lendirme”, “Yerel Seçimler öncesin-
de, adaylara, siyasi partilere ve ka-
muoyuna sunulmak üzere dosya ha-
z›rlanmas› için Yönetim Kurulu ile
koordineli çal›flacak bir komisyon
oluflturulmas› ve konu hakk›nda
meclis üyelerinin görüfllerinin al›n-

mas›” ve “Kamuda,  e¤itim sektöründe ve ücretli çal›flan mimarlar›n sorunlar›n› ortaya
koymak üzere oluflturulan komisyonlar›n çal›flmalar›n›n de¤erlendirilmesi” gündemle-
rini görüflmek üzere topland›. Öncelikle fiube Yönetim Kurulu Sekreter Üyesi Nilüfer
Ç›narl› Mutlu; fiube çal›flmalar› hakk›nda meclis üyelerine bilgi aktard›. 

fiube Meclisi Yerel Seçimler öncesinde adaylara, siyasi partilere ve kamuoyuna sunul-
mak üzere bir dosya haz›rlanmas› için Yönetim Yönetim Kurulu ile koordineli çal›flacak
bir komisyon kurulmas›na karar verdi. Komisyon üyeli¤ine ise; Halit De¤er, Alp Burkut,
Orhan Öncel, Meltem Karakoç ve Bahar Gürler seçildi.

Toplant›da fiube Meclisi gündem maddeleri aras›nda daha çok serbest çal›flan mimar-
lar› ilgilendiren maddeler yer ald›¤› ve bu nedenle ücretli çal›flanlar›n toplant›lara ilgi
göstermedi¤i düflüncesi ortaya konularak bu kesimlerle ilgili konular›n daha s›k gün-
demlerde yer almas› gereklili¤i vurguland›. Bu ba¤lamda kamuda, e¤itim sektöründe
ve özel kesimde ücretli çal›flan mimarlar›n sorunlar›n› ortaya koymak üzere oluflturu-
lan komisyonlar›n çal›flmalar›na devam etmesine karar verildi.

Ayr›ca Temsilciliklerin yo¤un kat›l›m›n›n sa¤lanaca¤› bir toplant›da “Yap› Denetim d›-
fl›nda kalan alanlarda uygulanan TUS s›n›rlamalar› ve harç tutarlar›” konusunun fiube
Meclisi gündemine al›nmas›na karar verildi.

5. DÖNEM 6. TOPLANTI (15 Kas›m 2008)
Mimarlar Odas› ‹zmir fiube Meclisi
alt›nc› toplant›s›n› 15 Kas›m 2008 ta-
rihinde gerçeklefltirdi. Toplant›da
“Yap› Denetim D›fl›nda Kalan Bölge-
lerde Uygulanan TUS S›n›rlamalar›”,
”Kamuda,  e¤itim sektöründe ve üc-
retli çal›flan mimarlar›n sorunlar›n›
ortaya koymak üzere oluflturulan
komisyonlar›n çal›flmalar›n›n de¤er-
lendirilmesi”, “Yerel Seçimler önce-
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sinde, haz›rl›k yapmak üzere kurulmufl olan komisyon çal›flmalar›n›n de¤erlendirilme-
si” gündem maddeleri görüflüldü.

Meclis Baflkan› Mehmet A¤r› toplant› öncesi yap›lan Baflkanl›k Divan› toplant›s› hakk›n-
da bilgi vererek toplant›y› açt›. fiube Meclisi toplant›lar›na üst üste üç kez mazeretsiz
olarak kat›lmad›klar› tespit edilen üyelerin üyeliklerinin düflürülece¤i ve yedek üyelerin
yerlerine atanaca¤›n› belirten A¤r›, toplant› günlerinin Temsilciliklerin kat›l›m›n› sa¤la-
mak için cumartesi olarak belirlenmifl oldu¤unu ancak devam çizelgelerinden yine de
yeterli kat›l›m sa¤lanamad›¤›n›n gözlemlendi¤ini dile getirdi. Bu nedenle di¤er üyele-
rimizin kat›l›m›n› kolaylaflt›rmak ad›na toplant›lar›n her ay›n ilk Sal› günü yap›lmas›n›n
önerildi¤ini ve bunun oylanaca¤›n› belirtti. Oy birli¤i ile Meclis toplant›lar›n›n her ay›n
ilk Sal› günü yap›lmas›na karar verildi. Belirlenen günde resmi tatil vb. varsa toplant›-
n›n ay›n ikinci sal›s›na kayd›r›laca¤›n› aç›kland›.

fiube Çal›flmalar› hakk›nda bilgilendirmenin önemine de¤inilen toplant›da, Yönetim
Kurulu Baflkan› Hasan Topal çal›flmalar hakk›nda bilgi aktard›. Bilgilendirmenin ard›n-
dan gündemin ilk maddesi olan “Yap› Denetim D›fl›nda Kalan Bölgelerde Uygulanan
TUS S›n›rlamalar›” konusunda Sakine Öz; yaflad›klar› sorunlara ve çözüm önerilerine
iliflkin bir sunum gerçeklefltirdi. Konuyla ilgili yap›lan görüflmeler sonucunda Temsilci-
liklerin de kat›l›m›yla Yap› Denetim D›fl›nda Kalan Bölgelerde Uygulanan TUS S›n›rla-
malar› ve sorunlara iliflkin bir komisyon kurulmas›na karar verildi.

Toplant›da kamuda,  e¤itim sektöründe ve ücretli çal›flan mimarlar›n sorunlar›n› orta-
ya koymak üzere oluflturulan komisyon ve Yerel Seçimler öncesinde, haz›rl›k yapmak
üzere kurulmufl olan komisyon çal›flmalar› hakk›nda bilgi verildi ve her iki komisyonun
çal›flmalar›n›n devam etmesine karar verildi.

5. DÖNEM 7. TOPLANTI (2 Aral›k 2008)
fiube çal›flmalar› hakk›nda bilgilen-
dirme ve Yap› Denetim D›fl›nda Ka-
lan Bölgelerde Uygulanan TUS S›n›r-
lamalar› Komisyonu çal›flmalar›n›n
de¤erlendirilmesi gündemi ile 2
Aral›k 2008 tarihinde toplanan fiu-
be Meclisi,  fiube çal›flmalar› ve ‹z-
mir’de toplanan Merkez Yönetim
Kurulu hakk›nda bilgi verilmesi ile
bafllad›. 

Son günlerin önemli gündem mad-
delerinden birinin de kent merkezinde yüksek yap› yapmak amaçl› olarak istenen imar
plan› de¤ifliklikleri oldu¤una de¤inilen toplant›da, konunun fiubemizin Kent ve Çevre
Komisyonu taraf›ndan de¤erlendirildi¤i dile getirildi. Ayr›ca “Proje Hizmetlerinin Mes-
leki Denetimi Karfl›l›¤›nda Al›nacak Olan Mesleki Denetim Bedelleri ve Bu Bedellerin
Maktu Olarak Al›nmas›” ile “Planl› Alanlar Tip ‹mar Yönetmeli¤i’ne dair yay›nlanan Ba-
y›nd›rl›k Genelgesi” konular›n›n sonraki toplant›lar›n gündemine al›nmas›n› önerildi.

“Yap› Denetim D›fl›nda Kalan Bölgelerde Uygulanan TUS S›n›rlamalar›”na iliflkin sorun-
lar› ve çözüm önerilerini görüflmek üzere oluflturulmufl olan komisyon çal›flmalar› hak-
k›nda Sakine Öz bilgi verdi. Konu ile ilgili temsilciliklerin de kat›l›m›yla “Yap› Denetim
D›fl›nda Kalan Bölgelerde Uygulanan TUS S›n›rlamalar›” ve sorunlara iliflkin kurulan ko-
misyon çal›flmalar›n›n devam etmesine, çal›flma sonucunun fiube Yönetim Kurulu’na ve
gerekli görülen kurumlara iletilmesine karar verildi.
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5. DÖNEM 8. TOPLANTI (13 Ocak 2009)
Mimarlar Odas› ‹zmir fiube Mecli-
si’nin sekizinci toplant›s› 13 Ocak
2009 tarihinde Mimarlar Odas› ‹zmir
fiubesi’nde gerçekleflti. “fiube çal›fl-
malar› hakk›nda bilgilendirme”, “Ye-
rel Seçimler öncesinde, adaylara si-
yasi partilere ve kamuoyuna sunul-
mak üzere dosya haz›rlanmas› için
kurulmufl olan komisyon çal›flmala-
r›n›n de¤erlendirilmesi ve meclis

üyelerinin konu hakk›ndaki görüfllerinin al›nmas›”, “Proje hizmetlerinin mesleki deneti-
mi karfl›l›¤›nda al›nacak olan mesleki denetim bedelinin ve bu bedellerin maktu olarak
al›nmas›”na iliflkin yay›mlanan genelgenin de¤erlendirilmesi” olarak belirlenen gün-
dem maddeleri görüflüldü. 

fiube çal›flmalar› hakk›nda üyelere bilgi aktaran Nilüfer Ç›narl› Mutlu, 8–9–10 Ocak
2008 tarihinde gerçekleflen ‹zmir Kent Sempozyumu, Dikili’nin Temsilcililik olmas›, 19
fiubat 2009 tarihinde fiubemiz ve YEM’nin katk›lar›yla Atatürk Kültür Merkezi’nde ger-
çekleflecek Japon Mimarl›k Grubu SANAA’n›n söyleflisi gibi konulara de¤indi. 26–27
fiubat 2009 tarihlerinde Ankara Ça¤dafl Sanatlar Merkezi’nde“Cumhuriyetin Mimari
Miras›” konulu bir sempozyum ve sergi düzlenece¤ini ve etkinli¤e fiubemizin üç pos-
ter ve bir sergi ile kat›laca¤›n› bildirdi.

Ç›narl› ayr›ca geçti¤imiz günlerde tüm üyelere mail at›larak gerçeklefltirilen ACE an-
ketinin sonuçland›¤›n› ve oldukça çarp›c› olan sonuçlar›n Genel Merkez web sitesinden
izlenebilece¤ini iletti. Ç›narl›, 14 Ocak 2009 tarihinde TMMOB Kad›n Kollar› Komisyo-
nu’nun bir etkinlik düzenleyece¤ini etkinlikte, komisyonun çal›flmalar›n› aktaraca¤›n›
ard›ndan bir kokteyl ve dinleti gerçekleflece¤ini aktararak, etkinli¤in tüm üyelerimizin
kat›l›m›na aç›k oldu¤unu belirtti. Emel Kay›n bu etkinlik ve fiubemizi temsil etti¤i ko-
misyon çal›flmalar› hakk›nda üyelere bilgi aktard›.

Toplant›n›n ikinci maddesine iliflkin olarak Halit De¤er söz alarak, Yerel Seçimler ön-
cesinde, adaylara siyasi partilere ve kamuoyuna sunulmak üzere dosya haz›rlanmas›
için kurulmufl olan komisyon çal›flmalar›n› üyelerle paylaflt›. Komisyon çal›flmalar›n›n
toplant›da getirilen öneriler ›fl›¤›nda rapor haline getirilerek Yönetim Kurulu’na sunul-
mas›na karar verildi.

Meclis toplant›lar›na üst üste üç kez mazeretsiz kat›lmad›klar› tespit edilmifl olan üye-
lerin oy birli¤i ile üyeliklerinin düflürülmesine ve yerlerine yedeklerin atanmas›na karar
verilen toplant›da süre s›k›nt›s› nedeniyle gündemin dördüncü maddesi olan “Planl›
Alanlar Tip ‹mar Yönetmeli¤i’ne dair yay›nlanan Bay›nd›rl›k Bakanl›¤› genelgesinin in-
celenmesi” konusunun bir sonraki toplant›da görüflülmesine karar verildi.

5. DÖNEM 9. TOPLANTI (3 fiubat 2009)
Mimarlar Odas› ‹zmir fiube Mecli-
si’nin dokuzuncu toplant›s› 3 fiubat
2009 tarihinde gerçekleflti. “fiube
çal›flmalar› hakk›nda bilgilendirme”,
“Planl› Alanlar Tip ‹mar Yönetmeli-
¤i’ne dair yay›nlanan Bay›nd›rl›k Ba-
kanl›¤› genelgesinin incelenmesi”
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olarak belirlenen gündem maddeleri toplant›da görüflüldü. Nilüfer Ç›narl› Mutlu, “Ka-
muda ve Özel Sektörde Ücretli Çal›flan Mimarlar Kurultay› -1”e do¤ru haz›rl›k toplant›-
s› niteli¤inde, 7 fiubat 2009 tarihinde, bölge üye toplant›s› yap›laca¤›n› aç›klad›. Yerel
Seçimlere haz›rl›k çal›flmalar›n›n h›zla sürdürüldü¤ünü aç›klayan Ç›narl›, Genel Merke-
zin ve fiubemizin adaylara iletilmek üzere iki ayr› broflür haz›rlad›¤›n›, bu broflürlerin
bir dosya içerisinde, parti il baflkanl›klar›na, belediye baflkan adaylar›na ve di¤er ilgili-
lere iletilece¤ini aktard›. Ç›narl› ayr›ca 41. Dönem Merkez Yönetim Kurulu’nun önümüz-
deki iki y›l içinde vurgulanmas›n› ve yeni aç›l›mlar yap›lmas›n› öngördü¤ü “Toplum ve
Mimarl›k” konusunun meclis gündemine al›narak tart›fl›lmas›n› önerdi.

“Planl› Alanlar Tip ‹mar Yönetmeli¤i’ne dair yay›mlanan Bay›nd›rl›k Genelgesi“nin ince-
lenmesi konusu görüflmeye aç›larak meclis üyelerine söz verildi. Alev A¤r› ve Hasan
Topal’›n konuya ve genel olarak yönetmeli¤e iliflkin görüfllerini bildirmesinin ard›ndan;
Planl› Alanlar Tip ‹mar Yönetmeli¤i’ne dair yay›mlanan Bay›nd›rl›k Bakanl›¤› genelgesi
incelenerek süreç içinde Büyükflehir Belediyesi ‹mar Yönetmeli¤i’nin ve ‹zmir kenti
‹mar Planlar›’n›n revize edilmesinin uygun olaca¤› konusunda fikir birli¤i sa¤land›. 

fiube Yönetim Kurulu’nun bir sonraki toplant› için önerdi¤i “Mimarl›k ve Toplum” ko-
nusunun gündeme al›nmas›na ve konuya iliflkin fiubemiz çal›flmalar› hakk›nda Yönetim
Kurulu taraf›ndan bir bilgilendirme yap›lmas›na karar verildi. 

5. DÖNEM 10. TOPLANTI (3 Mart 2009)
Mimarlar Odas› ‹zmir fiube Mecli-
si’nin onuncu toplant›s› 03 Mart
2009 tarihinde gerçekleflti. “fiube
çal›flmalar› hakk›nda bilgilendirme”,
“Mimarl›k ve Toplum” konusunda
fiubemizde günümüze kadar yap›lan
çal›flmalara iliflkin Yönetim Kuru-
lu’nun sunumu”, “Meclis Üyelerinin
“Mimarl›k ve Toplum” konusundaki
önerilerinin al›nmas›”, “Meclis top-
lant›lar›na üst üste üç kez mazeret-
siz kat›lmayan üyelerin durumunun
görüflülmesi” gündemlerini görüfl-

mek üzere toplanan fiube Meclisi, Nilüfer Ç›narl› Mutlu’nun fiube çal›flmalar› hakk›nda
üyelere bilgi aktarmas› ile bafllad›. Nilüfer Ç›narl› Mutlu, yerel seçimlere haz›rl›k çal›fl-
malar› kapsam›nda “2009 Yerel Seçimlerine Do¤ru ‹zmir Kentine Dair Öneriler-Talep-
ler-Beklentiler” raporunun yay›mlanarak, belediye baflkan adaylar›na, parti baflkanl›k-
lar›na ve di¤er ilgililere iletildi¤ini ayr›ca bülten eki olarak da üyelerimize ulaflaca¤›n›
aç›klad›. Yap›lan bas›n aç›klamas› ile kamuoyuna duyurulan broflürümüze bas›nda s›k-
ça yer verildi¤ini belirtti. Ç›narl›, yerel seçim öncesi CHP ve DSP Karaba¤lar Belediye-
si, MHP Konak Belediyesi ve Saadet Partisi Büyükflehir Belediyesi baflkan adaylar›n›n
fiubemizi ziyaret ederek görüfllerimizi ald›klar›n› aktard›. Bu hafta içinde de CHP’nin
tüm adaylar› ile TMMOB’a ba¤l› Odalar›n bir araya gelerek kente dair beklentilere ve
önerilere iliflkin görüflme yapacaklar›n› iletti. fiubemizde gerçekleflmifl ve gerçeklefle-
cek etkinliklere k›saca de¤inen Ç›narl›, etkinliklerimizin oldukça yo¤un kat›l›mla ger-
çekleflti¤ini belirterek, tüm meclis üyelerini gerçekleflecek etkinliklere davet etti.

“Mimarl›k ve Toplum” konusuna iliflkin fiube çal›flmalar›na iliflkin bilgi aktaran Ç›narl›,
öncelikle Mimarlar Odas›’n›n “Mimarl›k ve Toplum” konusuna özel önem verdi¤ini, fiu-
bemizin de bu konuda günümüze kadar pek çok çal›flma yapt›¤›n› aç›klad›. Konunun
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ülke gündemine tafl›nmas› ad›na Genel Merkezin pek çok çal›flma yapt›¤›n› bu kapsam-
da Türkiye Mimarl›k Politikas›’n›n oluflturularak kamuoyuna sunuldu¤unu iletti. Ç›narl›,
politikan›n merkezi idare taraf›ndan da resmi olarak kabul edilmesi ad›na çal›flmalar›n
devam etti¤ini bildirdi. ‹zmir için yerel mimarl›k politikas› haz›rlanmas› için seçimler
sonras› yerel yönetimler ile irtibata geçilerek çal›flma bafllat›lmas›n›n planland›¤›n›
aç›klad›. Kentin yaz›l› halde ve Belediye Meclisi taraf›ndan da onaylanm›fl yerel bir mi-
marl›k politikas› olmas›n›n fiubemizce çok önemsendi¤ini vurgulad›.

Baflkanl›k divan› taraf›ndan konunun önemine de¤inilerek meclis üyelerine görüfl ve
önerilerini iletmeleri ad›na söz verildi. Yap›lan görüflmeler sonucunda konunun olduk-
ça genifl ve kapsaml› oldu¤u vurgulanarak sonraki oturumlarda tekrar görüflülebilece-
¤i belirtildi, ayr›ca “Mimarl›k ve Toplum” konusunda meclis üyeleri taraf›ndan getirilen
önerilerin Yönetim Kurulu’na iletilmesine karar verildi.

5. DÖNEM 11. TOPLANTI (5 May›s 2009)
Mimarlar Odas› ‹zmir fiube Mecli-
si’nin onuncu toplant›s› 05 May›s
2009 tarihinde gerçekleflti. “fiube
çal›flmalar› hakk›nda bilgilendir-
me”,“Kamuda ve Özel Sektörde Üc-
retli Çal›flan Mimarlar Kurultay› 1 ve
sonuçlar› hakk›nda bilgilendirme”,
“Ücretli çal›flan üyelerimize yönelik
fiube çal›flmalar› hakk›nda bilgilen-
dirme ve de¤erlendirme”, “Ekono-
mik Kriz Sürecinde Mimarl›k konu-
sunda fiube Meclis üyelerinin görüfl-
lerinin al›nmas›”, “Meclis toplant›lar›-

na üst üste üç kez mazeretsiz kat›lmayan üyelerin durumunun görüflülmesi” gündem-
lerini görüflmek üzere toplanan fiube Meclisi, Nilüfer Ç›narl› Mutlu’nun fiube çal›flmala-
r› hakk›nda üyelere bilgi aktarmas› ile bafllad›. Yerel Seçimler sonras› fiube Yönetim
Kurulu’nun belediyeleri ziyaret etmeyi planlad›¤›n› aktaran Ç›narl›, ilk ziyaretin Güzel-
bahçe Belediyesi’ne gerçeklefltirildi¤ini aç›klad›. 11–12 Nisan’da gerçeklefltirilen ola¤a-
nüstü Genel Kurul’a k›saca de¤inen Ç›narl›, toplant›da gerçeklefltirilen yönetmelik de-
¤iflikliklerinin tamamlanmas›n›n ard›ndan üyelerle paylafl›laca¤›n› ifade etti. Kentteki
planlama süreçlerine iliflkin gündemde iki konu oldu¤unu belirterek bunlardan ilkinin
Kültür ve Turizm Bakanl›¤› taraf›ndan haz›rlanan “Güney Ege Termal Projesi ‹zmir ‹n-
ciralt› Turizm Merkezi Tevsii Balçova Kapl›calar› Kesimi 1/25.000 Ölçekli Çevre Düze-
ni Plan›” oldu¤unu ifade eden Ç›narl›, plan›n Teleferik’in alt›na yer alan yamac›n yerlefl-
meye aç›lmas›n› öngördü¤ünü aç›klad›. Ayr›ca fiubemizin planda olumsuzluklar tespit
etti¤i için plana itiraz etti¤i,  Büyükflehir Belediyesi’nin de itiraz etmesi için giriflimler-
de bulunuldu¤u bilgilerini verdi. ‹tiraz edilen bir di¤er plan›n da ‹nciralt›’nda otoyolun
alt taraf›nda kalan bölgenin imara aç›lmas›n› öngören plan oldu¤unu ileten Ç›narl›, bu
plana TMMOB olarak itiraz edildi¤ini ve dava aç›laca¤›n› üyelere aktard›.

Gonca Bilgili 7-8 Mart 2009 tarihinde Ankara’da gerçekleflen “Kamuda ve Özel Sek-
törde Ücretli Çal›flan Mimarlar Kurultay› 1” ve sonuçlar› hakk›nda üyeleri bilgilendirdi.

Toplant›da gündemin bir di¤er maddesi olan “Ekonomik Kriz Sürecinde Mimarl›k” ko-
nusu üyeler aras›nda tart›fl›larak flu öneriler sunuldu: Haks›z rekabete yola açan mes-
lektafllar›n teflhir edilmesi, Mesleki denetim sisteminin de¤erlendirilmesi, Merkez Yöne-
tim Kurulu’nun vergilerin azalt›lmas› için çal›flmalar yapmas›.
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5. DÖNEM 12. TOPLANTI (2 Haziran 2009)
Mimarlar Odas› ‹zmir fiube Meclisi, 2
Haziran 2009 tarihinde gerçeklefltir-
di¤i 12. toplant› sonras› yaz dönemi
nedeniyle Ekim ay›na kadar çal›flma-
lar›na ara verdi. Meclisin on birinci ve
on ikinci toplant›lar›n›n a¤›rl›kl› gün-
dem maddesi son dönemde yaflad›-
¤›m›z ekonomik kriz ile iliflkili olarak
“Ekonomik Kriz Sürecinde Mimarl›k”
konusu oldu. 5 May›s 2009 tarihli on
birinci toplant›da öncelikle ücretli
çal›flan üyelerimize yönelik fiube ça-
l›flmalar› hakk›nda bilgi aktar›lm›fl ve

bu üyelerimiz için kriz sürecinde yap›lmas› planlanan çal›flmalar aktar›lm›flt›r. Toplant›-
da “Ekonomik Kriz Sürecinde Mimarl›k” konusu ayr›nt›l› olarak tart›fl›lm›fl ve haks›z re-
kabete yola açan meslektafllar›n teflhir edilmesi, mesleki denetim sisteminin yeniden
sorgulanmas›, Merkez Yönetim Kurulu’nun vergilerin azalt›lmas› için çal›flmalar yapma-
s›, kademeli fatura uygulamas›na geçilmesi gibi öneriler sunulmufltur. 2 Haziran 2009
tarihinde gerçeklefltirilen on ikinci toplant›da bu öneriler ›fl›¤›nda neler yap›labilir, ye-
ni istihdam alanlar› yaratmak için ne tür çal›flmalar yap›lmal›d›r konular› görüflülerek,
öneriler fiube Yönetim Kurulu’na iletilmifltir. fiube Meclisi bir sonraki toplant›s›n›n 13
Ekim 2009 tarihinde gerçekleflmesine karar vererek çal›flmalar›na ara vermifltir. 

5. DÖNEM 13. TOPLANTI (2 Kas›m 2009)
Mimarlar Odas› ‹zmir fiube Mecli-
si’nin onüçüncü toplant›s› 02 Kas›m
2009 tarihinde gerçekleflti. “fiube
çal›flmalar› hakk›nda bilgilendirme”,
“Ücretli çal›flan üyelere yönelik ger-
çeklefltirilmifl olan Dan›flma Kurulu
hakk›nda bilgilendirme”, “Binalar›n
Yang›ndan Korunmas› Hakk›nda Yö-
netmelik’in de¤iflen maddelerinin ir-
delenmesi”, “S›¤›naklar›n fiziki kon-
trolü ile ilgili durum tespiti için öne-
riler gelifltirilmesi” gündemlerini gö-
rüflmek üzere toplanan fiube Mecli-
si’nde, fiube çal›flmalar› hakk›nda ve
Ücretli Çal›flan Mimarlar Dan›flma
Kurulu hakk›nda Nilüfer Ç›narl› Mut-
lu üyelere bilgi aktard›. 

Gündemin bir di¤er maddesi olan Binalar›n Yang›ndan Korunmas› Hakk›nda Yönetme-
lik’in de¤iflen maddelerinin irdelenmesi” konusuna iliflkin Naime Beyaz›t de¤iflen mad-
deler hakk›nda üyelere ayr›nt›l› bilgi verdi. Yönetmeli¤e ve uygulamada yaflanan prob-
lemlere iliflkin Meclis üyelerinin görüfllerinin belirtildi¤i toplant›da, yönetmeli¤in yay›m-
land›¤› gün yürürlü¤e girmesinin özellikle büyük zaman ve emek kayb›na neden oldu-
¤u vurgulanm›flt›r. Meclis Baflkan› “S›¤›naklar›n fiziki kontrolü ile ilgili durum tespiti için

sube  1/11/10  6:07 PM  Page 60



61
Mimarlar Odas› ‹zmir fiubesi 39. Dönem Çal›flma Raporu

39. DÖNEM fiUBE ÇALIfiMALARI

öneriler gelifltirilmesi” gündemini görüflmeye açt›. S›¤›naklar›n fiziki kontrolüne ikiflkin
öneriler sunulmas› için bu maddenin görüflmeye al›nd›¤›n› hat›rlatarak, yap›lan s›¤›nak-
lar›n pek ço¤unun kullan›l›r durumda olmad›¤›n› belirtti. Baflkanl›k divan› olarak, yap›-
lan s›¤›naklar›n ne durumda oldu¤unun sorgulanmas›, savafl halinde ifllev görecek du-
rumdalar m› diye kontrol edilerek bir tespit raporuna dönüfltürülmesini önerdiklerini
aç›klad›. E¤er rapor sonucu olumlu olursa uygulaman›n devam›n›, de¤ilse bir tak›m re-
vizyonlar›n yap›lmas›n› önerilebilece¤ini ifade etti. Meclis üyeleri konuya iliflkin görüfl
ve önerilerini sunarak, mevcut durumun gerçekten olumsuz oldu¤unu ve konuya ilifl-
kin çözüm önerisi gelifltirme ad›na çal›flmalar yap›lmas› gerekti¤ini vurgulad›lar.

5. DÖNEM 14. TOPLANTI (15 Aral›k 2009)
Mimarlar Odas› ‹zmir fiube Meclisi’nin on dördüncü toplant›s› 15 Aral›k 2009 tarihinde
Mimarlar Odas› ‹zmir fiubesi Seminer Salonu’nda gerçekleflti. “fiube çal›flmalar› hakk›n-
da bilgilendirme”, “2008–2009 dönemi Meclis çal›flmalar›n›n de¤erlendirilmesi”, “Mi-
marlar›n vergisel yükümlülükleri ve denetimler” gündemlerini görüflmek üzere topla-
nan fiube Meclisi’nin ilk gündem maddesi ile ilgili olarak Nilüfer Ç›narl› Mutlu Meclis
üyelerine bilgi aktard›. Kas›m ay›nda gerçekleflen Mimarl›k E¤itim Kurultay› V, TMMOB
Ücretli Çal›flan ve ‹flsiz Mühendis Mimar ve fiehir Planc›lar› Kurultay› ile TMMOB Kad›n
Mühendis Mimar ve fiehir Planc›lar› Kurultay›’na de¤inen Ç›narl›, fiubemizin gerçeklefl-
tirdi¤i etkinliklere de konuflmas›nda yer verdi. Uflak’ta 21–22 Kas›m tarihlerinde ger-
çekleflen Bölge Toplant›s› ve “Ulafl›m” konulu paneli hat›rlatan Ç›narl›, özellikle pane-
lin çok baflar›l› geçti¤ini iletti. “2008 Kufladas› Dan›flma Kurulu Çal›fltay› Raporu”, “Mi-
marl›k Meslek Prati¤i El Kitab›” ve “Mimarl›k Hizmetleri Analizi” kitaplar›n›n yay›mlana-
rak üyelerimize postaland›¤› bilgisini verdi. Gündemin ikinci maddesi olan
“2008–2009 dönemi Meclis çal›flmalar›n›n de¤erlendirilmesi” konusunun görüflülmesi
Meclis Baflkan› Mehmet A¤r›’n›n genel de¤erlendirmesiyle bafllad›. Mehmet A¤r› önce-
likle dönem boyunca çal›flmalara katk› koyan tüm üyelere teflekkürlerini sunarak ko-
nuflmas›na bafllad›. Çal›flma dönemi boyunca üyelerin toplant›lara yeterli ilgiyi göster-
mediklerini dile getiren A¤r›, Meclis’in gönüllü çal›flma esas›na dayal› bir organ oldu-
¤unun hat›rlanmas› ve üye olurken dikkate al›nmas› gereklili¤ini vurgulad›. 2008 –
2010 çal›flma dönemi sürecinde fiube Meclisi’nin 14 toplant› gerçeklefltirdi¤ini, görüflü-
len konulara iliflkin dört komisyon kuruldu¤unu belirtti. Yap› Denetim Komisyonu, Fen-
ni Mesuliyet Sorunlar› Komisyonu, Yerel Seçimler Öncesinde Adaylara Siyasi Partilere
ve Kamuoyuna Sunulmak Üzere Dosya Haz›rlama Komisyonu ve Ücretli Çal›flanlar Ko-
misyonlar›n›n toplant›lar gerçeklefltirerek çal›flt›klar›n› ve komisyon çal›flmalar›n› rapor
halinde Meclis’e sunduklar›n› aç›klad›. Meclis üyeleri de söz alarak Meclis çal›flmalar›na
iliflkin görüfllerini dile getirdi. Özellikle toplant› say›s›n›n art›r›lmas› gerekti¤i ve gün-
dem maddelerinin daha güncel konulardan seçilmesinin ilgiyi artt›raca¤› vurguland›.
“Mimarlar›n vergisel yükümlülükleri ve denetimler” konulu gündem maddesi, öncelik-
le mali denetim geçirmifl olan üyelere söz verilerek tart›flmaya aç›ld›. Söz alan üyeler
yaflad›klar› deneyimleri ve sorunlu oldu¤unu düflündükleri uygulamalara iliflkin bilgiler
aktararak bu süreçte Oda’n›n kendilerine daha fazla destek verme taleplerini ilettiler.
Yap›lan görüflmeler sonucunda Yönetim Kurulu’na konuyla ilgili bir komisyon kurul-
mas› için öneride bulunulmas›na ve gelecek dönem Meclis çal›flmalar›nda konunun
tekrar ele al›nmas›na karar verildi. Son olarak fiube Yönetim Kurulu Baflkan› Hasan To-
pal söz alarak dönem boyunca yap›lan çal›flmalar için tüm Meclis üyelerine teflekkür
etti. Her durumda geçmiflte oldu¤u gibi bugün ve gelecekte de Mimarlar Odas›’n›n
üyelerine destek olaca¤›n› belirtti. Gelecek dönem Meclis çal›flmalar›nda yer alacak
üyelere baflar›lar dilenerek toplant› tamamland›.
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2863 Say›l› Kültür ve Tabiat Varl›klar›n› Koruma Kanunu’nun 58. maddesi hükmüne gö-
re Koruma Bölge Kurulu toplant›lar›na ilgili meslek odalar› gözlemci olarak kat›labil-
mektedirler.

Etkinlik alan›m›zda yer alan, ‹zmir 1 no’lu Koruma Kurulu ve ‹zmir 2 no’lu Koruma Ku-
rulunun gündem ve ça¤r›lar›n›n iletildi¤i toplant›lar› gözlemci üyelerimizle izledik. Mi-
marlar Odas› ‹zmir fiubesi’ne ba¤l› birimleri ilgilendiren ile ilgili konularda ise; ilgili Oda
birimlerimizin kat›l›m› ile sürecin izlenmesi sa¤lanm›flt›r.

‹zmir 1 No’lu Koruma Kurulu Mimarlar Odas› Temsilcisi: Nilüfer Ç›narl› Mutlu

‹zmir 2 No’lu Koruma Kurulu Mimarlar Odas› Temsilcisi: Naime Beyaz›t

KORUMA KURULU TOPLANTILARINA GÖZLEMC‹ ÜYE
OLARAK KATILIM
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Son y›llarda; yap›laflmaya iliflkin mevzuat›n sürekli de¤ifltirilmesi ve yeni yönetmelikle-
rin yay›nlanmas›yla birlikte; zaten karmafl›k ve parçal› olan mevzuat daha parçal› ve
ayr›nt›l› hale gelmeye bafllam›flt›r.

fiubemiz taraf›ndan yasa, yönetmelik, tebli¤ ve standartlarda yap›lan de¤ifliklikler sü-
rekli izlenmekte, güncellenmekte ve üyelerimize k›sa sürede elektronik ortamda ve
yay›n organlar› ile bildirilmektedir.

Yasamaya iliflkin yap›lan bu de¤iflikliklerin pek az›nda ilgili meslek odalar›n›n görüflle-
ri göz önüne al›narak süreç geliflmektedir. Yasa ve Yönetmelik Komisyonu; gerek Ba-
kanl›klar, TMMOB ve Mimarlar Odas› Genel Merkezi’nin iletti¤i yasa ve yönetmelik tas-
laklar› konusunda; gerekse baflka kanallardan edinilen taslaklara iliflkin flube görüflü
oluflturulmas› görevini üstlenmifltir.

Farkl› kamu kurumlar›n›n temsilcilerinin bulundu¤u komisyonumuzda; uygulamaya
iliflkin yaflanan sorunlar›n tespit edilmesi, yorumlar›n teklefltirilmesi ve uygulama birli-
¤inin sa¤lanmas› do¤rultusunda çal›flmalar yürütülmektedir.

Komisyon çal›flmalar›n›n gündemlerinde; ‹zmir Büyükflehir Belediyesi ‹mar Yönetmeli-
¤i ile ilgili uygulamalar, 19 Aral›k 2007 tarihli resmi gazetede yay›nlanan Binalar›n Yan-
g›ndan Korunmas› Hakk›nda Yönetmelik, Planl› alanlar ‹mar Yönetmeli¤i de¤ifliklikleri,
çeflitli kanun taslaklar›, Yap› Denetim Kanunu ve Yap› Denetim Uygulama Yönetmeli-
¤i’ne iliflkin de¤ifliklikler, 9 Eylül 2009 tarihli Resmi Gazete’de yay›nlanan Binalar›n
Yang›ndan Korunmas› Hakk›nda Yönetmelik, 4 Aral›k 2009 tarihinde yürürlü¤e giren
Binalarda Enerji Performans› Yönetmeli¤i yer alm›flt›r.

YASA VE YÖNETMEL‹K KOM‹SYONU ÇALIfiMALARI 
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fiubemiz ve ba¤l› birimlerimizde yaflanan kentsel ve çevresel sorunlar; Kent ve Çevre
Komisyonunun yan› s›ra Yönetim Kurulunun da a¤›rl›kl› çal›flma konular›n›
oluflturmufltur. 

Planlama, kentleflme ve çevre konular›n›n gündeme al›nd›¤› Kurul ve Komisyonlara
aktif olarak kat›l›m sa¤lanm›fl; süreçlerin yak›ndan izlenmesi ve Mimarlar Odas›n›n
savundu¤u ilke ve görüfllerin dile getirilmesi hedeflenmifltir.

Yerel gündem 21, ‹zmir Meslek Odalar› Platformu, ‹zmir ‹l Koordinasyon Kurulu,
Belediye Meclislerinin ‹mar komisyonu toplant›lar›, ‹mar Plan› tan›t›m toplant›lar› ve
Kültür ve Tabiat Varl›klar› Koruma Kurullar›n›n toplant›lar› temsilci üyeler ile izlenmifltir.

Komisyon çal›flmalar›nda gündeme al›nan bafll›ca konular; ‹nciralt›, Urla, Alaçat› Liman
Mevkii K›y› Kenar Çizgisi, Çeflme-Alaçat›-Paflaliman› 1/25.000 ölçekli Kültür ve Turizm
koruma ve Gelifltirme Plan›, ‹BfiB Ulafl›m Plan›, Karaburun Koruma Amaçl› ‹mar Plan›,
Konak Akdeniz Mahallesi parsel baz›nda Plan de¤iflikli¤i, Konak Çorakkap› Mahallesi
parsel baz›nda plan de¤iflikli¤i, Enka Termik Santrali, Çandarl› Kemikliburun Planlar›,
1/25.000 ölçekli ‹zmir ‹nciralt› Turizm Merkezi Çevre Düzeni Plan› Revizyonu, ‹zmir
‹nciralt› Turizm Merkezi Tevsii, Balçova Kapl›calar› Kesimi 1/25.000 Ölçekli Çevre
Düzeni Plan›, 1/25.000 ölçekli ‹zmir Kentsel Bölge Naz›m ‹mar Plan› De¤iflikli¤i, ‹TO
Kruvaziyer Liman Önerisi, Manisa-Kütahya-‹zmir Planlama Bölgesi 1/100.000 Ölçekli
Çevre Düzeni Plan›, 1/25.000 ölçekli Çeflme Çevre Düzeni Plan›, Foça, 1/5000 Ölçekli
Alia¤a Nemrut Körfezi Naz›m ‹mar Plan› De¤iflikli¤i, Karaba¤lar Belediyesi Hizmet
Binas›, Karaba¤lar ‹lçesi Kaymakaml›k Hizmet Binas›

ÇEfiME – ALAÇATI – PAfiALIMANI PLANLARI
‹zmir Çeflme – Alaçat› – Paflaliman› Kültür Turizm Koruma ve Geliflim Bölgesi 1/25.000
ölçekli Çevre Düzeni Plan›na iliflkin yap›lan incelemeler sonucunda rapor haz›rlanarak
itirazlar›m›z Kültür ve Turizm Bakanl›¤›’na iletilmifltir.

Tar›msal niteli¤i korunacak alanlar, orman alanlar›, a¤açland›r›lacak alanlar›n bile
yap›laflmas›na olanak sa¤layan, sit alanlar›n›n korunmas›n› hiçe sayan plana karfl›
Mimarlar Odas›, fiehir Planc›lar› Odas› ve Peyzaj Mimarlar› Odas› birlikte hukuksal
giriflimde bulunmufllard›r. Dan›fltay 6. Dairesi çevre düzeni plan›n›n, planlama aç›s›ndan
belirsizlikler içerdi¤i, koruma ve kullanma dengesini sa¤lamad›¤›, yap›laflmas› mümkün

KENT VE ÇEVRE SORUNLARI HAKKINDA YAPILAN
ÇALIfiMALAR
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olmayan alanlar› yap›laflmaya açt›¤›, hukuki dayanaktan yoksun flekilde büyük alan-
lar›n tek yat›r›mc›ya tahsisine olanak sa¤lad›¤› ve flehircilik ilkelerini, planlama esaslar›
ve kamu yarar›na uyarl›k tafl›mad›¤› için iptaline karar vermifltir.

ÇANDARLI – KEM‹KL‹BURUN PLANLARI
Çandarl› Kemikliburun Mevkii için haz›rlanan 1/1000 ve 1/5000 ölçekli koruma amaçl›
imar planlar› için; bütünü 2. derece do¤al sit; bir bölümü 3. derece arkeolojik sit
alan›nda yer alan parsellerde ilke kararlar›na ayk›r› kullan›mlar›n önerildi¤i, kamuya
terk edilmesi gereken alanlara iliflkin hiçbir koflul belirlenmedi¤i, kamu kullan›m›na aç›k
olmas› gereken k›y› ve yeflil alanlar›n kamuya kapal› tutuldu¤u, turistik tesis alan›nda
devre-mülk fleklinde planlama yap›ld›¤› saptanarak haz›rlanan planlara itiraz edilmifl,
sonuç al›namay›nca hukuksal süreç bafllat›lm›flt›r. Bilirkifli raporunda da Odam›z›n
tespitlerine benzer saptamalar yer alm›fl ve mahkeme taraf›ndan haz›rlanan plan›n
iptaline karar verilmifltir.

‹ZM‹R AL‹A⁄A NEMRUT KÖRFEZ‹ NAZIM ‹MAR PLANI DE⁄‹fi‹KL‹⁄‹
1/25.000 ölçekli ‹zmir Kentsel Bölge Naz›m ‹mar Plan› De¤iflikli¤i (Alia¤a – Nemrut
Körfezi) ve 1/5000 ölçekli ‹zmir Alia¤a Nemrut Körfezi (Liman ve Liman Gerisi Hizmet
Alan›) Naz›m ‹mar Plan› de¤iflikli¤i Bay›nd›rl›k ve ‹skân Bakanl›¤› taraf›ndan haz›rla-
narak onanm›flt›r.

Bakanl›¤›n plan haz›rlama yetkisi kamu yap›lar›yla s›n›rl› oldu¤u; ilgili belediyeye bilgi
vermeden ve iflbirli¤i sa¤lamadan resen de¤ifliklik yap›lamayaca¤›, Plan de¤iflikli¤i ile
liman karar› önerilen bölgenin orman alan› olmas›, topografyan›n k›y›ya çok dik ve
e¤imli olmas›, liman gerisi hizmet alan› olarak tan›mlanan alanda 130 m ye varan
hafriyat yap›lacak olmas›n›n çevreye ve do¤aya giderilmesi olanaks›z zararlar
verece¤i tespit edilerek haz›rlanan rapor ilgili kurumlara iletilmifltir.

‹zmir’de mevcut limanlar›n ve planlanan limanlar›n elleçleme kapasitelerinin ancak
2030 y›llar›nda gerçekleflebilece¤i göz önüne al›nd›¤›nda 3194 say›l› imar kanununa,
Orman Kanunu’na, Çevre Kanunu’na ve planlama ilkelerine ve kamu yarar›na uygun
olmayan bu planlara karfl› hukuksal ifllem bafllat›lm›flt›r.
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1/25.000 ÖLÇEKL‹ ‹ZM‹R ‹NC‹RALTI TUR‹ZM MERKEZ‹ ÇEVRE
DÜZEN‹ PLANI REV‹ZYONU
Kültür ve Turizm Bakanl›¤› taraf›ndan haz›rlanan 1/25.000 ölçekli ‹nciralt› Turizm
Merkezi Çevre Düzeni Plan Revizyonuna iliflkin yap›lan incelemede; do¤al sit statüsü
ve tar›msal amaçl› kullan›m karar› bulunan bu çok büyük oranlarda yap›laflma öneril-
di¤i saptanm›flt›r. Turizm Tesis Alanlar›nda E=1.44’e varan yo¤unluk önerilmekte,
yaklafl›k 12.600 kiflinin yaflayaca¤› yeni konut alanlar› ve yaklafl›k 205.000 m2 ticaret
alan› planlanm›flt›r. Bu bölgede planlanan alan›n büyüklü¤ü; Alsancak - Çankaya ve
Karfl›yaka Merkezinden daha büyük bir alan› kapsamaktad›r.

‹nciralt›’n›n pasif yeflil alan karakteri ile ‹zmir kent peyzaj›ndaki rolünü ve mikro klimatik
özelliklerini, ‹zmir Metropoliten alan›n›n gereksinimlerini dikkate almayan, yo¤unlu¤u
art›ran do¤al sit alanlar›n›n korunmas› ilkesini gözetmeyen, tar›m alanlar›n› dikkate
almayan ve yaln›zca turizmi hedefleyen bu plan›n turizm ilkelerine de kamu yarar›
ilkelerine de uygun olmad›¤› saptanarak, hukuksal giriflimlerde bulunulmufltur.

‹ZM‹R ‹NC‹RALTI TUR‹ZM MERKEZ‹ TEVS‹‹, BALÇOVA 
KAPLICALARI KES‹M‹ 1/25.000 ÖLÇEKL‹ ÇEVRE DÜZEN‹ PLANI
Kültür ve Turizm Bakanl›¤› taraf›ndan haz›rlanan 1/25000 ölçekli ‹zmir ‹nciralt› Turizm
Merkezi Tevsii, Balçova Kapl›calar› Kesimi 1825000 ölçekli Çevre Düzeni Plan›na iliflkin
yap›lan incelemede; plan›n yönetsel, mekânsal ve ifllevsel bütünlük gösteren s›n›rlar›
kapsamad›¤›, yürürlükteki planlarda orman alan›, a¤açland›r›lacak alan, do¤a yürüyüfl
parkuru görünen k›s›mlar›n ilk baflta yap›laflmaya aç›ld›¤› daha sonra tan›ms›z
b›rak›larak yine bu alanlara iliflkin spekülasyon yarataca¤› saptanm›flt›r.

Planlama alan›nda tarihi Agamemnon Kapl›calar› bulunmakla birlikte, Kültür ve Turizm
Bakanl›¤›’nca haz›rlanan ve turizm amac› tafl›yan plan›n raporunda bu konuya hiç
de¤inilmemifltir.

Balçova jeotermal su kaynaklar›n›n, çevre ve do¤al nitelikleri bir yana b›rak›larak,
do¤al ve nitelikli peyzaj göz ard› edilerek yaln›zca turizm amac›yla gelifltirilmesinin
amaçlanmas›, turizm kenti kaynaklar›n› tüketmesi sonucunu yarataca¤› tespitleri
yap›larak haz›rlanan rapor ilgili kurumlara iletilmifl; herhangi bir düzeltme yap›lmad›¤›
için de hukuksal giriflimlere bafllanm›flt›r.
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67

‹zmir ilinde hizmet yürüten kamu kurum ve kurulufllar›na ait binalarda yang›na karfl›
al›nm›fl ve al›nmakta olan önlemlerin yerinde denetimini gerçeklefltirmek üzere “Bina-
lar›n Yang›ndan Korunmas› Hakk›nda Yönetmelik” in 131. maddesine dayanarak ‹zmir
Valili¤i’nin onay› ile “‹l Yang›n Denetleme Komisyonu” oluflturulmufltur.

Komisyon çal›flmalar›n›n öncesinde; denetim için çeklistler ve formlar haz›rlanm›fl olup
‹zmir Valili¤i’nin talebi ile kamu kurumlar›nda çal›flan mimarlara yönelik e¤itim gerçek-
lefltirilmifltir.  

Komisyon 14.10.2009 tarihinden bu yana her hafta sal› ve çarflamba günleri denetim
yapmakta; haz›rlad›klar› raporlar› Valilik ve Bakanl›¤a iletmektedir.

‹zmir Büyükflehir Belediyesi ‹tfaiye Biriminin koordinasyonu alt›nda çal›flan komisyon;
‹l Sa¤l›k Müdürlü¤ü, ‹l Bay›nd›rl›k ve ‹skân Müdürlü¤ü’nden görevlendirilen teknik per-
sonelin ve sivil savunma uzmanlar›n›n yan› s›ra Mimarlar Odas›, Makine Mühendisleri
Odas› ve Elektrik Mühendisleri Odas›ndan görevlendirilmifl temsilciler de yer almakta-
d›r.

‹lk etapta ilimizde yer alan yatakl› hastaneler denetlenmeye bafllanm›fl olup; di¤er ka-
mu yap›lar› da süreç içinde denetlenecektir.

‹l Yang›n Denetleme Komisyonuna Odam›z ad›na Alev A¤r›, Naime Beyaz›t ve Ahmet
Giliz kat›lmaktad›rlar.

‹L YANGIN DENETLEME KOM‹SYONU ÇALIfiMALARI
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CUMHUR‹YET DÖNEM‹ M‹MARLIK M‹RASININ 

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

ÇALIfiMALARI
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Kentlerimizin belle¤ini ve kültürel miras›m›z›n önemli bir k›sm›n› oluflturan tarihi yap›-
lar›n korunmas› ve koruma bilincine dair toplumda fark›ndal›k oluflturulmas› amac›yla
Mimarlar Odas› ‹zmir fiubesi günümüze de¤in pek çok çal›flma gerçeklefltirmifltir. Tüm
yasal düzenlemelere ra¤men yap›lar›n yok olma süreci devam etmektedir. Tespit –
belgeleme, sergi, yay›n, bilimsel toplant› kat›l›mlar› ve kurumsal düzeyde yap›lan ça-
l›flmalar arac›l›¤›yla fiubemiz konuya dikkat çekmekte ve ‹zmir tarihi yap› sto¤unun
korunmas› için çaba göstermektedir. fiubemizin 1998 y›l›nda haz›rlam›fl oldu¤u “Cum-
huriyet’in 75. Y›l›”, 2004 y›l›nda Deniz Güner küratörlü¤ünde haz›rlanm›fl olan “‹zmir
Mimarl›¤›”, 2007 y›l›nda Emel Kay›n küratörlü¤ünde haz›rlanm›fl olan “Kent ve Mimar-
l›k: ‹zmir” sergileri bu sürecin önemli ürünlerindendir. ‹zmir Mimarl›k Haritas› ve ‹zmir
Mimarl›k Rehberi kente kazand›r›lm›fl önemli yap›tlar olmalar›n›n yan› s›ra tarihi yap›
sto¤una ve nitelikli Cumhuriyet dönemi mimarl›k yap›tlar›na dikkat çekmeleri nede-
niyle büyük önem tafl›maktad›r. Bu çal›flmalar›n yan› s›ra konuya iliflkin pek çok maka-
le ve kitap fiube yay›nlar› aras›nda yerini alm›flt›r. 2008–2010 çal›flma döneminde de
konuya iliflkin birçok çal›flma yap›lm›flt›r. 

Son dönemde özellikle Cumhuriyet Dönemi Mimarl›k Yap›tlar› üzerindeki h›zl› tahribat
süreci oldukça dikkat çekmifl Mimarlar Odas› Genel Merkezi 2007 y›l›nda “Cumhuriyet
Dönemi Mimari Miras›n›n Belgelenmesi Korunmas› ve De¤erlendirilmesi” projesini
bafllatm›flt›r. Çal›flma iki aflamal› olarak kurgulanm›flt›r. Birinci aflamada 1920–1970 y›l-
lar› aras›nda infla edilmifl yap›lardan tafl›nmaz kültür varl›¤› olarak tescil edilmifl olan
yap›lar›n mevcut durumlar›, doldurulacak bilgi föyleri yard›m› ile saptanm›flt›r. ‹kinci
aflamada ise ayn› dönemde infla edilmifl ancak henüz tescillenmemifl nitelikli yap›lar
tespit edilerek, envanterler haz›rlanm›fl ve Mimarlar Odas› Genel Merkezi’ne gönderil-
mifltir. fiubemiz projeye 2007 y›l›nda ‹zmir kent merkezinde bulunan Cumhuriyet dö-
nemi yap›lar›n›n belgelenmesine iliflkin bafllatt›¤› çal›flma ile kat›lm›flt›r. Öncelikle fiu-
bemizin 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 pafta/ada/parsel
bilgileri ilgili belediyelerden, tescil durumlar›na iliflkin bilgiler ise ‹zmir 1 Numaral› Kül-
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tür ve Tabiat Varl›klar›n› Koruma Bölge Kurulu’ndan al›nm›flt›r. Al›nan bilgiler ›fl›¤›nda
yap›lara iliflkin föyler haz›rlanm›flt›r. Proje kapsam›nda 61 yap›n›n bilgi föyü haz›rlana-
rak bir rapor eflli¤inde Mimarlar Odas› Genel Merkezi’ne iletilmifltir.

Projenin yürütülmesi sürecinde Cumhuriyet Dönemi Mimari Miras›n›n Korunmas› Ko-
misyonu kurulmufl ve çal›flmalar komisyon arac›l›¤›yla yürütülmeye devam etmifltir.
Komisyonda Yrd. Doç. Dr. Emel Kay›n, Yrd. Doç. Dr. Yasemin Sayar, Yrd. Doç. Dr. Hü-
meyra Birol Akkurt ve Arfl. Gör. Feyzal Özkaban Avc› görev alarak çal›flmalar› yönlen-
dirmifltir.

26–27 fiubat 2009 tarihinde “Cumhuriyet Dönemi Mimari Miras›n›n Belgelenmesi, Ko-
runmas› ve De¤erlendirilmesi” projesi kapsam›nda flubelerin yapt›¤› çal›flmalar ve ko-
nuyla ilgili bildirilerin de¤erlendirildi¤i Cumhuriyet’in Mimarl›k Miras› Sempoyuzmu
gerçeklefltirilmifltir. Sempozyumda fiubemiz çal›flmalar› Cumhuriyet Dönemi Mimari
Miras›n›n Korunmas› Komisyonu taraf›ndan aktar›lm›flt›r. Sempozyuma paralel olarak
ayn› adla bir sergi düzenlenmifltir. fiubemiz sergiye 3 poster ile kat›lm›flt›r. Posterler-
de, ‹zmir’de Cumhuriyet Dönemi mimarl›k yap›lar›n›n örnek kullan›mlar› müstakil ko-
nut örnekleri üzerinden ele al›nm›flt›r. Yap›lar›n h›zl› bir yok olma süreci yaflad›¤›, ‹z-
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mir’de günümüze ulaflamayan kamu lojmanlar› örne¤inden hareketle vurgulanm›fl, ya-
p›lar›n süreç içinde maruz kald›klar› niteliksiz ve kötü müdahaleler ise “Sorunlu Bir Dö-
nüflüm Örne¤i: ‹zmir Sümerbank Basma Sanayi ‹flletmesi” bafll›kl› posterde vurgulan-
m›flt›r.

Bilgi föyleri haz›rlanan ve tescilsiz olan yap›lar›n yan› s›ra yap›lan çevresel incelemeler
sonucunda komisyon taraf›ndan tescile önerilmesi uygun görülen yap›lar için ayr›ca bir
çal›flma yap›lm›flt›r. Yap›lara ait görsel ve teknik mevcut bilgiler güncellenerek derlen-
mifl ve bir envanter föyü halinde düzenlenmifltir. Föylerde yap›lar kültürel de¤erler
ba¤lam›nda irdelenmifl ve komisyonun haz›rlad›¤› rapor eflli¤inde kamu ve özel mülki-
yete ait 15 yap›n›n tescil önerisi ‹zmir 1 Numaral› Kültür ve Tabiat Varl›klar› Koruma Böl-
ge Kurulu’na sunulmufltur. Bilindi¤i gibi fiubemiz daha önce de tescil önerilerinde bu-
lunmufl, Eski ‹tfaiye Binas› gibi yap›lar›n korunarak kamunun kullan›m›na sunulmas› ko-
nusunda önemli kazan›mlar elde etmifltir. 

2008–2009 çal›flma döneminde Cumhuriyet dönemi mimarl›k yap›tlar›na dair fark›n-
dal›k yaratmak için yap›lm›fl en önemli çal›flmalardan biri de kentlinin izlenimine sunu-
lan sergilerdir. 2009 y›l› Mimarl›k Haftas› etkinlikleri kapsam›nda Yasemin Sayar, Hü-
meyra Birol Akkurt ve Feyzal Özkaban Avc› küratörlü¤ünde düzenlenen “‹zmir’de
Cumhuriyet Dönemi Mimarl›k Miras›: Unutmak ve Yitirmek, Fark Etmek ve Sahip Ç›k-
mak” ad›yla bir sergi düzenlenmifl ve 5–11 Ekim 2009 tarihlerinde Gündo¤du Meyda-
n›’nda halk›n izlenimine sunulmufltur. Sergi, Cumhuriyet dönemi mimarl›k miras›n›n ko-
runmas›, yaflat›lmas› ve de¤erlendirilmesi konusunda bir fark›ndal›k oluflturman›n yan›
s›ra ‹zmir kent kimli¤inin önemli bir parças› olan modern mimarl›k ürünlerine “sahip ç›-
k›lmas›”na yönelik bir ça¤r› niteli¤indedir.

Yine 2009 y›l› Mimarl›k Haftas› etkinlikleri kapsam›nda ‹zmir kentine nitelikli modern
mimarl›k ürünleri kazand›rm›fl önemli mimarlardan Güngör Kaftanc›’n›n yap›tlar›n› ve
mimarl›¤a bak›fl›n› ortaya koyan “Güngör Kaftanc› Mimarl›¤›: Modern Mimarl›¤›n Yar›m
Yüzy›ll›k Serüvenine Tan›kl›k” sergisi haz›rlanm›fl ve 5–11 Ekim tarihleri aras›nda Atatürk
Kültür Merkezi’nde izlenime sunulmufltur. Küratörlü¤ünü Emel Kay›n’›n üstlendi¤i ser-
gi 1940’lar sonu, 1950’ler bafl› ‹stanbul kenti ve ‹stanbul Teknik Üniversitesi ortam›n-
dan, ülkenin sosyo-ekonomik, politik, kültürel geliflmeleri paralelinde dönüflen ‹zmir’in
farkl› dönemleri ve bugününe uzanan çeflitli izlenimleri yans›tmaya çal›flmaktad›r. 

Cumhuriyet dönemi mimarl›k yap›tlar›na ve korunma sorunlar›na dikkat çekmek, konu-
nun mimarl›k gündeminde yer almas› ve bilimsel bir taban›n›n oluflmas›na katk› sa¤lan-
mas› ad›na konuya iliflkin makale ve yay›nlar fiubemiz taraf›ndan desteklenmektedir.
Ege Mimarl›k dergisinin çeflitli say›lar›nda konuya iliflkin makalelerin yay›nlanmas› yan›
s›ra derginin 70. say›s›nda (2009/3) “Tasar›mdan Onar›ma Endüstri Miras›: Uygulama-
lar, Sorunlar, Öneriler” ve 71. say›s›nda (2009/4) “Erken Cumhuriyet Dönemi Mimarl›k
Miras›: 1923–1965” konular›nda editörlü¤ünü Emel Kay›n’›n üstlendi¤i dosyalar haz›rla-
narak ayr›nt›lar›yla ele al›nm›flt›r. 
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Mimarlar Odas› ‹zmir fiubesi 39. dönemde de yay›n çal›flmalar›na önemli bir yer ver-
mifl ve kesintisiz olarak sürdürmüfltür. Üç ayda bir yay›mlanan Ege Mimarl›k dergisi;
“Yüksek Yap›lar, Bir Tasar›m Konusu Olarak Enerji Etkin Mimarl›k, Tasar›mdan Onar›-
ma Endüstri Miras›: Uygulamalar, Sorunlar, Öneriler, ‹zmir’de Cumhuriyet Dönemi Mi-
marl›k Miras› ve Alaçat›…” dosya konulu befl say›n›n yan› s›ra üç adet serbest makale-
lerden oluflan say› ile sizlerle 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›
kalitesi art›r›larak yay›mlanmas›n›n yan› s›ra Yay›n Komitemiz taraf›ndan al›nan karar
do¤rultusunda Emre Ç›k›no¤lu taraf›ndan yepyeni bir konsept ile sizlerle bulufltu. 

Yay›n Komitesi
Çal›flmalar›n› a¤›rl›kl› olarak Ege Mimarl›k dergisi içeri¤i üzerine sürdüren Yay›n Komi-
tesi, 2008-2010 y›llar›nda toplam 21 toplant› gerçeklefltirmifltir. Yay›mlanan ve yay›m-
lanacak olan say›lar›n dosya ve araflt›rma konular›n›, yap› - yay›n tan›t›m bölümlerin-
de ele al›nacak eserleri ve serbest makaleleri özenle de¤erlendiren komite, derginin
içeri¤inin zenginleflmesine yönelik çal›flmalar›na devam etmektedir ve bunu daha et-
kin sürdürebilmek ad›na alt komitelerle çal›flmalar›na devam etmifltir.

Çal›flmalar›na 18 kiflilik bir kadro ile devam eden komite, bu dönemde sekiz say›n›n
oluflumunu üstlenmifl, 2010 y›l›nda yay›mlanacak olan say›lara iliflkin haz›rl›klar›n› sür-
dürmüfltür. 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›fl-
malar›na 39. Çal›flma Dönemi içerisinde de özen göstermenin yan› s›ra, özellikle ‹zmir
gündemindeki konular› dosya konusu olarak irdelemeye gayret etmifltir. Her dönem
oldu¤u gibi mimarl›¤›n eylem alan› içerisinde yer alan teori – uygulama dengesini kur-
maya çal›flm›fl, bu ba¤lamda elde edilen dosya konular›n› özenle seçmifltir. 

Farkl› kesimlerin görüfllerine bu dönemde de yer veren Ege Mimarl›k, Emre Ç›k›no¤lu
taraf›ndan yenilenen grafik tasar›m›yla y›lda dört say› yay›mlayarak okuyucular›yla bu-
luflmaya devam etmektedir. 

HABERLER BÜLTEN‹
Üyelerimiz aras›nda güncel haberleflmenin sa¤lanabilmesi amac›yla yay›mlanan ayl›k
Haberler bülteninin süreklili¤i korunarak üye - oda iletiflimi aktif tutulmaya çal›fl›lm›fl-
t›r. Bültenin içeri¤ini; güncel mesleki haberler, yasa, yönetmelik ve di¤er mevzuataki
de¤ifliklikler, fiubemiz çal›flmalar›n›n ayr›nt›l› bilgisi, etkinliklerimizin, yar›flmalar›n du-
yuru ve haberleri vb. oluflturmaktad›r.
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Mimar Olmak

"Mimar Olmak" adl› kitab›nda Nafi Çil, duyarl› bir gözlem içinde gençli¤ini, mimar ol-
mak için gitti¤i Güzel Sanatlar Akademisinde geçen y›llar›n›, mimar olarak mezun ol-
duktan sonraki yaflam›n› yaratma etkinli¤i içinde anlat›r. Ayr›ca ça¤dafl mimariyi ve ça-
¤›m›z mimarisi içinde Türkiye'de uygulanan mimarl›¤›, mimarl›k e¤itimi veren okullar›
ve felsefi bir düflünce disiplini içinde mimarl›k tarihinde yer alan ça¤dafl mimarinin ye-
rini özgün bir görüflle, sanatç› kiflili¤i içinde ve büyük bir duyarl›l›kla inceler. Nafi Çil or-
ta ve lise y›llar›ndan Güzel Sanatlar Akademisinde mimarl›k e¤itimine bafllayana kadar,
kendini bir ressam olarak yaflam›flt›r. Tutkulu sanatç› kiflili¤i ile mimarl›k e¤itimi, zen-
gin ve genifl bir akademik çevre içinde geçmifltir. Ayr›ca büyük bir disiplin içinde res-
sam dostlar›yla gerçekleflen resim çal›flmalar›, ressaml›¤›n› daha da gelifltirmifltir. 

O y›llardan bugünlere gelindi¤inde "Ben mimar olmadan önce ressamd›m." diyen Na-
fi Çil, mimarl›k e¤itimi ve sonraki y›llar›nda mimar olman›n coflkusu ve de bilinci ile re-
sim sanat›yla mimarisini, mimarisiyle de resim sanat›n› etkileflim s›n›rlar› içinde karfl›l›k-
l› olarak estetik ve düflünsel alanlarda zenginlefltirmifltir. 20.yy'da ve günümüzde, ya-
ratma edimi içinde yer alan sanatç›lar›n ve gerçekleflen sanat yap›tlar›n›n, sanat felse-
fesinden yoksun bir etkinlik içinde sadece praksis düzeyinde gerçekleflmesi, bir sanat-
ç› olarak Nafi Çil'i kayg›land›r›r. Çünkü sanat bir kültür fenomenidir. Böyle bir fenome-
ni 18. yüzy›ldan bu yana ciddi bir sorun olarak ele alan bir bilim vard›r ve bu da felse-
fedir; sanat felsefesidir. Bugün ça¤›m›z sanat›, kendine özgü bir düflünsel etkinlik için-
de yer almay› gerekli görür, yaln›z sanat yap›t› ortaya koymakla yetinmez, ayn› zaman-
da bu yap›tlar›n temel-düflünsel niteli¤ini, genelde sanat›n estetik teorisini de ortaya
koymak zorunlulu¤unu duyar. Bu nedenle de her yaratma edimi için estetik-pratik'in
estetik-teori ile birlikte gitmesi, ça¤›m›za özgü bir nitelik tafl›r. 

Nafi Çil bir sanatç› olarak böyle bir etkinli¤in içinde yer alman›n gereklili¤ini duyar. Ne
var ki, ülkemizde plastik sanatlar kültürü uzun bir gelenekten yoksundur. Bu gelenek
yoksunlu¤u sanat üzerine düflünme etkinli¤inde de kendini gösterir. Bunun nedeni sa-
natç›n›n, genelde teorik-düflünce'den yoksun olmas›d›r. Günümüz Türk resim sanat›n-
da ve mimarisinde bu genel çizginin d›fl›nda kalan Nafi Çil için yarat›c› olmak baflka bir
ihtiyaçt›r. Bu u¤urda bir amaç u¤runa yaflamak derinden duyulmad›kça baflar›l› oluna-
maz. Bu düflünceler ve bu anlay›fllar içinde gerçekleflen "Mimar Olmak" adl› kitapta
Nafi Çil'in yaln›z olmad›¤›n›, ressam ve mimar sanatç› dostlar› ve Türkiye'nin modern
mimarl›k tarihi düflünürleri ile bir arada yer ald›¤›n› görmekteyiz. Tutkulu bir yaflam›n
bütün etkinliklerini dile getiren bu özgün eserle buluflmak, zengin, de¤iflik bir izlenimin,
bir duyuflun alg›s› ve yarg›s› ile yolculu¤a ç›kmakt›r.

Not: Geçti¤imiz dönem yay›mlanan kitap, 38. Dönem Çal›flma Raporu’nda teknik bir problemden ötürü

yer almam›flt›r. Nafi Çil’den bir kez daha özür dileyerek Mimar Olmak kitab›n›n tan›t›m›na bu kitapta yer

veriyoruz.

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

Yazar: Nafi Çil 

Ebatlar: 17x23

Sayfa: 476

ISBN: 978-9944-89-280-3
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‹zmir Büyükflehir Belediyesi Kemeralt› Çarfl›s› Üst Örtü ve Kent
Mobilyalar› Ulusal Fikir Yar›flmas›

‹zmir’in geleneksel tarihi kent merkezi olan Kemeralt› Çarfl›s›’nda yer alan yaya dola-
fl›m alanlar›nda gerekli donat› elemanlar›yla birlikte bir üst örtü tasar›m› istenen yar›fl-
man›n amac› baflta al›flverifl olmak üzere d›fl mekan etkinliklerini gerçeklefltirirken ge-
rek kullan›c›lar›n gerekse dükkanlar›n karfl›laflt›¤›, özellikle günefl gibi do¤al koflullara
dayal› olumsuz faktörlerin denetim alt›na al›nmas› ve yaya mekanlar›n›n gerektirdi¤i
ça¤dafl donat› elemanlar›n›n tasar›m önerilerinin üretilmesidir.

Yar›flma dan›flman jüri üyeleri; Aziz Kocao¤lu, Muzaffer Tunça¤, Ali R›za Gülerman, Fü-
gen Selvitopu, Hasan Topal ve Mehmet Gülaylar'dan oluflurken, yar›flma as›l jüri üye-
leri aras›nda; Cem Aç›kkol, Mehmet Asatekin, Oktay Ekinci, Emel Göksu, Dürrin Süer
K›l›ç, Ersin Pö¤ün ve Erdal Onur Diktafl yer alm›fllard›r.

Mimarlar Odas› ‹zmir fiubesi Yay›nlar›, Ekim 2008

Yay›na Haz›rlayan: Tuba Çak›ro¤lu

Grafik Uygulama: Güler Özsakarya

Ebatlar: 23.5x31.5

Sayfa: 43

ISBN: 978-9944-89-608-5

‹zmir’in Artalan›ndaki Kentlerde Mimarl›k

“‹zmir’in Artalan›ndaki Kentlerde Mimarl›k”kitab›, incelenen Ayd›n, Denizli, Mu¤la, Ba-
l›kesir, Manisa, Afyon, Uflak kentlerindeki mimarl›¤›n durumunu “her kentin mimarl›¤›-
n›n, o kentin sosyo-ekonomik, fiziksel, tarihsel, kültürel vb. gerçekliklerinin içine otur-
tularak de¤erlendirildi¤i” ve k›smen de “merkez-periferi konumunda olduklar› kentler-
le iliflkilerini belirleyen” bir yaz›lar dizgesi içinde anlamay› denemektedir.

Bat› Anadolu bölgesindeki kentlere yönelik merkez-periferi olgusuna de¤inen kitap,
bu gerilimle s›n›rlanmak yerine, bölgede geçmiflten bugüne büyük bir merkez olan ‹z-
mir’den yola ç›karak k›y›n›n ard›nda kalan yerleflimlerdeki mimarl›k panoramas›n› kav-
ramay› amaçlamaktad›r.

Sözü edilen kentlerin ‹zmir merkezli bir kurgudaki bölgesel iliflkileri Emel Göksu tara-
f›ndan ele al›n›rken, Ayd›n ili Emel Kay›n, Denizli ili Ahmet Yoldafl, Mu¤la ili Hümeyra
Birol Akkurt, Bal›kesir ili Murat Çetin, Manisa ile Gökçeçiçek Savafl›r ve H. ‹brahim Al-
paslan, Afyon ve Uflak illeri de Emre Ergül ve Oya Saf taraf›ndan irdelenmektedir.

Mimarlar Odas› ‹zmir fiubesi Yay›nlar›, Nisan 2009

Editör: Emel Kay›n

Yazarlar: Hümeyra Birol Akkurt, H. ‹brahim Alpaslan, Murat Çetin, Emre Ergül,

Emel Göksu, Emel Kay›n, Oya Saf, Gökçeçiçek Savafl›r, Ahmet Yoldafl

Yay›na Haz›rlayan: Tuba Çak›ro¤lu

Grafik Tasar›m ve Uygulama: Güler Ertan

ISBN: 978-9944-89-687-0
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Aiolya’n›n Baflkenti: AYVALIK

Ayval›k ile ilgili haz›rlanan bu çal›flmay› y›llard›r gerçeklefltirmeyi planlayan yazar, ‹s-
tanbul’daki ön çal›flmalar›n ard›ndan 1996 y›l›nda bir haftas›n› arkadafllar›yla birlikte
Ayval›k’ta geçirerek kentsel yaflam›, kentin oylumlar›n› incelemifl, foto¤raflar çekmifl,
çizimler yapm›fl ve Ayval›kl›larla sohbet ederek elde etti¤i birikimleri bu kitapta bira-
raya getirmifltir. Ayval›k’›n nas›l bir yer oldu¤u, ulafl›m›, iklimi, kaç kiflinin yaflad›¤› bil-
gilerini okuyucular›yla paylaflan yazar, yerleflkenin uzak, yak›n ve son dönem geçmifli-
ne de kitab›nda yer vermifltir. Ayval›k’›n kentsel yaflam›, yerleflmesi, çeflmeleri, evleri,
dengeli hizmet da¤›l›m›, dengeli geliflimi, kap›lar›, pencereleri, kap› tokmaklar›n› bula-
bilece¤iniz kitapta, Bilge K›ray’a da yer verilmifl. Buras› neresi bafll›¤› alt›nda Ayval›k
üzerine bir sorgulamaya da yer veren yazar, Ayval›k’›n zeytinine de de¤inmifl. Kendi
ç›kard›¤› sonucun ard›ndan bu yerleflmenin geliflimindeki bir tan›¤a Say›n Ali Onay’a
kitab›nda yer veren yazar, Onay’›n a¤z›ndan aktard›¤› Panayia ve Pandeleimonos Kili-
seleri’nin hikâyelerini de okuyucular›yla paylafl›yor.

Mimarlar Odas› ‹zmir fiubesi Yay›nlar›, Aral›k 2009

Yazar: Cengiz Bektafl

Dia, Foto¤raflar: Cengiz Bektafl

Ebatlar: 16.5x24

Sayfa: 84

ISBN: 978-9944-89-815-7

Manisa Evleri

Manisa Belediyesi ve Mimarlar Odas› Manisa Temsilcili¤i’nin daveti üzerine Manisa’da
bir yaz okulu örgütleyen yazar, “Manisa Evleri” bafll›¤› alt›nda gerçeklefltirdikleri yaz
okulunun verileri ile Manisa üzerine haz›rlad›¤› bilgileri bu kitapta biraraya getirmifltir.
Manisa’ya ulafl›m›, co¤rafyas›n›, tarihini, gezginlerin Manisa’y› nas›l anlatt›klar›n›, gelifli-
mindeki ilginç olaylar›, geçimini ve genel yerleflme ilkelerini okuyucular›yla paylaflan
yazar, Manisa Evlerini de yan ve orta sofal›lar olarak grupland›rarak bu evlerin rölöve-
lerine kitab›nda yer veriyor. Yazar ayr›ca, Manisa’daki ustalara, yap› denetimine, gereç-
lere ve Manisa Evleri’nde saptanabilecek ilkere de de¤iniyor.

Mimarlar Odas› ‹zmir fiubesi ve Mimarlar Odas› Manisa Temsilcili¤i Yay›nlar›,

Aral›k 2009

Yazar: Cengiz Bektafl

Dia, Foto¤raflar: Cengiz Bektafl

Ebatlar: 16.5x24

Sayfa: 84

ISBN: 978-9944-89-816-4
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Serbest ve Ücretli Çal›flanlara Yönelik Dan›flma Kurulu
De¤erlendirme Raporlar› ve fiubemizin Araflt›rmalar›

Mimarlar Odas› ‹zmir fiubesi üyelerinin
sorunlar›n› saptamak, çözüm önerileri
üretmek ve sonras›nda bu çözüm öne-
rilerini de¤erlendirerek üyelerine daha
iyi bir çal›flma ortam› sunmak amac›yla
danuflma kurullar› düzenlemektedir. ‹l-
ki 24-25 Kas›m 2007 tarihlerinde Kufla-
das›’nda serbest çal›flanlar için gerçek-
lefltirilen dan›flma kurulunun ard›ndan
bir kitapç›k yay›mlanarak üyelerimize
iletilmiflti. Serbest çal›flanlar için dü-
zenlenen bu ilk dan›flma kurulunun ar-
d›ndan yine serbest çal›flanlara yönelik
olarak ikinci bir toplant› yap›lmas›na
karar verilmifl ve bu toplant› 8-9 Kas›m
2008 tarihlerinde yine Kufladas›’nda
gerçeklefltirilmiflti. Son olarak 24-25
Ekim 2009 tarihlerinde gerçeklefltirilen
dan›flma kurulu bu kez ücretli çal›flan-
lara yönelik olarak düzenlenmifl ve her
iki dan›flma kurulu için ikifler adet ol-
mak üzere toplam dört kitapç›k yay›m-
lanarak çal›fltay›n de¤erlendirmesi ve
fiubemizin yapm›fl oldu¤u araflt›rmalar
üyelerimizle paylafl›lm›flt›r.

Mimarl›k Meslek Prati¤i El Kitab›

Son y›llarda baflta yasalar olmak üzere, mimarl›k meslek alan›n›
ilgilendiren bütün düzenleme ve idari uygulamalarda çok büyük
ve h›zl› de¤iflimler, yenilikler, farkl›l›klar gündeme gelmektedir.
Mimarlar›n mesleki çal›flmalar›nda, çok say›da kurum ve kurulufl-
la ilgili olan, mimarl›k hizmetinin bafllamas›ndan sonuçlanmas›na
kadar bütün ifl ve üretim aflamalar›nda gereksinim duyduklar›,
duyacaklar› ak›fl ve süreçleri, idarelerin farkl› uygulamalar›n› iz-
leyebilecekleri, bir baflka ifadeyle kurumlar›n uygulamalar›na
yönelik bilgilere kolayca eriflebilecekleri bir “el kitab›” ihtiyaç ha-
line gelmifltir. Bu ba¤lamda mimarl›k alan›n› ilgilendiren yasa ve
yönetmelikler derlenerek, kurumlarda gereksinim duyulan bel-
geler ve ifl ak›fl› ile ilgili bilgiler bir “el kitab›” olarak haz›rlanm›fl
ve üyelerimize iletilmifltir. Kitapç›kta yer alan bilgiler A¤ustos

2009 tarihi itibar›yla, kurumlar›n talep ettikleri ayr›nt›l› bilgiler ve belgeler olup, yine de
ilgili kurumlar›n zaman içindede¤iflebilecek taleplerinin mimarlar taraf›ndan da izlen-
mesinde yarar bulunmaktad›r.
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‹ZM‹R M‹MARLI⁄I ENVANTER ÇALIfiMALARI 
‹zmir'in mimarl›k birikiminin kentsel ölçekli ya da tekil örneklerinin belgelenmesi, fo-
to¤raf, dia ve projelerinin arflivlenmesi amac›yla Mimarlar Odas› ‹zmir fiubesi’nin yü-
rütücülü¤ünde, ‹zmir Büyükflehir Belediyesi’nin katk›lar›yla ve Dokuz Eylül Üniversite-
si, ‹zmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü, ‹zmir Ekonomi Üniversitesi ve Yaflar Üniversitesi
Mimarl›k Fakültesi ö¤retim üyelerinin destekleriyle envanter çal›flmalar› sürdürülmek-
tedir. 

Çal›flmalardan elde edilen belge, bilgi, foto¤raf ve projeler, Emel Kay›n küratörlü¤ün-
de haz›rlanan “Güngör Kaftanc› Mimarl›¤›: Modern Mimarl›¤›n Yar›m Yüzy›ll›k Serüve-
nine Tan›kl›k” ve Hümeyra Birol Akkurt, Yasemin Sayar ve Feyzal Özkaban Avc› küra-
törlü¤ünde haz›rlanan “‹zmir’de Cumhuriyet Dönemi Mimarl›k Miras›” sergilerinde de-
¤erlendirildi.

fiUBE KÜTÜPHANES‹ 
Oda kütüphanemiz, önceki y›llarda da oldu¤u gibi yine bu çal›flma y›l›nda da güncel
yay›nlar› takip ve temin ederek geliflmesini sürdürmüfl ve 3325 adet kitap, 107 çeflit sü-
reli yay›nla tüm üyelerimiz ve ö¤rencilerimizin kullan›m›na hizmetini sürdürmektedir. 

Tüm yay›nlar›m›z Yordam Otomasyon Sistemi’nde, uluslararas› kataloglama kurallar›-
na uygun olarak kataloglanm›fl, konular›na göre s›n›fland›r›lm›fl ve kütüphane raflar›na
dizilmifltir. 

Arfliv çal›flmalar›na yine bu dönemde de devam edilmifl, Oda bünyesinde bulunan fo-
to¤raf, film, dia, video vs. dokümanlar›n dijital ortamda eriflime en kolay halleriyle de-
polanmas›na devam edilmifltir. Bu çal›flmalar›n sonucunda Odam›z arflivlerinin internet
ortam›nda kullan›c›lar›n hizmetine sokulmas› amaçlanmaktad›r. 

Ayr›ca her gün yerel ve ulusal bas›n taramas› yap›larak ilgili haber küpürleri konular›-
na göre s›n›flanarak dosyalanmaktad›r. 
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B‹LG‹-‹fiLEM BÖLÜMÜ ÇALIfiMALARI
fiubemizin "internet" üzerindeki faaliyetleri her geçen gün daha da gelifltirilmektedir.
Bugün itibar› ile flube çal›flma ve aktiviteleri ile mimarl›k gündemi yaklafl›k 1677 PHP
uzant›l›, 532 Word-Excel belgesi ayr›ca jpeg, gif ve pdf dosyas› internet arac›l›¤› ile
üyelerimizin, mimarl›k ö¤rencilerinin ve ilgilenenlerin kullan›m›na sunulmufltur. Elek-
tronik Resmi Gazete aboneli¤i ile de en son yasa, yönetmelik, ihale ve mevzuat günü
gününe takip edilmektedir. Üyeleri ile her konuda ve her ortamda karfl›l›kl› iletiflime
önem veren Mimarlar Odas› ‹zmir 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 üyelerimizin 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 orta-
m›n›n olanaklar›n› kullanarak h›zl›, kaliteli ve etkin bir flekilde bilgi üretimine ve payla-
fl›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, 
• 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 mi-
mari yay›nlar›n›n, meslek kurulufllar›n›n web sitelerine, 
• ‹nsan kaynaklar› bölümünde, eleman ve ifl arayan üyelerimizin taleplerine kolayca
ulafl›labilmektedir. 

Ayr›ca Ege Mimarl›k ve Haber Bülteni son say›lar› PDF format›nda yay›nlanarak elek-
tronik yay›nc›l›¤›m›z devam etmektedir.
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B‹LG‹SAYAR DESTEKL‹ TASARIM E⁄‹T‹MLER‹

Uzun y›llard›r devam eden bilgisayar destekli tasar›m e¤itimlerimiz bu dönemde de
sürdürülmüfltür. Kurslar›m›zda Mimar Ender Ayd›n, Mimar Yasemin Musal, Endüstri
Ürünleri Tasar›mc›s› Can Aysan, Yrd. Doç. Dr. Emre Ergül ve Mimar Murat Çevikayak
e¤itmenlik yapmaktad›r.

Archicad 12 versiyonu e¤itimin verildi¤i kurslar›m›z hafta içi 12’fler kiflilik aç›lan s›n›flar-
da, 60 saat süren kurs süresinde gerçeklefltirilmifltir. fiubemizin, bu dönemde 8 dö-
nemlik kurs program›ndan 92 kursiyer yararlanm›flt›r.

Autocad 2010 versiyonu e¤itiminin verildi¤i kurslar›m›z cumartesi günleri 12’fler kiflilik
aç›lan s›n›flarda, 60 saat süren kurs süresinde gerçeklefltirilmifl, Autodesk yetkili e¤i-
tim merkezi olarak faaliyet gösteren fiubemizin, bu dönemde 5 dönemlik kurs progra-
m›ndan 56 kursiyer yararlanm›flt›r.

3ds Max e¤itimin verildi¤i kurslar›m›z hafta içi 12’fler kiflilik aç›lan s›n›flarda, 60 saat sü-
ren kurs süresinde gerçeklefltirilmifltir. fiubemizin, bu dönemde 6 dönemlik kurs prog-
ram›ndan 71 kursiyer yararlanm›flt›r.

Rhino e¤itimin verildi¤i kurslar›m›z cuma ve cumartesi günleri 12’fler kiflilik aç›lan s›n›f-
larda, 30 saat süren kurs süresinde gerçeklefltirilmifltir. 

fiubemizin, bu dönemde 2 dönemlik kurs program›ndan 14 kursiyer yararlanm›flt›r.
Kurslar› tamamlayan üyelerimize Sürekli Mesleki Geliflim Merkezi taraf›ndan ve ö¤ren-
cilere ise fiubemiz taraf›ndan sertifikalar› verilmifltir. 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 fiubemizin Sürekli E¤itim Merkezi kullan›lmaktad›r.
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YARIfiMALARLA ‹LG‹L‹ ÇALIfiMALAR

Kamu ve özel sektör yat›r›mlar›n›n nitelikli mimarl›k hizmeti ile gerçekleflmesinde, pro-
jelerin yar›flmalar yoluyla elde edilmesi kuflkusuz genel kamu yarar›n›n yan› s›ra ülke-
miz mimarl›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 edil-
mesi yönteminin yerine yap›n›n uygulama ve kullan›m sürecini de kapsayan nitelikli,
rasyonel tasar›m önerilerinin elde edilmesi yöntemi olan mimari proje yar›flmalar› öne-
rilmifl ve bu konuda Mimarlar Odas›’n›n katk› sunabilece¤i bilgisi iletilmifltir.

‹zmir Büyükflehir Belediyesi’nin açm›fl oldu¤u Urla - Çeflme - Karaburun Yar›madas›
Ulusal Fikir Yar›flmas› desteklenmifl yine ‹zmir Büyükflehir Belediyesi taraf›ndan aç›la-
cak olan Opera Yar›flmas›’na ve Bornova Belediyesi taraf›ndan aç›lacak olan ‹zmir Bor-
nova Yeflilova Höyü¤ü Tarih Öncesi Dönemi Sergi Salonu ve E¤itim Alan› Mimari Pro-
je Yar›flmas›’na dan›flmanl›k hizmeti verilmifl, yar›flmalar›n haz›rlanma sürecindeki ger-
çeklefltirilen toplant›lara kat›l›nm›flt›r.

Mimarlar Odas› ‹zmir fiubesi taraf›ndan fiube etkinlik alan› s›n›rlar› içerisinde mimarl›k
eyleminin tan›t›lmas›, özendirilmesi, ödüllendirilmesi; mimarl›¤›n kamuoyunun günde-
mine tafl›nmas›, mimarl›k ürünlerinin belgelenmesi ve güzel sanatlar›n teflvik edilmesi
amac›yla “‹zmir Mimarl›k Sergisi ve Ödülleri” program›n›n haz›rl›k çal›flmalar› 39. çal›fl-
ma döneminde yürütülmüfltür.

Bu dönem “Kemeralt› Çarfl›s› Üst Örtü ve Kent Mobilyalar› Ulusal Fikir Yar›flmas›” kita-
b› yay›mlanm›flt›r.

Mimarlar Odas› Genel Merkezi ile ortak gerçeklefltirilen Ulusal Mimarl›k Yar›flmalar›
Sempozyumu’nun ikincisi gerçeklefltirilmifl ve bu sempozyum sonras›nda elde edilen
verilerin Genel Merkez Yar›flmalar Komitesine iletilmesi bu dönem gerçeklefltirilen ya-
r›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. Bilirkiflilerin ba¤l› olduk-
lar› meslek odas›n›n s›navlar›na kat›larak baflar›l› olmalar› flart›n›n aranmas›n›n ard›n-
dan Mimarlar Odas› Sürekli Mesleki Geliflim Merkezi e¤itimleri kapsam›nda Mimarlar
Odas›, Bilirkifli ve Gayrimenkul Komitesi taraf›ndan Kamulaflt›rma Bilirkiflili¤i ve Kamu-
laflt›rma Bilirkiflili¤i Güncelleme Vize E¤itimleri haz›rlanm›flt›r. 

2008 y›l›nda 15–16 Ekim 2008 tarihlerinde 15 saat olarak kurgulanan Kamulaflt›rma Bi-
lirkifli E¤itimi düzenlenmifl, e¤itime 3’ü di¤er flubelerden olmak üzere toplam 30 üye-
miz kat›lm›flt›r. 4 saat olarak kurgulanan Kamulaflt›rma Bilirkifli Güncelleme Vize E¤iti-
mi 12 Kas›m 2008 tarihinde gerçeklefltirilmifl ve e¤itime 34 üye kat›lm›flt›r.

2008 y›l›nda gerçeklefltirilen e¤itimler ve üyelerin talepleri do¤rultusunda 2009 y›l›n-
da Kamulaflt›rma Bilirkifli E¤itimlerinde revizyon yap›lm›fl, Kamulaflt›rma Bilirkifli E¤iti-
mi 16 saat, Kamulaflt›rma Bilirkifli Güncelleme Vize E¤itimi ise 8 saat olarak kurgulan-
m›flt›r. Kamulaflt›rma Bilirkifli E¤itimi 1–2 Ekim 2009 tarihlerinde 5’i di¤er flubelerden 19
üyenin kat›l›m› ile Kamulaflt›rma Bilirkifli Güncelleme Vize E¤itimi ise 3 Ekim 2009 ta-
rihinde 25 üyenin kat›l›m› ile gerçekleflmifltir. Kamulaflt›rma Bilirkifli E¤itimi sonunda
kat›l›mc›lara bir s›nav uygulanm›fl, s›navda baflar›l› olan üyelerimize Sürekli Mesleki Ge-
liflim Merkezi taraf›ndan sertifikalar› verilmifltir. Kamulaflt›rma Bilirkifli Güncelleme Vi-
ze E¤itimi sonunda ise kat›lanlar taraf›ndan çözümlenmifl örnek raporlar toplan›p, de-
¤erlendirildikten sonra e¤itime kat›lanlar›n baflar› durumu tespit edilmifl ve baflar›l›
olan üyelerimizin sertifikalar› vize edilmifltir.

Gayrimenkul De¤erleme Uzmanl›¤› konusunda ise Genel Merkez ile ‹stanbul Üniversi-
tesi aras›nda protokol imzalanm›fl Sürekli Mesleki Geliflim E¤itimleri kapsam›nda top-
lam 105 saatlik 5 modülden oluflan bir e¤itim kurgulanm›flt›r. Üyelerimizin talepleri
do¤rultusunda 28–29–30 Mart ve 5–6 Nisan 2008 tarihlerinde e¤itimin Gayrimenkul
De¤erleme Esaslar›, 6–7–8 Ocak 2009 tarihlerinde ise ‹nflaat ve Gayrimenkul Muhase-
besi modülleri aç›lm›fl ve gayrimenkul de¤erleme uzman› olmak isteyen toplam 40
üyemiz e¤itimlerden faydalanm›flt›r. 

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 ve yeni bir bilgisayar program› (MOP) ile üye bilgileri-
nin güncellenmesi internet arac›l›¤›yla merkezden sa¤lanm›flt›r. Geçmifl y›llardan kay-
naklanan üye aidatlar›n›n taksitlendirme yoluyla aylara yay›larak tahsil edilme yoluna
gidilmifl, bu sonunun çözümüne dönük büyük bir çal›flma gerçeklefltirilmifltir. Adresi
bulunamad›¤› için iletiflim kurulamayan üyelere ulaflmak için bafllat›lan çal›flma sürdü-
rülmektedir. Üyelerin cep telefonlar› ve e-mail adresleri kay›t bilgilerine eklenerek h›z-
l› iletiflim sa¤lanmaya çal›fl›lmaktad›r.
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39. DÖNEM fiUBE ÇALIfiMALARI

fiUBE H‹ZMET B‹NASI ALIMI ÇALIfiMALARI

Mimarlar Odas› ‹zmir fiubesi 1995 y›l›ndan beri Alsancak’ta, 1456 Sokak’ta Berin Aksoy
Apartman› 4. kat›nda üyelerine hizmet vermektedir. Ancak özellikle son befl y›ld›r üye
say›s›n›n art›fl› ile birlikte hizmet alan›m›z yetersiz gelmeye bafllam›flt›r. Üyelerimize
verilen hizmetin verimli sunulabilmesi, düzenlenen e¤itim ve etkinliklerin daha kaliteli
gerçeklefltirilebilmesi ayr›ca tüm kente ve kentliye yönelik konferans ve sergilerin
gerçeklefltirilebilece¤i ve mimarl›k merkezi olarak hizmet verebilecek niteliklerde daha
büyük ve teknik koflullar aç›s›ndan donan›ml› bir hizmet mekân›na ihtiyaç duyulmak-
tad›r. 2008–2010 y›l› Çal›flma Program›nda konuya “Üyelerin yo¤un kat›l›m›yla gerçek-
leflen etkinlik ve üye ifllemlerinin daha sa¤l›kl› ve nitelikli olarak sürdürülmesinin
sa¤lanmas› için yeni ve ça¤dafl bir mekân edinilmelidir.” denilerek vurgu yap›lm›flt›r.

Çal›flma dönemi boyunca Yönetim Kurulu yeni hizmet binas› al›m› için çal›flmalar
yürütmüfltür. Bu dönemde dört sat›n alma teklifi sunulmufltur. Bu tekliflerden ilki
Konak’ta fiehitler Caddesi üzerinde yer alan 1391 ada 287 pafta 1 parsel’deki 3 katl›
‹zmir Gönen ‹dare Binas› için yap›lm›flt›r. Mevcut 3 katl› ve tefriflli yap› için verilen tek-
lif düflük bulundu¤undan sat›n alma gerçekleflmemifltir.

‹kinci teklif Alsancak’ta Atatürk Caddesi, 204 pafta 1281 Ada,4 parsel’de yer alan
arsaya sunulmufltur. Yürürlükteki imar plan›nda kullan›m karar› resmi tesis olarak belir-
lenmifl olan arsan›n kullan›m karar› de¤ifltirilmeden “Mimarlar Odas›” tan›m›n›n ilave
dilmesi için Konak Belediye Meclisi’ne baflvurulmufl ancak olumlu sonuç al›namad›¤›
için sat›fl ifllemi gerçeklefltirilememifltir.

Alsancak’ta Atatürk Caddesi, 204 pafta 1281 Ada,2 parsel için de bir teklif sunulmas›
için araflt›rma yap›lm›flt›r. Onayl› imar plan›nda ticaret seçenekli konut alan›nda
kalmakta olan ve 3 kat imarl› arsan›n özellikle mülk sahiplerinden kaynakl› sorunlar
nedeniyle sat›fl ifllemi sonuçland›r›lamam›flt›r.

Son olarak Alsancak’ta 1252 ada 1 – 2 ve 3 parsel de kay›tl› olan Tekel Depo Binalar›’n›n
al›m› için çal›flma yap›lm›flt›r. Yap›lar›n sat›fl› Özellefltirme ‹daresi Baflkanl›¤› taraf›ndan
yürütülmüfl olup, 16 Haziran 2009 tarihinde yap›lar›n sat›fl› için bir ihale düzenlenmifltir.
fiubemiz bu ihaleye kat›lm›fl ancak yeterli kat›l›m sa¤lanamad›¤› için ihale iptal edil-
mifltir. 7 0cak 2010 tarihinde ihale tekrar düzenlenmifl ve fiubemiz tekrar teklif sunmufl
ancak di¤er kat›l›mc›lar taraf›ndan daha yüksek teklifler verilmesi nedeniyle yap›lar
sat›n al›namam›flt›r.
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SÜREKL‹ MESLEK‹ GEL‹fi‹M MERKEZ‹

2008 YILINDA SMG KAPSAMINDA YAPILAN 
E⁄‹T‹M VE ETK‹NL‹KLER

2008 YILINDA fiUBEM‹ZDE DÜZENLENEN SMG E⁄‹T‹M 
ve ETK‹NL‹KLER‹

“Mesleki derecesini alan kiflilerin profesyonel hayatlar› boyunca geliflimlerini sürdüre-
bilmeleri için çeflitli konularda düzenli olarak e¤itim görmeye devam etmesi” anla-
m›na gelen 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 et-
kinliklerle sa¤lan›yor.”

Mimarlar Odas› ‹zmir fiubesi 2008 y›l› içerisinde 69 etkinlik ve 61 e¤itim düzenleyerek
bu süreci desteklemifltir. E¤itim ve etkinliklere toplam 6046 kifli kat›lm›flt›r.

Her biri kendi alan›nda uzman kifliler taraf›ndan gerçeklefltirilen SMG e¤itimlerinin ya-
n› s›ra konferans, sempozyum, seminer gibi ulusal ve uluslararas› mimarlar›n kuram,
tasar›m ve mesleki uygulamalar›n› konu alan sunumlar gerçeklefltirilmifltir.
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2008 Y›l› Etkinliklerinin Aylara Göre Da¤›l›m›

2008 YILINDA SMG KAPSAMINDA DÜZENLENEN ETK‹NL‹KLER

2008 Y›l›nda Gerçekleflen Etkinliklerin ‹zmir fiube ve Temsilciliklere Göre Da¤›l›m›

Ocak : 4
fiubat : 3
Mart : 10
Nisan : 7

May›s : 8
Haziran : 3
Temmuz : 1
A¤ustos : 0

Eylül : 4
Ekim : 16
Kas›m : 9
Aral›k : 4

‹zmir fiube 56
Alia¤a Temsilcili¤i 2
Ayd›n Temsilcili¤i 2

Didim Temsilcili¤i 2
Kufladas› Temsilcili¤i 1
Manisa Temsilcili¤i 1

Salihli Temsilcili¤i 2
Uflak Temsilcili¤i 3
Toplam 69
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SÜREKL‹ MESLEK‹ GEL‹fi‹M MERKEZ‹

2008 Y›l›nda Gerçekleflen E¤itimlerin ‹zmir fiube ve Temsilciliklere Göre Da¤›l›m›

2008 YILINDA ‹ZM‹R fiUBE TARAFINDAN DÜZENLENEN 
SMG E⁄‹T‹MLER‹

‹zmir fiube: 42
Ayd›n Temsilcili¤i: 3
Didim Temsilcili¤i: 4

Kufladas› Temsilcili¤i: 3
Manisa Temsilcili¤i: 5
Salihli Temsilcili¤i: 2

Uflak Temsilcili¤i: 2
Toplam: 61

Ocak : 7
fiubat : 4
Mart : 6
Nisan : 4

May›s : 2
Haziran : 2
Temmuz : 3
A¤ustos : 2

Eylül : 5
Ekim : 4
Kas›m : 16
Aral›k : 6

2008 Y›l› E¤itimlerinin Aylara Göre Da¤›l›m›
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SÜREKL‹ MESLEK‹ GEL‹fi‹M MERKEZ‹

2008 YILI SMG KAPSAMINDA DÜZENLENEN E⁄‹T‹MLER
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B‹LG‹SAYAR E⁄‹T‹MLER‹

bolum4-SMGM  1/11/10  6:27 PM  Page 93



94
Mimarlar Odas› ‹zmir fiubesi 39. Dönem Çal›flma Raporu

SÜREKL‹ MESLEK‹ GEL‹fi‹M MERKEZ‹

2008 YILINDA SMG KAPSAMINDA DÜZENLENEN E⁄‹T‹MLER

KÜLTÜREL M‹RASIN KORUNMASI
Haz›rlayan: Mimarlar Odas› ‹zmir fiubesi
Kurgulayan: Doç. Dr. Mine Turan Hamamc›o¤lu
Süre: 12 saat
E¤itim Yeri: fiube Seminer Salonu 
SMG Kredisi: 12
Ücret: 120 YTL

Konular:
1. Amaç, Yöntem ve Kapsam
2. Uluslararas› ve Ulusal Tüzükler, ‹lke Kararlar› ve ‹lgili Kurumlar 
3. Ça¤dafl Koruma ‹lkeleri 
4. Mimari Koruma Projesinin Kapsam› ve ‹lgili Teknikler 
5. Örnek Projeler Üzerinden Anlat›m
6. Seçilecek Bir Örnek Yap› Üzerinde Uygulama Çal›flmalar›

Aç›ld›¤› Tarihler: 04–05 Ocak 08/‹zmir fiube, 08–09 fiubat 08/‹zmir fiube, 

10–11 Temmuz 08/‹zmir fiube

Kat›l›mc› Say›s›: 84 kifli

SES YALITIMI
Haz›rlayan: SMGM 
Kurgulayan: Is› Su Ses ve Yang›n Yal›t›mc›lar› Derne¤i (‹ZODER)
E¤itim Yeri: fiube Seminer Salonu 
Süre / Kredi: 4 saat / 4 kredi
Ücret: 40 YTL

Konular:
1. Temel Esaslar ve Malzeme Bilgileri

Temel Esaslar:
Malzeme Bilgisi:

2. Uygulama Detaylar›
Bina Uygulamalar› ve Detay Seçimi

3. Çevresel Gürültünün Denetimi ve Yönetimi Yönetmeli¤i Esaslar›
Gürültüye Duyarl› Alan ve Mekânlar
Çevresel Gürültü Kaynaklar›
‹ç Mekân Gürültü Düzeyi S›n›r› De¤erleri
Yerleflim Alanlar› ve Yap›lar için Gürültü Kontrolü ve Yal›t›m Kriterleri
Planlama Aflamas›nda Gürültüye Maruz Kalma Kategorileri

Aç›ld›¤› Tarihler: 10 Ocak 2008/‹zmir fiube, 14 Kas›m 2008/‹zmir fiube, 

13 Kas›m 2008/Manisa Temsilcili¤i

Kat›l›mc› Say›s›:

Toplam: 76 kifli

‹zmir fiube: 60
Manisa Temsilcili¤i: 16
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M‹MAR‹ TASARIMDA DEPREM
Haz›rlayan: Mimarlar Odas› ‹zmir fiubesi
Kurgulayan: Mustafa Düzgün, Prof, Dr. 

Özgür Bozda¤, Arafl. Gör. Y. ‹nfl. Müh
E¤itim Yeri: fiube Seminer Salonu 
Süre / Kredi: 5 saat / 5 kredi
Ücret: 50 YTL

Konular:
1. Temel Deprem Bilgisi
2. Depreme Dayan›kl› Yap›lar›n Deprem Davran›fl›nda Temel Bilgiler
3. Depreme Dayan›kl› Yap› Tasar›m›nda Depreme Karfl› Güvenlik, Yap›n›n Genel Dav-
ran›fl›, Yap›sal Düzensizlikler
4. Betonarme Yap›lar ‹çin Genel Kurallar
5. Tasar›m ve Yap›m Hatalar›n›n Yap› Üzerindeki Etkilerinin Örnekler Üzerinde ‹ncelenmesi

Aç›ld›¤› Tarihler: 12 0cak 2008 /‹zmir fiube, 04 Eylül 2008 /‹zmir fiube, 

Kat›l›mc› Say›s›: 48 kifli

M‹MARLIK VE RENK TASARIMI
Haz›rlayan: Mimarlar Odas› ‹zmir fiubesi
Kurgulayan: Ahenk Y›lmaz 
Süre: 5 saat
E¤itim Yeri: fiube ve Temsilcilik Seminer Salonlar›
SMG Kredisi: 5
Ücret: 50 YTL

Konular:
Temel Renk Bilgisi
Ifl›k, Doku, Malzeme ve Renk ‹liflkileri
Renk Uyumu Kuramlar›

Aç›ld›¤› Tarihler: 12 Ocak 2008/‹zmir fiube, 12 Mart 2008/ ‹zmir fiube, 
22 Kas›m 2008/‹zmir fiube, 02 May›s 2008/Ayd›n, 
01 Kas›m 2008/Manisa, 15 Kas›m 2008/Kufladas› 

Kat›l›mc› Say›s›

Toplam: 173 kifli

‹zmir fiube: 87
Ayd›n: 29
Manisa: 21
Kufladas›: 36

YALITIM MALZEMELER‹, ÖZELL‹KLER VE UYGULAMA ESASLARI
Haz›rlayan: SMGM
Kurgulayan: ‹zocam Yal›t›m E¤itim Merkezi (‹YEM)
Süre: 6 saat
E¤itim Yeri: Mimarlar Odas› ‹zmir fiubesi Seminer Salonu
SMG Kredisi: 6
Ücret: 60 YTL
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Konular:
1. Yal›t›m Malzemeleri Teknik Özellikleri
2. Yal›t›m Malzemeleri Mimari Detaylar› ve Uygulama Esaslar›, Çat›lar, Duvarlar, Döfle-
meler

Aç›ld›¤› Tarihler: 17 Ocak 2008

Kat›l›mc› Say›s›: 17

SU YALITIMI
Haz›rlayan: SMGM
Kurgulayan: ‹ZODER 
Süre: 6 saat
E¤itim Yeri: fiube ve Temsilcilik Seminer Salonlar›
SMG Kredisi: 6
Ücret: 60 YTL

Konular:
1.  Temel Bilgiler
2.  Malzeme ve Uygulama Bilgisi

Aç›ld›¤› Tarihler: 19 Ocak 2008/‹zmir fiube, 12 Aral›k 2008/ ‹zmir fiube, 

07 Kas›m 08 /Kufladas› Temsilcili¤i

Kat›l›mc› Say›s›

Toplam: 96 kifli

‹zmir fiube: 35+ 26 
Temsilciliklerimiz: 35

M‹MARLIK H‹ZMETLER‹NDE TEMEL KAVRAMLAR
Haz›rlayan: SMGM
Kurgulayan: Güney Dinç, Alev A¤r›, Perihan Utan, Naime Beyaz›t
Süre: 12 saat
E¤itim Yeri: fiube Seminer Salonu, DEÜ Rektörlük DESEM Salonu
SMG Kredisi: 15
Ücret: 75 YTL

Konular:
1. Mimar ve Mimarl›k Hizmetlerinin Tan›mlar›
2. Mesle¤in Örgütlenmesi 
3. Mimarlar›n Görev, Yetki ve Sorumluluklar› (Meslek Eti¤i)
4. Mimarl›k Hizmetinin Verilmesine ‹liflkin Usul ve Esaslar 
5. Mekâna ‹liflkin Temel Mevzuat Bilgileri       
6. Yap›ya ‹liflkin Temel Mevzuat Bilgileri  
7. Mimarl›k Hizmetlerinin Denetimi

Aç›ld›¤› Tarihler: 18–19 Ocak 2008/‹zmir fiube, 19–20 Haziran 2008/‹zmir fiube, 
19-  20 Aral›k 2008/ ‹zmir fiube

Kat›l›mc› Say›s›: 176 kifli
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ISI YALITIMI
Haz›rlayan: SMGM
Kurgulayan: ‹ZODER 
Süre: 6 saat
E¤itim Yeri: fiube Seminer Salonu 
SMG Kredisi: 6
Ücret: 60 YTL

Konular:
1. Temel Bilgiler ve Malzeme Bilgisi
2. Uygulama Kurallar› ve Malzeme Seçimi

Aç›ld›¤› Tarihler: 16 fiubat 2008/‹zmir fiube,  01 Kas›m 2008/‹zmir fiube, 15 Kas›m
2008/Didim

Kat›l›mc› Say›s›

Toplam: 100 kifli

‹zmir fiube: 73
Didim Temsilcili¤i: 27

‹NfiAAT ‹fiLER‹NDE ‹fi SA⁄LI⁄I VE GÜVENL‹⁄‹
Haz›rlayan: SMGM
Kurgulayan: Dönüflen Adam Dan›flmanl›k
Süre: 12 saat
E¤itim Yeri: fiube Seminer Salonu 
SMG Kredisi: 12
Ücret: 120 YTL

Konular:
E¤itimin program› ‹fl Güvenli¤i ve ‹fl Sa¤l›¤› Yönetimi’ni alg› ve teknik yeterlilik üzeri-
ne kurgulanm›flt›r. E¤itim modüller halinde haz›rlanm›fl olup, uygulama ve yaflayarak
ö¤renme olgusu ön plana ç›kar›lm›flt›r.

Aç›ld›¤› Tarihler: 28–29 fiubat 2008, 2–3 Aral›k 2008 /‹zmir fiube 

Kat›l›mc› Say›s›: 49 kifli

KAT MÜLK‹YET‹ KANUNU VE UYGULAMASI
Haz›rlayan: SMGM
Kurgulayan: ‹ZODER 
Süre: 4 saat
E¤itim Yeri: fiube ve Temsilcilik Seminer Salonlar›
SMG Kredisi: 4
Ücret: 40 YTL

Konular:
1. Kat Mülkiyeti ve Kat ‹rtifak› Kavram›
2. Tan›mlar
3. Cins de¤iflikli¤i 
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Aç›ld›¤› Tarihler: 06 Mart 2008/‹zmir fiube,  07 Mart 2008/Ayd›n, 
08 Mart 2008/Manisa

Kat›l›mc› Say›s›

Toplam: 97 kifli

‹zmir fiube: 36
Ayd›n Temsilcili¤i: 35
Manisa Temsilcili¤i: 26

PREFABR‹KE BETONARME YAPIM S‹STEMLER‹ VE ÜRÜNLER‹
Haz›rlayan: SMGM
Kurgulayan: Türkiye Prefabrik Birli¤i (TPB)
Süre: 4 saat
E¤itim Yeri: fiube ve Temsilcilik Seminer Salonlar›
SMG Kredisi: 4
Ücret: 40 YTL

Konular:
1. Prefabrike Betonarme Sistemler
2. Prefabrike B.A. Sistemlerin Uygulanmas›
3. Mimari Prekast Ürünler

Aç›ld›¤› Tarihler: 21 Mart 2008/ ‹zmir fiube, 2 fiubat 2008/Didim Temsilcili¤i

Kat›l›mc› Say›s›

Toplam: 66 kifli

‹zmir fiube: 33
Didim Temsilcili¤i: 23

M‹MARLIK FOTO⁄RAFÇILI⁄I
Haz›rlayan: Mimarlar Odas› ‹zmir fiubesi
Kurgulayan: Murat Germen 
Süre: 5 saat
E¤itim Yeri: fiube Seminer Salonu 
SMG Kredisi: 5
Ücret: 50 YTL

Konular:
1. Temsil Kavram› ve Mimarl›k Foto¤raf›
2. Temel Foto¤rafç›l›k Tekniklerinin Mimari Foto¤raf ile Olan ‹liflkileri
3. Temel Dijital Görüntüleme Tekniklerine Girifl
4. Mimari Foto¤raflama Teknikleri
5. Mimari Foto¤raflamada Ifl›¤›n Kullan›m›
6. Çeflitli Örneklere Bak›fl
7.Bilgisayarda Post-Prodüksiyon (‹nterpolasyon, Noise Temizleme, Perspektif Düzelt-
me, Distorsiyon Düzeltme, Kompozit Pozlama, vb.)
8. Panoramik Görüntüleme Tekniklerine Girifl
9. Kent Foto¤rafç›l›¤› ve Mimarl›k Foto¤rafç›l›¤› Aras›ndaki Olas› ‹liflkiler; Mimarinin
Ba¤lam› ile Olan Birlikteli¤ini Belgelemek
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Aç›ld›¤› Tarihler: 26 Nisan 2009/‹zmir fiube

Kat›l›mc› Say›s›: 29 kifli

ÇATI S‹STEMLER‹
Haz›rlayan : SMGM 
Kurgulayan : Çat› Sanayici ve ‹fl Adamlar› Derne¤i (ÇATIDER)
Süre: 5 saat 
E¤itim Yeri: fiube ve Temsilcilik Seminer Salonlar› 
Kredi  : 5 kredi
Ücret: 50 YTL

Konular:
1. Girifl - Çat›der ve Çat› Kaplama Sektörünün Tan›t›m›                
2. Çat› Sistemleri                                                                                                  
3. Yal›t›mlar                                                                           
4. Çat› Kaplama Malzemeleri ve Detaylar›       
5. Çat›larda Karfl›lafl›lan Problemler, Hatalar ve Çözümleri                                         
6. Yöresel Çat› Sorunlar›n›n Soru Cevap Yolu ile ‹ncelenmesi    
7. Sorular ve Cevaplar     

Aç›ld›¤› Tarihler: 11 Nisan 2008/ Ayd›n Temsilcili¤i, 12 Nisan 2008/ 
Manisa Temsilcili¤i, 28 Nisan 2008/‹zmir fiube, 29 Nisan 2008/
Kufladas› Temsilcili¤i,   

Kat›l›mc› Say›s›:

Toplam: 104 kifli

Ayd›n Temsilcili¤i: 24 kifli

Manisa Temsilcili¤i: 24 kifli

Kufladas› Temsilcili¤i: 33 kifli

‹zmir fiube: 23 kifli

TAR‹H‹ ÇEVREDE YEN‹ YAPI TASARIMI
Haz›rlayan: SMGM
Kurgulayan: ‹lter Büyükd›¤an
Süre: 6 saat 
E¤itim Yeri: fiube Seminer Salonu 
Kredi: 6 kredi
Ücret: 60 YTL

Konular 
Koruma Amaçl› ‹mar Plan› 
Yeni Yap›laflma Koflullar› 
Yok Olan Tescilli Tafl›nmaz Kültür Varl›¤› Yap›lar ‹çin Uygulama Esaslar› 
Türkiye’deki Uygulamalar 
Dünya’daki Uygulamalar

Aç›ld›¤› Tarihler: 17 May›s 2008/‹zmir fiube  

Kat›l›mc› Say›s›: 25 kifli
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M‹MARLIK ve CAM TASARIM B‹LG‹LER‹
Haz›rlayan : SMGM 
Kurgulayan : Yücel Akyürek, Y.Mimar, Dan›flman
Süre: 6 saat 
E¤itim Yeri: fiube ve Temsilcilik Seminer Salonlar› 
Kredi : 6 kredi
Ücret: 60 YTL

Konular:
1. Yap› Malzemesi Olarak Cam 
2. ‹klim Kontrolü
3. Ifl›k, Renk, Görüntü 
4. Güvenlik ve Cam - Temel Bilgiler
5. Cam Yap› Kabu¤u ve Giydirme Cepheler 
6. Pratik Bilgiler
7. ‹lginç Tasar›m ve Kullan›m Örnekleri - Saydam Gösterisi

Aç›ld›¤› Tarihler: 05 May›s 2008 – 4 Aral›k 2008 /‹zmir fiube, 11 Ekim 2008/
Salihli Temsilcili¤i, 20 Aral›k 2008/Manisa Temsilcili¤i

Kat›l›mc› Say›s›

Toplam: 96 kifli

‹zmir fiube: 23+28
Salihli Temsilcili¤i: 25
Manisa Temsilcili¤i: 20

‹LET‹fi‹M VE DAVRANIfi GEL‹fiT‹RME TEKN‹KLER‹
Haz›rlayan: Mimarlar Odas› ‹zmir fiubesi
Kurgulayan: ‹smail Türkmen 
Süre: 6 saat
E¤itim Yeri: fiube Seminer Salonu 
SMG Kredisi: 6
Ücret: 60 YTL

Konular:
De¤iflim ve Küreselleflme Sürecinin Topluma ve ‹nsana Etkisi
De¤iflim Sürecinde Etik ve Ahlaki Davran›fllar
Örgütlerde Kalite/Verimlilik ve ‹nsan

Aç›ld›¤› Tarihler: 22 Temmuz 2008, 20 Kas›m 2008/‹zmir fiube, 22 Kas›m 
2008/Didim Temsilcili¤i, 13 Eylül 2008/Salihli Temsilcili¤i

Kat›l›mc› Say›s›

Toplam: 112 kifli
‹zmir fiube: 32+33
Didim Temsilcili¤i: 30
Salihli Temsilcili¤i: 17
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ÇEL‹K YAPILAR
Haz›rlayan: SMGM
Kurgulayan: Nesrin Yard›mc› Tiryakio¤lu
Süre: 6 saat
E¤itim Yeri: fiube Seminer Salonu 
SMG Kredisi: 6
Ücret: 60 YTL

Konular:
1. Girifl
2. Yap›sal Tasar›m
3. Malzeme Olarak Yap›sal Çelik
4. Çelik Yap›lar›n Özellikleri
5. Çelik Yap›lar›n Kullan›lma Alanlar›
6. Çelik Tafl›y›c› Sistemler ve Çelik Tafl›y›c› Sistem Elemanlar›
7. Kararl›l›k (Stabilite) Ba¤lar›

Aç›ld›¤› Tarihler: 19 A¤ustos 2008 /‹zmir fiube

Kat›l›mc› Say›s›: 32 kifli

TOPLAM KAL‹TE YÖNET‹M‹
Haz›rlayan: Mimarlar Odas› ‹zmir fiubesi
Kurgulayan: Murat Günayd›n
Süre: 6 saat
E¤itim Yeri: fiube Seminer Salonu 
SMG Kredisi: 6
Ücret: 60 YTL

Konular:
1. Kalite
2. De¤iflkenlik
3. ‹nflaat Sektöründe Kalite

Aç›ld›¤› Tarihler: 28 A¤ustos 2008/‹zmir fiube

Kat›l›mc› Say›s›: 20 kifli

‹NfiAAT SÖZLEfiME ‹DARES‹
Haz›rlayan: SMGM
Kurgulayan: Taflk›n Tafloluk 
Süre: 6 saat
E¤itim Yeri: fiube Seminer Salonu 
SMG Kredisi: 6
Ücret: 60 YTL

Konular:
1. ‹hale ve Sözleflme Dokümanlar›n›n Haz›rlanmas›
2. Sözleflme ‹daresi

Aç›ld›¤› Tarihler: 13 Eylül 2008/‹zmir fiube 

Kat›l›mc› Say›s›: 21 kifli
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GELENEKSEL KAG‹R YAPI VE ONARIMI
Haz›rlayan: SMGM
Kurgulayan: ‹lter Büyükd›¤an
Süre: 3 saat
E¤itim Yeri: fiube Seminer Salonu 
SMG Kredisi: 3
Ücret: 30 YTL

Konular:
1. Kâgir Yap› Çeflitleri 
2. Tafl›y›c› Sistem ve Üst Örtü 
3. Kâgir Yap› Onar›m Örnekleri 
4. Onar›m Belirtme Teknikleri

Aç›ld›¤› Tarihler: 20 Eylül 2008/‹zmir fiube

Kat›l›mc› Say›s›: 33 kifli

GELENEKSEL AHfiAP YAPI VE ONARIMI
Haz›rlayan: SMGM
Kurgulayan: ‹lter Büyükd›¤an
Süre: 3 saat
E¤itim Yeri: fiube Seminer Salonu 
SMG Kredisi: 3
Ücret: 30 YTL

Konular:
1. Ahflap Yap› Teknikleri 
2. Ahflap Yap›larda Mekânsal Düzen 
3. Ahflap Yap› Onar›m Yöntemleri 
4. Ahflap Yap› Onar›m Örnekleri

Aç›ld›¤› Tarihler: 20 Eylül 2008/‹zmir fiube

Kat›l›mc› Say›s›: 36 kifli

M‹MARLARA YÖNEL‹K BETON SEM‹NER‹
Haz›rlayan: Mimarlar Odas› ‹zmir fiubesi
Kurgulayan: Doç. Dr. Suat Günhan
Süre: 4 saat
E¤itim Yeri: fiube Seminer Salonu 
SMG Kredisi: 4
Ücret: 40 YTL

Konular:
1. Sektörel Bilgiler
2. Beton Nedir? Genel Bilgiler ve Terminolojisi
3. Betonun TS EN 206 -1 “Beton Standard›”na Göre S›n›fland›r›lmas›
4. Betonun Sipariflinin Verilmesi
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5. Betonun Yerlefltirilmesi ve Bak›m›
6. Betonda Yüzey Bitirme ve Brüt Beton Uygulamalar›
7. Betonla Yap›labilecekler

Aç›ld›¤› Tarihler: 23 Ekim 2007/‹zmir fiube, 24 Ekim 2008/Didim Temsilcili¤i

Kat›l›mc› Say›s›

Toplam: 43 kifli

‹zmir fiube: 22
Didim Temsilcili¤i: 21

PROJE YÖNET‹M‹ 
Haz›rlayan: Mimarlar Odas› ‹zmir fiubesi
Kurgulayan: Murat Günayd›n 
Süre: 6 saat
E¤itim Yeri: fiube Seminer Salonu 
SMG Kredisi: 6
Ücret: 60 YTL

Konular:
1. Mikro Proje 
2. ‹fl Plan› 
3. Finansal Analizler 

Aç›ld›¤› Tarihler: 18 Kas›m 2008/‹zmir fiube, 8 Temmuz 2008/Uflak Temsilcili¤i 

Kat›l›mc› Say›s›

Toplam: 52 kifli

‹zmir fiube: 31
Di¤er fiubeler: 21

ZAMAN YÖNET‹M‹
Haz›rlayan: Mimarlar Odas› ‹zmir fiubesi
Kurgulayan: Murat Günayd›n 
Süre: 4 saat
E¤itim Yeri: fiube Seminer Salonu 
SMG Kredisi: 4
Ücret: 40 YTL

Konular:
1. Yaflamsal Bir Kaynak Olarak Zaman Kavram›
2. Yönetsel Bir Kaynak Olarak Zaman
3. Verimli ve Etkin Örgütler ‹çin Zaman Yönetimi

Aç›ld›¤› Tarihler: 27 Kas›m 2008/‹zmir fiube 

Kat›l›mc› Say›s›: 31 kifli
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PROJE MÜHEND‹SL‹⁄‹ VE YÖNET‹M SÜREÇLER‹
Haz›rlayan: Mimarlar Odas› ‹zmir fiubesi
Kurgulayan: Doç. Dr. Suat Günhan 
Süre: 5 saat
E¤itim Yeri: fiube Seminer Salonu 
SMG Kredisi: 5
Ücret: 50 YTL

Konular:
Yap›m Öncesi Safha
Yap›m Safhas›
Yap›m›n Sonuçland›r›lmas› ve Sonras›

Aç›ld›¤› Tarihler: 1 Aral›k 2008 /‹zmir fiube, 22 Kas›m 2008/Uflak Temsilcili¤i 

Kat›l›mc› Say›s›:

Toplam: 51 kifli

‹zmir fiube: 30
Uflak Temsilcili¤i: 21

B‹L‹RK‹fi‹L‹K E⁄‹T‹M‹
Haz›rlayan: SMGM
Kurgulayan: Mimarlar Odas›, Bilirkifli ve Gayrimenkul De¤erleme Komisyonu
Süre: 16 saat
E¤itim Yeri: fiube Seminer Salonu
SMG Kredisi: 15
Ücret: 150 YTL

Konular:
1. Mimar›n Hukuki/Cezai Sorumluluklar› ve Haklar›
2. Mimarl›k ve Bilirkiflilik
3. Keflif Nas›l Yap›l›r? Raporlama Süreci Nas›l Sürdürülür, Yönetilir?
4. Kamulaflt›rma Bilirkiflili¤inde Bafll›ca Dikkat Edilecek Hususlar-Kriterler Nelerdir?
5. Kamulaflt›rma Kanunu ‹lgili Maddeleri

Aç›ld›¤› Tarihler: 15 – 16 Ekim 2008/‹zmir fiube

Kat›l›mc› Say›s›: 30 kifli

B‹L‹RK‹fi‹L‹K SERT‹F‹KA V‹ZE E⁄‹T‹M‹
Haz›rlayan: SMGM
Kurgulayan: Mimarlar Odas›, Bilirkifli ve Gayrimenkul De¤erleme Komisyonu
Süre: 4 saat
E¤itim Yeri: fiube Seminer Salonu
SMG Kredisi: 4
Ücret: 40 YTL

Aç›ld›¤› Tarihler: 12 Kas›m 2008 – 25 Kas›m 2008/‹zmir fiube

Kat›l›mc› Say›s›: 44 kifli
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GAYR‹MENKUL DE⁄ERLEME UZMANLI⁄I E⁄‹T‹M‹
Haz›rlayan: SMGM
Kurgulayan: ‹stanbul Üniversitesi, Sosyal Bilimler Meslek Yüksek Okulu
Süre: 35 saat (Yaln›zca Gayimenkul De¤. Esaslar› Modülü aç›lm›flt›r.)
E¤itim Yeri: fiube E¤itim Merkezi
SMG Kredisi: 15
Ücret: 800 YTL

Konular:
1. ‹nflaat ve Gayrimenkul Muhasebesi
2. ‹lgili Vergi Mevzuat›
3. Mesleki Mevzuat ve Etik Kurallar
4. Gayrimenkul De¤erleme Esaslar›

Aç›ld›¤› Tarihler: 28–29–30 Mart 2008/‹zmir fiube, 

Kat›l›mc› Say›s›: 27 kifli
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2009 YILINDA SMG KAPSAMINDA YAPILAN 
E⁄‹T‹M VE ETK‹NL‹KLER

2004 y›l›nda gerçekleflmifl olan Ola¤an Genel Kurul’da Sürekli Mesleki Geliflim Merke-
zi Yönetmeli¤i’nin yay›mlanmas›n›n ve 41. Genel Kurul’da yenilenmesinin ard›ndan
2007 y›l›nda Sürekli Mesleki Geliflim Merkezi aktif olarak çal›flmaya bafllam›flt›r. 2007,
2008 ve 2009 y›llar›nda yay›nlanan SMGM Çal›flma Usul ve Esaslar›na ‹liflkin Yönerge-
ler do¤rultusunda çal›flmalar›n› yürüten SMGM, çeflitli alanlarda e¤itimler haz›rlamas›-
n›n yan› s›ra tüm flubelerin düzenledi¤i etkinlikleri akredite etmifl ve üyelerin sicilleri-
ne kat›lm›fl olduklar› e¤itim ve etkinliklerin ifllenmesi çal›flmalar›n› da yürütmüfltür.   

2009 y›l› SMGM Çal›flma Usul ve Esaslar›na ‹liflkin Yönergesinin 2007 ve 2008 y›l› yö-
nergelerinden önemli bir fark›, üyelerin tescil ifllemlerinde 15 kredi yükümlülü¤ünün
aranmayaca¤› ibaresinin yer almas›d›r. Ancak e¤itim ve etkinliklere kat›l›mlar›n kay›t
alt›na al›naca¤› ve kredileriyle birlikte üye sicillerine ifllenmeye devam edece¤i aç›kça
belirtilmektedir. Bu yönerge ile uzun süredir çal›flmalar› devam eden yar›flma, ödül, fu-
ar, süreli/süresiz yay›n vb. birçok mesleki ve bilimsel çal›flmalar›n›n sürekli mesleki ge-
liflim sistemine dâhil edilme sürecine bir ad›m daha yaklafl›lm›flt›r. 

Yönergeyle birlikte e¤itim ve etkinliklere kat›lma zorunlulu¤u bulunmazken, yetkilen-
dirmeye yönelik “Bilirkiflilik” ve “Yap› Denetimi” e¤itimi bu alanda çal›flmak isteyen
meslektafllar›m›z için zorunlu e¤itimler olarak düzenlenmektedir. E¤itimler sonras› s›-
nav yap›lmakta bu s›navda da baflar› koflulu aranmaktad›r. “Kamulaflt›rma Bilirkiflili¤i”
yapmak isteyen meslektafllar›m›z için Maliye Bakanl›¤› taraf›ndan “Bilirkiflilik” e¤itimi,
“Yap› Denetçisi” olarak çal›flacak meslektafllar›m›z için Yap› Denetim Uygulama Yö-
netmeli¤i gere¤i “Yap› Denetimi”  e¤itimi yetkilendirmeye yönelik zorunlu e¤itimler-
dir.
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“Toplumun her kesiminden mimarlara ulaflarak hizmet sunma ve SMGM programlar›-
na kat›l›mlar› gönüllü ve pratik yarara dönük hale getirebilmek” amac›yla çal›flmalar›n›
sürdüren SMGM, “bu amaçla farkl› kesimlerde faaliyet sürdüren meslektafllar›m›z›n
gerçek gereksinimlerini anlama, bu ortamlardan gelen temsilcilerle buluflma ve onlar›
SMGM’nin sa¤lamakta oldu¤u olanaklardan haberdar etme amac›yla bir dizi karfl›l›kl›
görüflmeden oluflan bir araflt›rma projesi hayata geçirmifltir.” Araflt›rma projesi kapsa-
m›nda fiubelerde, Odak (Focus) Grup çal›flmas› olarak nitelenen; 6-10 kifliden oluflan,
benzer ortamlarda çal›flan ancak farkl› mesleki konumlarda bulunan mimarlar›n bir ara-
ya gelece¤i 2 ya da 3 saatlik yo¤un, etkileflimli toplant›lar düzenlenmifltir. Toplant›lar
Mimarlar Odas› fiubeleri taraf›ndan organize edilmifl, kat›l›mc› listeleri araflt›rma ekibi
taraf›ndan oluflturulmufltur.

fiubemizin de aktif olarak yer ald›¤› proje kapsam›nda, 31 A¤ustos Pazartesi günü
10.00 – 13.00 saatleri aras›nda kamu kurumlar›nda çal›flan mimarlar ve 14.00 – 16.00
saatleri aras›nda Büyükflehir Belediyesi’nde çal›flan mimarlar ile 1 Eylül Sal› günü saat
10.00 – 13.00 aras›nda ilçe belediyelerinde çal›flan mimarlar ve 14.00 – 16.00 saatleri
aras›nda mimarl›k bürolar›nda çal›flan ve iflveren olan mimarlar ile 2 Eylül Çarflamba
günü 10.00 – 13.00 saatleri aras›nda yine mimarl›k bürolar›nda çal›flan ve iflveren olan
ikinci bir mimar grubu ve 14.00 – 16.00 saatleri aras›nda üniversitelerde görev alan
akademisyen mimarlar ile 11 Eylül Cuma günü saat 10.00 – 13.00 aras›nda mimarl›k ö¤-
rencileri ve 14.00 – 16.00 saatleri aras›nda genel yüklenici mimarlar ile 12 Eylül Cumar-
tesi günü 10.00 – 13.00 saatleri aras›nda ise alt yüklenici mimarlar ile toplam 9 odak
grup toplant›s› gerçeklefltirilmifltir. Bu toplant›larda; sürekli mesleki geliflimin gereklili-
¤i, mesle¤e olan katk›s›, uygulama biçimleri, yeni mesleki geliflim alanlar› gibi konular
üzerinde derinlemesine tart›flmalar yap›lm›flt›r.

fiubemiz; mesle¤imizin yürütülmesi sürecinde mimarlar›n ihtiyaç duyaca¤› güncel bil-
gi ve yetkinliklerin kazan›lmas› sürecinde üyelerimize destek olmak anlam›nda Sürekli
Mesleki Geliflimi önemsemekte, üyelerimizin ihtiyaçlar› do¤rultusunda e¤itim ve etkin-
lik programlar› oluflturarak bu programlar› y›lda iki kere yay›mlamaktad›r. 2008–2010
çal›flma döneminde toplam dört e¤itim ve etkinlik program› yay›mlam›flt›r. Üyelerimi-
zin kat›lm›fl oldu¤u e¤itim ve etkinlikler üye sicil bilgilerine eklenmifltir.

Mimarlar Odas› ‹zmir fiubesi 2009 y›l› içerisinde 4’ü di¤er meslek odalar› vb. kurumlar-
la ortak yap›lm›fl, 80’i fiubemiz ve Temsilciliklerimizce düzenlenmifl toplam 84 etkinlik
ve 4 e¤itim gerçeklefltirmifltir. E¤itim ve etkinliklere toplam 3491 kifli kat›lm›flt›r.
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SÜREKL‹ MESLEK‹ GEL‹fi‹M MERKEZ‹

2009 YILINDA SMG KAPSAMINDA DÜZENLENEN ETK‹NL‹KLER

2009 Y›l›nda Gerçekleflen Etkinliklerin ‹zmir fiube ve Temsilciliklere Göre Da¤›l›m›

‹zmir fiube: 68
Ayd›n Temsilcili¤i: 4
Didim Temsilcili¤i: 3

Kufladas› Temsilcili¤i: 1
Uflak Temsilcili¤i: 7
Toplam: 83

‹zmir fiube Ayd›n Didim Kufladas› Uflak
Temsilcili¤i Temsilcili¤i Temsilcili¤i Temsilcili¤i

Ocak :3
fiubat :5
Mart :9
Nisan :9

May›s :7
Haziran :1
Temmuz :2
Eylül :2

Ekim :35
Kas›m :5
Aral›k :5

2009 Y›l› Etkinliklerinin Aylara Göre Da¤›l›m›
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SÜREKL‹ MESLEK‹ GEL‹fi‹M MERKEZ‹

2009 YILI SMG KAPSAMINDA DÜZENLENEN ETK‹NL‹KLER
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SÜREKL‹ MESLEK‹ GEL‹fi‹M MERKEZ‹
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SÜREKL‹ MESLEK‹ GEL‹fi‹M MERKEZ‹

2009 YILI SMG KAPSAMINDA DÜZENLENEN E⁄‹T‹MLER

B‹LG‹SAYAR E⁄‹T‹MLER‹
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SÜREKL‹ MESLEK‹ GEL‹fi‹M MERKEZ‹

2009 YILINDA SMG KAPSAMINDA DÜZENLENEN E⁄‹T‹MLER

HASTANE M‹MAR‹S‹
Haz›rlayan: Konya fiubesi
Kurgulayan: Dicle Ayd›n, Yrd. Doç. Dr., Selçuk Üniversitesi
Süre: 6 saat
E¤itim Yeri: fiube Seminer Salonu 
SMG Kredisi: 6
Ücret: 60 TL

Konular:
1. Sa¤l›k Yap›lar›n›n Tarihsel Geliflimi ve Günümüz Hastane Yap›lanmas›  
2. Hastane Türleri ve Hastanelerle ‹lgili Yönetmelikler / Tan›mlamalar
3. Hastanede Mekânsal Program, Bölümlerin Tan›mlar›, Mekânsal Organizasyon, 
Mekânsal ‹liflkiler, Hastane Tasar›m›nda Yeni E¤ilimler
4. Hastane Bölümlerinin Mekânsal Nitelikleri, ‹fllevleri ve Bölümlerin Organizasyon ‹lkeleri
5. Ameliyathaneler - Poliklinikler
6. Teflhis Üniteleri - Tedavi Üniteleri 
7. Acil Servis - Kan Merkezi - Morg / Hasta Bak›m Üniteleri (Yatan Hasta) 
8. Servis Birimleri (Çamafl›rhane - Mutfak) - ‹dari Bilimler

Aç›ld›¤› Tarihler: 14 Mart 2009 

Kat›l›mc› Say›s›: 32 kifli

GAYR‹MENKUL DE⁄ERLEME UZMANLI⁄I E⁄‹T‹M‹ 
Haz›rlayan: SMGM
Kurgulayan: ‹stanbul Üniversitesi, Sosyal Bilimler Meslek Yüksek Okulu
Süre: 21 saat (Yaln›zca ‹nflaat ve Gayrimenkul Muhasebesi Modülü
aç›lm›flt›r.)
E¤itim Yeri: fiube Seminer Salonu
SMG Kredisi: 15
Ücret: 210 TL

Konular:
1. ‹nflaat Muhasebesi Genel Esaslar
2. Gayrimenkul Muhasebesi Genel Esaslar
3. Gider Çeflitleri ve Mali Tablolarda Görünme Çeflitleri

Aç›ld›¤› Tarihler: 06–07–08 Ocak 2009 

Kat›l›mc› Say›s›: 13 kifli
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SÜREKL‹ MESLEK‹ GEL‹fi‹M MERKEZ‹

KAMULAfiTIRMA B‹L‹RK‹fi‹ E⁄‹T‹M‹ 
Haz›rlayan: SMGM
Kurgulayan: Mimarlar Odas›, Bilirkifli ve Gayrimenkul Komitesi
Süre: 16 saat
E¤itim Yeri: fiube Seminer Salonu
SMG Kredisi: 15
Ücret: 160 TL

Konular 
1. Oda Mevzuat› ve Yönetmelikler 
2. Bilirkiflilik ve Etik 
3. Bilirkiflilik ve Uygulama Alanlar› 
4. Kamulaflt›rma Kanunu 
5. Kamulaflt›rma Raporu Nas›l Haz›rlan›r? 
6. Emsal ‹nceleme 
7. Hukukçu Gözüyle Kamulaflt›rma Kanunu 
8. Kamulaflt›rma Konular› (11.ve 12. madde) 
9. Örnek Raporlar Üzerinde Anlat›m 
10. Örnek Rapor ‹rdelemesi 
11. Kamulaflt›rma Örnek Ddava Dosyas› 
12. Dosya Konusuna Göre Rapor Haz›rlama 
13. Çözümlenen Rapor Üzerinde Tart›flma

Aç›ld›¤› Tarihler: 01–02 Ekim 2009 

Kat›l›mc› Say›s› 

Toplam: 19 kifli

KAMULAfiTIRMA B‹L‹RK‹fi‹L‹⁄‹ - GÜNCELLEME V‹ZE E⁄‹T‹M‹
Haz›rlayan: SMGM
Kurgulayan: Mimarlar Odas›, Bilirkifli ve Gayrimenkul Komitesi
Süre: 8 saat
E¤itim Yeri: fiube Seminer Salonu
SMG Kredisi: 8
Ücret: 80 TL

Konular 

1. Kat›l›mc›larla bilirkiflilik hizmeti verirken karfl›laflt›klar› sorunlar vb. konular›n tart›fl›lmas›.

2. Kamulaflt›rma bilirkiflili¤i uygulamalar› ve Yarg›tay’›n bilirkifli raporlar›n› 
de¤erlendirmesi.

3. Kamulaflt›rma bilirkiflili¤i uygulamalar› ve Yarg›tay’›n Bilirkifli Raporlar›n› 
de¤erlendirmesi.

Aç›ld›¤› Tarihler: 03 Ekim 2009 

Kat›l›mc› Say›s› 

Toplam: 25 kifli
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SÖYLEfi‹LER - SEM‹NERLER - PANELLER - SERG‹LER -
GEZ‹LER - F‹LM GÖSTER‹MLER‹

BÖLÜM 5
2008-2010 DÖNEM‹NDE GERÇEKLEfiEN ETK‹NL‹KLER
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‹07 OCAK PAZARTES‹ 2008

Mimarlar Odas› ‹zmir fiubesi

08 OCAK SALI 2008

Mimarlar Odas› ‹zmir fiubesi

Günkut Ak›n’›n haz›rlad›¤› “Türkiye’de
Modern Mimarl›k Düflüncesi” söyleflisi 7
Ocak Pazartesi günü gerçekleflti. 1980
sonras› modernin de¤iflen anlam›ndan
yola ç›karak post modernizm, post strük-
tüvizm ve post koloniyalizm kavramlar›n›
bat› ve bat› d›fl› ba¤lam›nda irdeleyen
Ak›n, bu ayr›m›n avantaj ve dezavantajla-
r›na de¤indi. Moderni “öz” olarak düflün-
mek ve “iliflkisellik” kavram› ba¤lam›nda
aktaran Ak›n, hümanizm ve romantizmin
modernizmdeki rolüne ve yerel moder-
nizmlerdeki yerine de¤indi.

"3M Yap› ve Mimari Ürünleri" semineri 8
Ocak 2008 Sal› günü gerçekleflti. Uygu-
land›¤› yüzeye ahflap, metal, mermer,
tafl, deri ve daha birçok materyalin görü-
nümünü ve dokunma hissini kazand›ran
3M DI-NOC dekoratif folyonun; pürüz-
süz, düz yüzeylere uygulanabildi¤i bilgi-
sini veren yetkililer, malzemenin kolayca
ç›kar›labildi¤ini de aktard›lar. Vikuiti ek-
ran filmi kullan›larak gerçekleflen etkinlik
sonras›nda düzenlenen kokteylde üyele-
rimiz malzemeleri birebir tan›ma imkan›
buldular.

TÜRK‹YEDE MODERN M‹MARLIK
DÜfiÜNCES‹

3M YAPI VE M‹MAR‹ ÜRÜNLER‹

GÜNKUT AKIN

S
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S
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‹N
E
R

JOTUN BOYA S‹STEMLER‹ VE
RENKLER‹N PS‹KOLOJ‹S‹

"Jotun Boya Sistemleri ve Renklerin Psi-
kolojisi" semineri 24 Ocak 2008 Per-
flembe günü 230 kiflinin kat›l›m›yla ger-
çekleflti. Renklerin psikolojisi ba¤lam›n-
da s›cak so¤uk renklere ve reklerin kulla-
n›ld›klar› mekana uyumuna de¤inen  fir-
ma yetkilileri, renklerin do¤ru seçimi ile
mekan alg›s›ndaki de¤iflimlerin önemine
de¤indi. Seminer sonras›nda düzenlenen
akflam yeme¤inde üyelerimiz firma yet-
kilileriyle tan›flma imkan› buldular.

24 OCAK PERfiEMBE 2008

Anemon Oteli

*Bu sayfada yer alan etkinlikler 38. dönem çal›flmalar›na ait olmas›na karfl›n bir önceki çal›flma raporunda yay›n tak-
vimi gere¤i yer alamad›¤›ndan 39. dönem çal›flma raporunda ele al›nm›flt›r.
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39. DÖNEM ETK‹NL‹KLER‹M‹Z 

Doç. Dr. Çetin Göksu taraf›ndan haz›rlanan
"Gelece¤in Günefl Kentleri ve Mimarisi"
söyleflisi 19 fiubat 2008 tarihinde Mimarlar
Odas› ‹zmir fiubesi seminer salonunda ger-
çekleflti. Sunuflunu "Günefl Kentler" ve
"Günefl Mimarisi" ana bafll›klar› alt›nda ger-
çeklefltiren Göksu, BM taraf›ndan yay›mla-
nan 4. ‹klim De¤iflikli¤i Raporu ve AB ülke-
ler taraf›ndan küresel ›s›nman›n beklenen-
den daha h›zl› bir flekilde artt›¤› gerçe¤i
üzerine duruldu¤u 2007 y›l›n›n önemli bir
y›l oldu¤una de¤indi. Göksu, küresel ›s›n-
ma gerçe¤ini kabul edip, derhal müdahale
etmemiz gerekti¤ini de sözlerine ekledi.
Göksu’nun sunuflunun devam›nda,  konu-
larla ilgili bir forum düzenlendi ve kat›l›m-
c›larla birlikte, "Küresel Is›nmaya Karfl›"
hangi Günefl projelerinin ‹zmir'de uygula-
nabilece¤i tart›fl›ld›.  
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GELECE⁄‹N GÜNEfi KENTLER‹
VE M‹MAR‹S‹

118

19 fiUBAT SALI 2008

Mimarlar Odas› ‹zmir fiubesi

25 fiUBAT PAZARTES‹ 2008

Mimarlar Odas› ‹zmir fiubesi

ÇET‹N GÖKSU

Edoardo Miola taraf›ndan haz›rlanan "Mi-
marinin Üç Boyutlu Sunumu - Maket" söy-
leflisi 25 fiubat 2008 tarihinde Mimarlar
Odas› ‹zmir fiubesi seminer salonunda ger-
çekleflti. Maketin bir tasar›m› veya fikri ak-
tarma biçimlerinden biri oldu¤unu dile ge-
tiren Miola, modelin; sunuldu¤u kiflilerle,
yak›n zamanda gerçekleflecek olan tasar›m
aras›nda bir iletiflim kurdu¤una de¤indi.
Miola ayr›ca bu iletiflimin efl zamanl› olarak
tasar›mc› ile yafland›¤›na ve bu sayede ge-
ri dönüfllere olanak sa¤land›¤›na de¤indi.
Modelin bir kavram›, tasar›m›, fikri temsil
etme özelli¤i tafl›d›¤›n› dile getirerek, proje
ile ilgili analiz yapma imkan› sa¤lad›¤›n› di-
le getiren Miola, maketin hiçbir zaman ger-
çe¤in d›fl›na ç›kmamas› gerekti¤ini aktard›.
Miola ayr›ca modelin dilinin, aktar›mda çok
büyük önemi oldu¤unu sözlerine ekledi.

M‹MAR‹N‹N ÜÇ BOYUTLU
SUNUMU - MAKET

EDOARDO M‹OLA
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39. DÖNEM ETK‹NL‹KLER‹M‹Z 
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“KIRMIZI” EVLER GEZ‹S‹

2008 y›l›n›n ilk teknik gezisi 22 Mart Cu-
martesi günü Çeflme’de "Mimarlar Yap›lar›-
n› Gezdiriyor-K›rm›z›" oldu. Mamur Baba
mevkiinde her biri ayr› tek katl› olarak ta-
sarlanm›fl befl ev; kendi içinde, ayn› zaman-
da di¤er yap›lar ile peyzaj ve Akdeniz bitki-
leriyle bir bütünlük oluflturmufltur. Proje-
lendirme olarak insan› yormayan binalar›
gezdikten sonra merak edilen "Neden K›r-
m›z›" sorusuna mimar›m›z "mal sahipleri
buraya ‹talyanca, Frans›zca isimler ar›yor-
du. Ben de öyle karmafl›k isimler olmas›n
k›rm›z›, mavi gibi kolay isimler olsun dedim
ve isim "KIRMIZI" oldu" bilgisini verdi. Biz-
leri ikramlar›yla çok güzel a¤›rlayan ve za-
man›n› ay›ran Derya Akdurak’a Mimarlar
Odas› ‹zmir fiubesi olarak teflekkür ederiz.
Daha sonra Alaçat›’ya geçerek, tafl yap›lar›
ve pazar›n› gezip, kahve sohbetleri yapt›k.

G
E
Z
‹

21 MART CUMA 2008

DESEM / DEÜ Rektörlük

22 MART CUMARTES‹ 2008

‹lber Ortayl› taraf›ndan haz›rlanan "Koru-
ma Olgusu ve Topkap› Saray›’n›n Resto-
rasyonu" söyleflisi 21 Mart 2008 Cuma gü-
nü gerçekleflti. Ülkemizde koruma politika-
lar›nda süreklili¤in olmad›¤›n›, siyasi hükü-
met de¤ifliklikleri ile politikalar›n da de¤ifl-
ti¤ini vurgulayan Ortayl›, koruma eylemi-
nin belirli bir bütçe gerektirdi¤ini, ama en
düflük bütçeli bakanl›¤›n Kültür Bakanl›¤›
oldu¤unu belirtti. Ortayl› finansal problem-
lerin sponsorluk alarak çözülmeye çal›fl›ld›-
¤›n› ancak sponsor olmak isteyen firmala-
r›n kabul edilemez taleplerde bulundu¤u-
nu da dile getirdi. Topkap› Saray›’n›n k›sa-
ca tarihçesine de¤inen Ortayl›, Saray ve
çevresinin çok katmanl› bir yap› sergiledi-
¤ini, yap›lan kaz› çal›flmalar›nda alan›n an-
tik dönemden günümüze de¤in iskan gör-
dü¤ünün saptand›¤›n› aç›klad›. 

KORUMA OLGUSU VE TOPKAPI
SARAYI’NIN RESTORASYONU
‹LBER ORTAYLI

DERYA AKDURAK
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39. DÖNEM ETK‹NL‹KLER‹M‹Z 

25 MART SALI 2008

Mimarlar Odas› ‹zmir fiubesi

"Binalarda Is› Yal›t›m›n›n Önemi" semineri
25 Mart 2008 Sal› günü gerçekleflti. Çat› ve
cephe panellerinin, prefabrik betonarme ya
da çelik yap› konstrüksiyonuna içeriden ya
da d›flar›dan giydirilerek monte edilen yap›
elemanlar› oldu¤u bilgisini veren yetkililer,
panellerin hafif olmas› sebebiyle günümüz
yap› üretim sürecinde s›kça tercih edildik-
lerini de ilettiler. 

Seminerin ard›ndan ‹zopoli firmas› taraf›n-
dan düzenlenen kokteylde, üyelerimiz yet-
kililerle birebir iletiflim kurma imkan›na sa-
hip oldular.
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ISI YALITIMININ ÖNEM‹
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G
‹ 27 MART PERfiEMBE

Do¤al Tafl ve Mermer Fuar›
D‹K‹L‹ - YAHfi‹BEY DENEMES‹

Nevzat Say›n Mimarl›k Hizmetleri bünye-
sinde yer alan ‹brahim Eyüp taraf›ndan ha-
z›rlanan "Dikili-Yahflibey Denemesi" söyle-
flisi 27 Mart 2008 Perflembe günü gerçek-
leflti.

Dikili’deki Yahflibey Köyü’nü; konumu, ikli-
mi, yaflayan insanlar› ile ayr›nt›l› olarak ak-
tararak sunufluna bafllayan Eyüp, burada
yer alan geleneksel evlerde duvar›n öne-
mine de¤inerek ne gibi ifllevler üstlendi¤i-
ni izleyenlerle paylaflt›.

Yahflibey Köyü’nde gerçeklefltirdikleri
projeleri kronolojik s›rayla aktaran Eyüp,
köyde var olan malzemelerle yaflanan de-
neyimi yine köy ve yak›n çevresindeki us-
talarla yaflad›klar›n› sözlerine ekledi. Eyüp
ayr›ca uygulad›klar› projelerde ince ve ka-
ba inflaat ayr›m› olmad›¤›n›, kal›plar sökül-
dü¤ünde içinde yaflamaya bafllanabilece-
¤ini de belirtti. Yahflibey’de elde ettikleri
projelerin, malzeme ve teknik aç›dan gelifl-
tirilmifl geleneksel ve yerel bir deneyim ol-
du¤unu aktaran Eyüp, dört kez A¤a Han
Mimarl›k Ödüllerine aday olduklar›n› da
sözlerine ekledi.

Do¤al Tafl ve Mermer Fuar› 2008 kapsa-
m›nda aç›lan Nevzat Say›n’›n “Duvar” Ser-
gisi de ilgiyle izlendi.

‹BRAH‹M EYÜP
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‹‹K‹ BOYUTLU KURUMSAL K‹ML‹K VE

ÜÇ BOYUTLU M‹MAR‹ ÇÖZÜM
‹L‹fiK‹LER‹

Reflit Soley’in "‹ki Boyutlu Kurumsal Kimlik
ve Üç Boyutlu Mimari Çözüm ‹liflkileri" söy-
leflisi 2 Nisan 2008 Çarflamba günü gerçek-
leflti. Tasar›m›; gizli bilinenlerin ortaya ç›ka-
r›lmas›, iliflkiye sokulmas› ve bütüne var›l-
mas› olarak tan›mlayan Soley, tasar›m›n
girdilerini oluflturan kültür, bilgi, içerik, ifl-
lev, teknoloji ve malzemenin yan› s›ra "gus-
to(be¤eni)"nun önemine de¤indi. Tasar›m-
c›n›n rolünün tercümanl›k oldu¤una de¤i-
nen Soley, biz, kimlik ve dil kavramlar› ile
ortaya ç›kan "ben"den söz ederek tasar›-
m›n bireysel bir hareket oldu¤unu aktard›.
Tasar›m›n çok çizmekten ba¤›ms›z oldu¤u-
na de¤inen Soley, kendi yönteminin düflün-
ce sisteminde eliminasyon oldu¤unu sözle-
rine ekledi. Veri ve iflveren tan›m›n›n do¤ru
yap›lmas›n›n öneminden söz eden Soley,
d›fl›n içi yans›tmas› gerekti¤ine de de¤indi.

29 MART CUMA 2008

‹smet ‹nönü Kültür Merkezi

22 MART CUMARTES‹ 2008

DESEM / DEÜ Rektörlük

"Bir Mimar ve Uygulamalar›" kapsam›nda ‹z-
mir’de konu¤umuz olan Bernhard Blauel, su-
nuflunu 29 Mart 2008 Cuma günü, Do¤al Tafl
ve Mermer Fuar› 2008 kapsam›nda ‹smet
‹nönü Kültür Merkezi’nde gerçeklefltirdi.

Blauel, 1986’dan bu yana Londra’da kendi
ad›na yürüttü¤ü çal›flmalar›ndan çeflitli ya-
p› ve iç mekan çal›flmalar›n› ‹zmirli meslek-
tafllar›na aktard›. Bermondsey’de 3 katl›
mevcut bir yap›n›n üstüne eklemlenerek
oluflturulan atölye ev, konsept proje uygu-
lamalar›, ofis iç mekan düzenlemeleri, bir
konsolosluk yap›s›n›n vize bölümü ile çal›fl-
ma ofislerinin ayr›flt›r›lmas› ifli, koruma alt›-
na al›nm›fl bir yap›n›n renovasyonu ve ye-
niden yorumlan›fl› ile elde etti¤i kendi evi,
3 m x 150 m’lik bir parselde uygulanmak
üzere gerçeklefltirdi¤i s›ra evler projesi gi-
bi, çok farkl› ölçek ve içerikteki proje ve
uygulama ifllerini tan›tt›. 

B‹R M‹MAR VE UYGULAMALARI 

BERNHARD BLAUEL

REfi‹T SOLEY
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39. DÖNEM ETK‹NL‹KLER‹M‹Z 

U¤ur Tanyeli’nin "Sinan’› ve Mimarl›¤›n› Na-
s›l Yorumlamal›" söyleflisi 9 Nisan 2008
Çarflamba günü gerçekleflti. Tarih yaz›m
yaklafl›mlar›ndan söz eden Tanyeli, zaman-
mekan-toplumsall›k ba¤lam›nda veya bi-
reyselli¤i ba¤lam›nda tarih yaz›m yakla-
fl›mlar›n›n yan› s›ra bu iki yaklafl›ma göre
radikal olan arkitektonik bir analiz yapmak
yaklafl›m›ndan da söz etti. Tanyeli üç ayr›
tarih yaz›m yaklafl›m›n› irdeleyerek; tarih
yaz›m›nda hep olan ve olacak olan prob-
lem olarak; kullan›lan kavramlar›n, hatta
yaz›lan tarihin kendisinin tarihsel oldu¤una
de¤indi. Sinan’› kendi bilgi binas› aral›¤›n-
da anlamak, okumak zorunda oldu¤umuza
de¤inen Tanyeli, bu flekilde irdeleyemeyi-
flimizin nedeninin Sinan’a ayr› bir pencere-
den bakmak isteyiflimiz oldu¤unu aktard›.
Sinan’›, kendi devrinde yaflayan Baki ve K›-
nal›zade ile okumak yerine bugün bizimle
yafl›yormuflças›na irdelemenin do¤ru ol-
mayaca¤›n› sözlerine ekledi.

S
Ö

Y
LE

fi
‹

S
E
M

‹N
E
R

S‹NAN’I VE M‹MARLI⁄INI
NASIL YORUMLAMALI

09 N‹SAN ÇARfiAMBA 2008

DESEM / DEÜ Rektörlük

11-12 N‹SAN CUMA - CUMARTES‹ 2008

DESEM / DEÜ Rektörlük

U⁄UR TANYEL‹

‹zmir Vergi Dairesi Baflkanl›¤›, Vergi De-
netmenlerinden Aykut Kolatar ve Raflit
Uçan taraf›ndan haz›rlanan “Mimarlar›n
Vergisel Yükümlülükleri Semineri” 11-12 Ni-
san tarihlerinde Desem’de gerçekleflti. Se-
minerin ilk gününde; mimarlar›n kazançla-
r›n›n daha ziyade serbest meslek kazançla-
r› kapsam›nda de¤erlendirildi¤ini belirten
Kolatar, Serbest Meslek Kazanc›n›n tan›m›-
n› ve unsurlar›n› aç›klad›. Mimarlar›n ser-
best meslek ve limited flirketler bünyesin-
de vergisel yükümlülüklerini ve mimarlar›n
kazançlar›n›n nas›l tespit edildi¤ine iliflkin
bilgiler verdi. Seminerin ikinci gününde ise
"Vergi ‹ncelemelerinde Mükellefin Haklar›
‹darenin Yükümlülükleri" ve "Tüm Yönle-
riyle Vergi ‹ncelemesi" bafll›klar› alt›nda
üyelerimize özellikle vergi denetimleri sü-
recinde haklar›, yükümlükleri ve dikkat et-
meleri gereken noktalar aktar›ld›.

M‹MARLI⁄IN VERG‹SEL
YÜKÜMLÜLÜKLER‹
AYKUT KOLATAR
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39. DÖNEM ETK‹NL‹KLER‹M‹Z 

S
Ö

Y
LE

fi
‹

TE
K

N
‹K

 G
E
Z
‹EFES YAMAÇEVLER

20 Nisan 2008 Cumartesi günü sabah Tor-
bal›’da Temel Usta’da yap›lan sabah kah-
valt›s›ndan sonra Efes Müzesi’nden Arkeo-
log Feride Kat’›n eflli¤inde Efes ve Yama-
çevler gezimize bafllad›k.

Dört saat süren Efes ve Yamaçevler’deki
bilgilendirmeden sonra ö¤le yeme¤imizi
Hitit Restoran’da yiyip, teknik gezimize
Selçuk Müzesi’nde devam ettik.

Efes, Yamaçevler ve Selçuk Müzesi’nde
bizlere efllik eden Arkeolog Feride Kat’a ve
bu imkan› sa¤layan Selçuk Müze Müdürü
Cengiz Topal’a Mimarlar Odas› ‹zmir fiube-
si ad›na teflekkür ederiz.

Müzeden sonra St. John Kilisesi ve ‹sabey
Camii gezildi. A¤açlar alt›ndaki kafede çay
molas›n›n ard›ndan geç vakit ‹zmir’e hare-
ket ettik.

16 N‹SAN ÇARfiAMBA 2008

Mimarlar Odas› ‹zmir fiubesi

20 N‹SAN CUMARTES‹ 2008

Cengiz Kabao¤lu’nun "Kayakap› Kültürel
ve Do¤al Çevre Koruma ve Canland›rma
Projesi" söyleflisi 16 Nisan 2008 Çarflamba
günü gerçekleflti. Kabao¤lu proje alan›
hakk›nda genel bir bilgilendirmenin ard›n-
dan proje ortaklar›n› aktard›. Kabao¤lu ay-
r›ca a¤›rl›kl› olarak terkedilmifl özel mülki-
yet olan alan›n yasal durumundaki gelifl-
meleri aktard›. Projenin amac›n›n; Kayaka-
p› Mahallesi’nin, tarihi yap›lar›, kentsel do-
kusu ve do¤al alanlar›yla birlikte bir ‘çevre
miras›’ olarak korunmas› ve kültür turizmi
a¤›rl›kl› ifllevlendirilmesi ile uluslararas›
standartlarda, sürdürülebilir turizm yat›r›-
m›n gerçeklefltirilmesi: tarihi yap›larda ko-
naklama imkanlar›n›n yarat›lmas›, günübir-
lik turizm faaliyetleri ile mahallenin geçmifl
yaflant›s›n›n canland›r›larak ziyaretçilere
tan›t›lmas› oldu¤unu belirten Kabao¤lu,
ana ilkeleri, yöntemi, ana dan›flmanl›k ko-
nular› hakk›nda bilgi verdi.

KAYAKAPI KÜLTÜREL VE DO⁄AL
ÇEVRE KORUMA VE 
CANLANDIRMA PROJES‹
CENG‹Z KABAO⁄LU

CENG‹Z TOPAL - FER‹DE KAT
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39. DÖNEM ETK‹NL‹KLER‹M‹Z 
S
E
R

G
‹ 29 N‹SAN PAZARTES‹ 2008

Mimarlar Odas› ‹zmir fiubesi

Abdülkadir Biçer’in “Do¤alar ve Portreler”
Foto¤raf Sergisi 29 Nisan 2008 tarihinde
düzenlenen kokteyl ile aç›ld›. Üç hafta bo-
yunca aç›k kalan sergi, üyelerimiz taraf›n-
dan ilgiyle izlendi.

DO⁄ALAR VE PORTRELER
FOTO⁄RAF SERG‹S‹

ABDÜLKAD‹R B‹ÇER

S
Ö

Y
LE

fi
‹ 06 MAYIS SALI 2008

Mimarlar Odas› ‹zmir fiubesi

Bünyamin Derman’›n "Bir Mimar ve Uygu-
lamalar›" söyleflisi 6 May›s 2008 Sal› günü
gerçekleflti. 

db mimarl›k ofisi hakk›nda bilgi vererek
söyleflisine bafllayan Derman, meslek ha-
yat›n›n büyük k›sm›n› yar›flmalar için haz›r-
lad›¤› projelerin oluflturdu¤unu ve yar›fl-
malara kat›larak pek çok deneyim kazand›-
¤›n› belirtti. Daha sonra db mimarl›k olarak
tasarlad›klar› projelere iliflkin örnekler su-
nan Derman, öncelikle ‹zmir Adnan Men-
deres ve Dalaman Havalimanlar› yar›flma-
lar› için haz›rlad›klar› projelere de¤indi. Bu
projeleri haz›rlarken Avrupa’n›n ve dünya-
n›n pek çok havaliman›n› incelediklerini ve
bu tür karmafl›k ifllevli yap›lar›n tasarlan-
mas› aflamas›nda büyük bir bilgi birikimine
gereksinim duyuldu¤unu belirtti. Özellikle
Dalaman Havaliman› uygulama projesinin
her safhas›nda hem kiflisel hem de ofis ola-
rak pek çok önemli deneyim kazand›klar›n›
vurgulad›. 

Derman havaliman› projesinden sonra
Çaml›ca Kulesi için haz›rlad›klar› öneriyi
sundu. Projenin gerçeklefltirilmesine yöne-
lik Arup grubu ile yapt›klar› çal›flmalara de-
¤indi. Kendi ofisinden yola ç›karak, mimar-
l›k ofislerinin de günümüzde rekabet ko-
flullar›na uyum sa¤layabilmesi için kurum-
sallaflmas›n›n zorunlu oldu¤unu dile getir-
di. Son olarak ekolojik planlama ilkelerine
uygun olarak tasarlad›klar› Edip ‹plik Al›fl-
verifl Merkezi ve Siemens için haz›rlad›klar›
kampus alan› projelerini sundu.  

B‹R M‹MAR VE UYGULAMALARI

BÜNYAM‹N DERMAN
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39. DÖNEM ETK‹NL‹KLER‹M‹Z 

S
Ö

Y
LE

fi
‹20 MAYIS SALI 2008

Mimarlar Odas› ‹zmir fiubesi

Boran Ekinci’nin "Bir Mimar ve Uygulama-
lar›" temas› kapsam›ndaki söyleflisi 20 Ma-
y›s 2008 Sal› günü gerçekleflti. Boran Ekin-
ci Mimarl›k Bürosu’nun çal›flma düzenin-
den söz eden Ekinci, ilk olarak Dalokay Mi-
marl›k Bürosu ile ortak çal›flt›klar› Konya
Olimpiyat Köyü projesini izleyenlerle pay-
laflt›. Ekinci ayr›ca Eston Tatarc›k Evleri Ta-
n›t›m ve Sat›fl Ofisi ve Fethiye Ece Marina
yap›lar›n›n ard›ndan ODTÜ ARGE Binas› ve
Kemer 50 Evleri’ni uygulama aflamalar›yla
birlikte aktard›. Ekinciler Genel Müdürlük
Binas›’ndan sonra aktard›¤› ODTÜ Haz›rl›k
Binas›’nda genellikle sonradan s›vanan ve
boyanan duvarlar›n aksine brüt betonu
kullanabildi¤ini aktard›. Selenium Country
ve Emirgan Konutlar› örnekleri üzerinden
daha birçok kapal› sitenin tercih edilir olma
sebebinin güvenlik sorunu oldu¤una de¤i-
nen Ekinci, refah seviyesi yüksek bir ülke
olunmas› durumunda yap›lan tüm bu iflle-
rin anlam›n› yitirece¤ini sözlerine ekledi. 

B‹R M‹MAR VE UYGULAMALARI

BORAN EK‹NC‹

S
Ö

Y
LE

fi
‹27 MAYIS SALI 2008

Mimarlar Odas› ‹zmir fiubesi

Halis Günel ve Emre Ilg›n’›n "Bir Mimari Ta-
sar›m Kriteri Olarak Rüzgar Enerjisi Kulla-
n›m›" ve "Yüksek Binalarda Rüzgar Etkisi-
ne Karfl› Mimari Tasar›m Yaklafl›mlar›" te-
malar›na de¤indikleri söylefli 27 May›s Sal›
günü gerçekleflti. Ege Mimarl›k’ta yay›mla-
nan "Bir Mimari Tasar›m Kriteri Olarak Rüz-
gar Enerjisi Kullan›m›" makalesinin içeri¤i-
ne ek olarak modern gökdelenlerin, tafl›y›-
c› sistem tasar›m› alan›ndaki geliflmeler ve
yüksek dayan›ml› malzeme kullan›m› ile
yüksekli¤i artt›kça, a¤›rl›k ve rijitli¤inin aza-
larak narinlik ve esnekli¤i, dolay›s›yla rüz-
gar yüküne karfl› hassasiyetinin artaca¤›
bilgisini veren Günel, yüksek binalar›n ma-
ruz kald›¤› rüzgar yükleri ve yanal sal›n›m›n
önemli bir sorun haline geldi¤ini aktard›.

RÜZGAR ENERJ‹S‹N‹N M‹MAR‹
TASARIM G‹RD‹S‹ OLARAK 
KULLANIMI

HAL‹S GÜNEL - EMRE ILGIN
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39. DÖNEM ETK‹NL‹KLER‹M‹Z 
S
Ö

Y
LE

fi
‹ 10 HAZ‹RAN SALI 2008

Mimarlar Odas› ‹zmir fiubesi

Ifl›l Turan Öznur’un "‹ç Mekan Tasar›m›"
söyleflisi 10 Haziran 2008 Sal› günü ger-
çekleflti. Bürosunun genel iflleyiflinden ve
kendi tasar›m geçmiflinden söz eden Öz-
nur, iç mekan tasar›m› konusundaki uygu-
lamalar›n› izleyenlerle paylaflt›. Projelerini
dört ana grupta aktaran Öznur, "ticari ifl-
letmeler içinde bulunan projeler" bafll›¤› al-
t›nda, Antalya, ‹zmir ve Dalaman havalima-
n› içerisinde yer alan projelerini izleyenler-
le paylaflt›. A¤›rl›kl› olarak havalimanlar›n-
da ve al›flverifl merkezlerinde yer alan bu
tür kafe/barlar›n; fl›k, çarp›c›, hijyenik ol-
mas› gerekti¤ine de¤inen Öznur, ayn› za-
manda küçük bir alanda ciddi bir altyap›ya
ihtiyaç duydu¤unu da sözlerine ekledi.
"Konsept projeler" bafll›¤› alt›nda Domi-
no’s Pizza örneklerini paylaflan Öznur, var
olan bir konseptin uygulama aflamas›nda
uyarlanmas› iflinin ayr›nt›lar›n› da aktard›.
Hedef kitlenin öneminin ön planda oldu¤u
"bireysel iflletme projeleri" ba¤lam›nda Al-
sancak ve Karfl›yaka’dan örnekler sunan
Öznur, son olarak "sponsor projeleri" bafl-
l›¤› alt›nda yapt›¤› projelerini aktard›. 

‹Ç MEKAN TASARIMI

IfiIL TURAN ÖZNUR

S
E
M

‹N
E
R DUPONT DOR‹AN AKR‹L‹K YÜZEY

KAPLAMA ÜRÜNÜ
Hanefi Küçük’ün haz›rlad›¤› "Dupont Corian
Akrilik Yüzey Kaplama Ürünü" semineri 28
May›s 2008 Çarflamba günü gerçekleflti. ‹lk
olarak Dupont flirketinin kuruluflu ve gelifli-
mini aktaran Küçük, ürün çeflitlerini ayr›n-
t›lar›yla aktard›. Dupont Ege Bölge sat›fl
yetkililerini izleyenlere tan›tan Küçük, mi-
marlara her türlü tan›t›m ve teknik destek
verebileceklerini de iletti. Dupont taraf›n-
dan icat edilen Dupont Corian yüzey kap-
lama malzemesinin tan›t›m› Küçük taraf›n-
dan yap›ld›. Seminerin ard›ndan firma ta-
raf›ndan düzenlenen kokteylde üyelerimiz,
ürün ile ilgili sorular›na firma yetkilileri ta-
raf›ndan cevap alma imkan› buldu.

28 MAYIS ÇARfiAMBA 2008

Mimarlar Odas› ‹zmir fiubesi
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39. DÖNEM ETK‹NL‹KLER‹M‹Z 

S
E
M

‹N
E
R16 HAZ‹RAN PAZARTES‹ 2008

Hilton Oteli

Seramiksan taraf›ndan düzenlenen "Sera-
CAD Üç Boyutlu Modelleme Program›" ta-
n›t›m semineri 16 Haziran 2008 Pazartesi
günü gerçekleflti. Seramiksan firmas› hak-
k›nda bilgi verilerek bafllayan seminer, Se-
raCAD program› üzerinde çal›flan yetkililer
taraf›ndan genel olarak program›n›n özel-
liklerinin ve iflleyiflinin aktar›lmas›yla de-
vam etti. Programa nas›l ulafl›labilece¤inin
bilgisi de verilen seminerde, program hak-
k›nda her türlü yard›m›n en k›sa zamanda
sa¤land›¤› da izleyicilerle paylafl›ld›. Semi-
ner sonras›nda firma taraf›ndan düzenle-
nen kokteylde izleyiciler program hakk›n-
da ayr›nt›l› bilgi edinme ve ön kay›t yapt›r-
ma imkan›na sahip oldular.

SeraCAD ÜÇ BOYUTLU 
TASARIM PROGRAMI

S
Ö

Y
LE

fi
‹24 HAZ‹RAN SALI 2008

Mimarlar Odas› ‹zmir fiubesi

Seçkin Kutucu’nun "Bursa Santral Garaj
Kent Meydan› Mimari ve Kentsel Tasar›m
Projesi" söyleflisi 24 Haziran 2008 Sal› gü-
nü gerçekleflti. Proje ve uygulama aflama-
lar›nda yer alan ekip arkadafllar›ndan söz
eden Kutucu, ekip ifli olman›n ve ekibin
uyumlu çal›flmas›n›n önemine de¤indi. Bur-
sa Santral Garaj Kent Meydan› Mimari ve
Kentsel Tasar›m Projesini, dört aflamada
aktaran Kutucu, ilk olarak yar›flma projesi
aflamas›n› alan›n konumu, çevre verileri ve
yak›n›ndaki kentsel dönüflüm projeleriyle
birlikte aktard›. Kutucu, ikinci aflamada
Bursa Büyükflehir Belediyesiyle ve sonra-
s›nda projeye bir yat›r›mc›yla devam etti-
rilmesi aflamas›nda yat›r›mc›yla görüflme-
lerin oldu¤u bilgisini verdi. Bu aflamada
projenin revize edilmesinin söz konusu ol-
du¤unu aktaran Kutucu, yar›flma projesin-
de önerdikleri çok ifllevli tasar›m›n, sadece
al›flverifl ve e¤lence ifllevlerini bar›nd›rd›¤›
projeye dönüflüm sürecini aktard›. Kutucu
son olarak uygulama aflamas›n› ayr›nt›la-
r›yla birlikte izleyenlerle paylaflt›.

BURSA SANTRAL GARAJ 
KENT MEYDANI VE 
KENTSEL TASARIM PROJES‹

SEÇK‹N KUTUCU
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39. DÖNEM ETK‹NL‹KLER‹M‹Z 

DO⁄AN HIZLAN

M‹MARLI⁄A BAKIfi

Do¤an H›zlan’›n "Mimarl›¤a Bak›fl" söyleflisi
10 Eylül 2008 Çarflamba günü gerçekleflti.
Yaflad›¤› kentlere binalardan bakt›¤›n› ve
bir kentin alg›s›n›n tan›nm›fl binalarla güçle-
nece¤ini aktaran H›zlan, Moskova ve Frank-
furt örnekleri üzerinden kent kimli¤ine ve
Türkiye’de bunun sa¤lanamay›fl›na de¤indi.
Ayr›ca yurtd›fl›ndaki birçok büyükkente
ayak bast›¤›m›zda o kenti tan›yabilece¤imi-
zi lakin ‹stanbul’da çok yo¤un flekilde yap›-
lan konut sitelerinde, bulundu¤umuz yerin
‹stanbul olup olmad›¤›n› sorgulad›¤›n› dile
getirdi. Küreselleflme sürecine ra¤men bir-
çok korunan kent örne¤inin yan›nda ülke-
mizin bu derece yoksun kal›fl›na, kendi ilgi
alan› edebiyat kitaplar› üzerinden örnekler
vererek de de¤indi. Koruman›n mimari aç›-
dan öneminin yan› s›ra edebi bir romanda
geçen soka¤›n günümüze tafl›nmay›fl›n›
kültürel bir kay›p olarak gören H›zlan, ülke-
mizin bu probleminin paray› kazananlar›n
kültürü kazanlar ile ayn› kifliler olmad›¤›n-
dan kaynakland›¤›n› iletti. 

10 EYLÜL ÇARfiAMBA 2008

‹zmir Sanat

ALTHERMA DA‹K‹N ISI POMPASI
‹LE TOPLAM KONFOR ÇÖZÜMÜ

Daikin taraf›ndan düzenlenen "Altherma
Daikin Is› Pompas› ile Toplam Konfor Çö-
zümü" semineri 16 Eylül 2008 Sal› günü
gerçekleflti. Düflük s›cakl›ktaki enerjiyi çev-
reden al›p s›cakl›¤›n› yükselterek ›s›tma ih-
tiyac›n› karfl›layan ›s› pompas›n›n, çok so-
¤uk havalarda dahi bir evi ›s›tabilme kapa-
sitesine sahip oldu¤u bilgisi verilen semi-
nerde yüksek verimlilikte ›s› üreten siste-
min, çevreye duyarl›l›¤› yetkililer taraf›n-
dan aktar›ld›. Ayr›ca yerden ›s›tma sistemi
veya düflük s›cakl›k radyatörleri ile ›s›tma,
fan coil ile hem ›s›tma hem so¤utma, s›cak
su boyleri ile y›l boyunca s›cak su ihtiyac›-
n›n karfl›lanabilece¤i aktar›ld›. 

Seminer sonras›nda firma taraf›ndan dü-
zenlenen kokteylde izleyiciler ›s› pompas›
hakk›nda ayr›nt›l› bilgi edinme  imkan›na
sahip oldular.

16 EYLÜL SALI 2008

Mimarlar Odas› ‹zmir fiubesi
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39. DÖNEM ETK‹NL‹KLER‹M‹Z 

AKIN ERSOY

19 EYLÜL CUMA 2008

Agora Kaz› Baflkan› Yrd. Doç Dr. Ak›n Ersoy
eflli¤inde mimarlar ve mimarl›k ö¤rencileri
için düzenlenen Agora Kaz› Alan› Gezisi 19
Eylül 2008 tarihinde gerçekleflti. Agora ya-
p›lar› ve ifllevlerinden bahseden Ersoy,
Agora Kaz›s›n›n geçmifli hakk›nda k›saca
bilgi verdi.  Stoalar›n günümüze gelene de-
¤in pek çok de¤iflim geçirdi¤i, pek çok kez
su bask›n›na u¤rad›¤›, antik dönemde bu
bask›nlar›n önlenmesi için zeminin yüksel-
tilmesi gibi pek çok düzenleme yap›ld›¤›
vurgulanm›flt›r. Kaz› alan›nda gerçeklefltiri-
len restorasyon ve koruma çal›flmalar› hak-
k›nda da bilgi veren Ersoy, kaz› alan› ve bu-
luntular›n›n iklimsel olaylardan etkilenme-
mesi için Ticaret Odas›’n›n deste¤iyle koru-
ma çat›s› yap›ld›¤›n› belirterek, agora du-
varlar› üzerinde çok nadir olarak rastlanan
grafitilere ve bunlar›n nas›l korunaca¤›na
iliflkin bilgi verdi. Agora’n›n kaz›lmayan bö-
lümlerinin bulundu¤unu belirten Ersoy, kaz›
çal›flmalar›n›n devam edece¤ini bildirdi.

AGORA GEZ‹S‹

24 HAZ‹RAN SALI 2008

Mimarlar Odas› ‹zmir fiubesi

Aydan Volkan taraf›ndan haz›rlanan "Bir
Mimar ve Uygulamalar›" söyleflisi 24 Eylül
2008 Çarflamba günü gerçekleflti. Kültür
ve Turizm Bakanl›¤›'n›n ‹zmir Eski Tekel Bi-
nalar›n› 'Yeniden ‹fllevlendirme' dönüflüm
projesi kapsam›nda ‹zmir Ticaret Odas›,
Arkas Holding ve ‹zmir Ekonomi Üniversi-
tesi birlikteli¤inde kültür merkezine dönüfl-
türülecek yap›lar›n tasar›m grubunda yer
ald›klar›n› dile getiren Volkan, projeyle ilgi-
li s›k s›k ‹zmir’de bulunaca¤›n› da sözlerine
ekledi. Kreatif Mimarl›k ekibinden ve ekip
iflinin günümüzdeki öneminden bahseden
Volkan, ilk olarak tasarlad›klar› ofis yap›la-
r›ndan TEB Bölge Müdürlü¤ü, Petrol Ofisi
Genel Müdürlü¤ü, ARKAS Ofis Binas› ve
ARKAS Holding ‹fl Merkezi&Konser Salo-
nu’nu izleyenlerle paylaflt›. 

B‹R M‹MAR VE UYGULAMALARI

AYDAN VOLKAN
TE
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39. DÖNEM ETK‹NL‹KLER‹M‹Z 
P
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‹ 13 EK‹M PAZARTES‹ 2008

Atatürk Kültür Merkezi

Mimarlar Odas› ‹zmir fiubesi taraf›ndan her
y›l düzenlenen Mimarl›k Haftas› Etkinlikleri
13 Ekim Pazartesi günü yap›lan tören ile
bafllad›. Mimarlar Odas› ‹zmir fiubesi Yöne-
tim Kurulu Baflkan› Hasan Topal, yaflanan
finansal krize ve bu krizden ilk olarak etki-
lenecek sektörün mimarl›k ve inflaat sektö-
rü oldu¤una de¤inerek bafllad›¤› konuflma-
s›nda mimarl›k haftas› için belirlenen
"kentle karfl›laflma-lar" temas›n›n kente ve
mimarl›¤a dair yeni sorular sorabilmek ve
fark›ndal›¤› art›rmak amac› tafl›d›¤›n› dile
getirdi. ‹zmir Vali Yard›mc›s› fiükrü Kara
tüm mimarlar›n mimarl›k gününü kutlaya-
rak bafllad›¤› konuflmas›nda kültürel ve ye-
rel girdilerin mimarl›kla bütünleflerek kent-
lerin biçimlendirilmesi sonucu daha yafla-
n›l›r çevrelerin ortaya ç›kabilece¤ine de-
¤indi. Aç›l›fl konuflmalar›n›n ard›ndan mes-
lekte 30. ve 50. y›l›n› geride b›rakan üyele-
rimiz için plaket töreni gerçeklefltirildi ve
"kentle karfl›laflma-lar" temas›yla düzenle-
nen foto¤raf yar›flmas›nda dereceye giren
ve sergilemeye hak kazanan yar›flmac›lara
ödülleri verildi. Plaket ve ödül töreninin ar-
d›ndan Mimarl›k Haftas›n›n tematik sunuflu
Yrd. Doç. Dr. Zehra Ersoy taraf›ndan ger-
çeklefltirildi. Karfl›laflma kavram›na ve bu
kavram›n kent ile insan iliflkilerine yans›ma-
lar›na de¤inen Ersoy, gündelik yaflam›n
önemine dikkat çekerek, kente dair fark›n-
dal›klar›n art›r›lmas›n›n amaçland›¤›n› be-
lirtti. Düzenlenen etkinliklere toplam 1978
kat›l›m oldu.
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39. DÖNEM ETK‹NL‹KLER‹M‹Z 

A
TÖ

LY
E14 EK‹M SALI 2008

Atatürk Kültür Merkezi

Reflit Soley yürütücülü¤ünde 14 Ekim Sal›
günü gerçekleflen Tasar›m Yöntemleri
Atölyesi, ö¤rencilerin kendilerine ait bir
fley olup olmad›¤› sorunsal› üzerinden ben
kavram›na ve bu kavramdan tasar›ma uza-
nan bir sürece evrildi. Ö¤rencilerden kendi
seçtikleri bir varl›k için yine kendi seçtikle-
ri bir mekan tasar›m›n› al›fl›lmad›k bir yön-
temle gerçeklefltirmeleri ve bunu di¤er ka-
t›l›mc›larla paylaflmalar› istendi. Çal›fltay
bu sunufllar üzerinden gerçekleflen tart›fl-
malarla son buldu.

TASARIM YÖNTEMLER‹

REfi‹T SOLEY

A
TÖ

LY
E

TE
K

N
‹K

 G
E
Z
‹

14 EK‹M SALI 2008

Resim Heykel Müzesi

Burkay Pasin ve Ruken Güleryüz yürütücü-
lü¤ünde 14 Ekim Sal› günü gerçekleflen
Müzik-Mimarl›k: Ses-Mekan Atölyesinde;
müzik mimarl›k iliflkisinin dolayl› oldu¤u
ancak bu çal›flmada müzikal formun görse-
le, mimari formun da iflitsele uyarlanma sü-
reci ve alternatiflerinin de¤erlendirilece¤i,
bu iki farkl› alg›n›n etkileflimi ve yarat›c› sü-
rece katk›s›n›n irdelenece¤i belirtildi. 

MÜZ‹K - M‹MARLIK: SES - MEKAN

BURKAY PAS‹N - RUKEN GÜLERYÜZ

14 EK‹M SALI 2008

"Mimarlar Yap›lar›n› Gezdiriyor" bafll›¤› al-
t›nda mimar› Tevfik Tozkoparan ve Emre
Ulafl eflli¤inde Adnan Saygun Kültür Mer-
kezi 14 Ekim 2008 tarihinde gezildi. ‹ki
grup halinde gerçekleflen gezide öncelikle
Tevfik Tozkoparan ve Emre Ulafl taraf›n-
dan kat›l›mc›lara yap› hakk›nda bilgi verildi.
Yap›n›n d›fl mekanlar›n›n ard›ndan salonlar
gezildi. Emre Ulafl’›n salonlar›n teknik do-
nam›na ve tesisat›na iliflkin bilgilendirmesi-
nin ard›ndan, salonlar›n sahne arkas›nda
yer alan sanatç› soyunma odalar› vb. me-
kanlar gezildi. 

M‹MARLAR YAPILARINI GEZD‹R‹YOR

A. ADNAN SAYGUN SANAT MERKEZ‹
TEVF‹K TOZKOPARAN - EMRE ULAfi
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39. DÖNEM ETK‹NL‹KLER‹M‹Z 
G

E
Z
‹ 14 EK‹M SALI 2008

Agora Kaz› Baflkan› Yrd. Doç Dr. Ak›n Er-
soy eflli¤inde kent halk› için düzenlenen
Agora Kaz› Alan› Gezisi 14 Ekim 2008 tari-
hinde gerçekleflti. 

Öncelikle agora yap›lar› ve ifllevlerinden
bahseden Ersoy, Agora Kaz›s›’n›n geçmifli
hakk›nda k›saca bilgi verdi. Kaz› alan›nda
gerçeklefltirilen restorasyon ve koruma ça-
l›flmalar› hakk›nda da bilgi veren Ersoy,
Agora’n›n kaz›lmayan bölümlerinin bulun-
du¤unu ve kaz›lar›n devam etmesi için yan
parsellerde kamulaflt›rma çal›flmalar›n›n
devam etti¤ini belirtti ve kaz› çal›flmalar›-
n›n devam edece¤ini bildirdi.

AGORA KAZI ALANI

AKIN ERSOY

S
Ö

Y
LE

fi
‹ 14 EK‹M SALI 2008

Atatürk Kültür Merkezi

‹hsan Bilgin’in "Mimarl›¤›n Metropol Karfl›-
s›ndaki Hamleleri" tematik sunuflu 14 Ekim
2008 Sal› günü gerçekleflti. Bilgin, yeni mi-
marl›k söyleminde dikkat çeken metropol
kavram›na ve bu gerçek üzerine art›k mi-
marlar›n daha çok düflündüklerine de¤ine-
rek bafllad›¤› söyleflide, ilk kez 70’lerde
Rem Koolhaas taraf›ndan yaz›lan "Delirio-
us New York/Ç›lg›n New York" kitab› ile di-
le getirilen metropol kavram›n›n günümüz-
de oldukça yo¤un kullan›ld›¤›na, bienaller-
de karfl›laflt›rmal› olarak yer verildi¤ine de-
¤indi. Rem Koolhaas’›n Chicago’daki Stu-
dent Center IIT binas›na yeni fonksiyona-
lizme örnek göstererek sunuflunda yer ve-
ren Bilgin, Frank Gehry’nin Chicago’daki
Jay Pritzker Pavillion ve Zaha Hadid’in Vi-
yana’daki Spittelu Yerleflimi ile ‹stanbul
Kartal Projesinin yeni ekspresyonizm (yeni
d›flavurumculuk) içerisinde yer ald›¤›na
de¤indi. Herzog+de Meuron’un Barselo-
na’daki Forum yap›s›n›n içeal›m üzerine bir
kurgusu oldu¤una de¤inen Bilgin, yine
Herzog+de Meuron’un yeni fenomonolojiyi
temsil eden Hoster Lentos Museum’unda
estetik bir hamle yerine, duyusal bir çekim
alan› yarat›ld›¤›na dikkat çekti.

M‹MARLI⁄IN METROPOL
KARfiISINDAK‹ HAMLELER‹
‹HSAN B‹LG‹N
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39. DÖNEM ETK‹NL‹KLER‹M‹Z 
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L14 EK‹M SALI 2008

Atatürk Kültür Merkezi

Günkut Ak›n, ‹hsan Bilgin, Nevzat Say›n ve
Tansel Korkmaz’›n kat›l›m›yla gerçekleflen
"Viyana – Chicago: Metropol ve Mimarl›k"
Paneli 14 Ekim 2008 Sal› günü gerçekleflti.
‹stanbul Bilgi Üniversitesi Mimari Tasar›m
Yüksek Lisans Program›’nda geçen dönem
Viyana ve Chicago kentleri üzerinden tart›-
fl›lan metropol ve mimarl›k iliflkisi ayn› bafl-
l›kla bir sergi ve panel olarak sunuldu. Pa-
nel kat›l›mc›lar› tarihselli¤in ve kasvetin
kenti Viyana ile h›z›n ve dinamizmin kenti
Chicago’yu iki farkl› k›tan›n iki metropolü-
nü de¤erlendirdiler. 

VIYANA - CHICAGO
METROPOL VE M‹MARLIK

GÜNKUT AKIN - ‹HSAN B‹LG‹N -
NEVZAT SAYIN - TANSEL KORKMAZ

A
TÖ

LY
E15 EK‹M ÇARfiAMBA 2008

Atatürk Kültür Merkezi

Ahmet ‹¤dirligil yürütücülü¤ünde 15 Ekim
Çarflamba günü gerçekleflen “Eski ve Yeni
– Kentteki De¤iflimler ve ‹nsanlar Atölyesi”,
‹¤dirligil’in Akdenizlilik örne¤i üzerinden
kimlik, yerellik ve o yere özgü olma durum-
lar›n›n irdelendi¤i sorular üzerinden ö¤ren-
cilerin konuya dahil edilmeye çal›flmas›yla
bafllad›. Gerçeklefltirdi¤i Bodrum ve Akde-
niz sunuflu ile bu sorgulamay› güçlendiren
‹¤dirligil, Bodrum’un kimli¤inde önemli bir
yeri olan mandalinan›n yaln›zca 70 y›ll›k bir
geçmifle sahip oldu¤unu, öncesinde incir-
liklerin ve daha da öncesinde üzümün yer
ald›¤› bilgisini verdi. ‹nsan›n önemine yer
verilen ve yap›lan her fleyde insan›n ana
girdi oldu¤u gerçe¤inin unutulmamas› ge-
reklili¤i savunulan çal›fltayda, yap›lan Ke-
meralt› ve Konak Meydan› gezisi ile bu yer-
lerde ‹zmir’e ait bir fleylerin olup olmad›¤›
ve gezilen alanlar›n sorunlar› gözlemlendi.
Gezi sonras› Konak Meydan› ve K›zlara¤as›
Han› Avlusu üzerine gözlemlenen sorunlar,
insan ve kentteki de¤iflimler ba¤lam›nda iki
grup olarak irdelendi ve projeler üretildi.
Üretilen ürünler çal›fltay›n son aflamas›nda
tüm kat›l›mc›larla birlikte de¤erlendirildi.

ESK‹ VE YEN‹ - KENTTEK‹
DE⁄‹fi‹MLER VE ‹NSANLAR
AHMET ‹⁄D‹RL‹G‹L
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39. DÖNEM ETK‹NL‹KLER‹M‹Z 

A
TÖ

LY
E 15 EK‹M ÇARfiAMBA 2008

‹KSEV

Zehra Ersoy ve Görkem Dizdar yürütücü-
lü¤ünde 15 Ekim Çarflamba günü gerçekle-
flen “Karfl›laflmalar: Mimarl›k ve Dans Atöl-
yesi”, ikilinin daha önce gerçeklefltirdikleri
"Dans Eden Bedenler" atölyesinde yafla-
d›klar› deneyimi kat›l›mc›larla paylaflmalar›
ile bafllad›.

Karfl›laflma kavram› üzerinde yap›lan tar-
t›flman›n ard›ndan Alsancak K›br›s fiehitle-
ri Caddesi örne¤i üzerinden bir soka¤›n sa-
bah, ö¤le, akflam ve gece vakitlerindeki
ak›flkanl›¤›, bu ak›fl›n meydana getirdi¤i
ruh hali ve sokak üzerinde meydana gelen
formlar bedensel dille ortaya konmaya ça-
l›fl›ld›. Mimarl›k ö¤rencileri; mimarinin insan
hareketlerini do¤ru biçimlendirdi¤i ölçüde
baflar› kazanaca¤›n› örneklerle ortaya ko-
yarak, bundan sonra hareketi de bir tasa-
r›m girdisi olarak de¤erlendireceklerini be-
lirttiler. 

KARfiILAfiMALAR: 
M‹MARLIK VE DANS

ZEHRA ERSOY - GÖRKEM D‹ZDAR

G
E
Z
‹ 15 EK‹M ÇARfiAMBA 2008

Kent Mimarl›k Haritas›’n›n Rotas›nda "Al-
sancak" Gezisi Yrd. Doç. Dr. Emel Kay›n’›n
eflli¤inde 15 Ekim Çarflamba günü gerçek-
leflti. Alsancak Bölgesi’ni ve orada yer alan
mimarl›¤›, tarihsel ve mekansal aç›l›mlar›y-
la kavratmaya çal›flman›n ötesine geçen
gezi, mimarl›¤a özel bir bak›fl aç›s›n›n, kay-
g›lar›n, sorgulamalar›n ve bu meslek alan›-
n›n kulland›¤› dilin kentlilerle paylafl›laca¤›
bir etkinlik olarak da düflünülmüfltür. Mi-
marlar Odas› ‹zmir fiubesi bünyesinde ör-
gütlenen bir çal›flma grubu taraf›ndan ha-
z›rlanan "Kent Mimarl›k Haritas›"nda refere
edilen binalar›n rotas›nda sürdürülen gezi,
Alsancak Gar – Pasaport – Kültürpark ara-
s›nda konumlanan alan içerisinde gerçek-
lefltirildi. Alsancak Bölgesi’nin kentin hem
tarihsel hem de modern yüzünü olufltur-
mas›, gezi sürecinde ‹zmir mimarl›¤›n›n
farkl› evrelerinin izlenmesine olanak sa¤la-
m›flt›r.

KENT M‹MARLIK HAR‹TASI’NIN
ROTASINDA “ALSANCAK”
EMEL KAYIN
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39. DÖNEM ETK‹NL‹KLER‹M‹Z 
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‹15 EK‹M ÇARfiAMBA 2008

Atatürk Kültür Merkezi

Bir Mimar ve Uygulamalar› ana bafll›¤›nda
yer alan Ahmet Tercan söyleflisi 15 Ekim
Çarflamba günü gerçekleflti. Yaparken te-
reddütlü oldu¤u veya flimdilerde bak›p
tekrar sorgulad›¤› projeleri paylaflmak iste-
di¤ini dile getiren Tercan, böyle bir sunu-
flun kendisi için de faydal› bir sürece dönü-
flece¤ini sözlerine ekledi. ‹lk olarak iki y›l
önce gerçeklefltirdikleri bir klinik projesini
izleyenlerle paylaflan Tercan, daha sonra
‹zmir Çeflmealt›’nda bir yan›yla sosyal bir
yan›yla özel kullan›mlar bar›nd›ran rekreas-
yon alan› tasar›m›n› aktaran Tercan, ard›n-
dan ‹stanbul Bo¤az›’nda mevcut yap›n›n
güçlendirilmesi ve cephe tasar›m›n› bar›n-
d›ran projeyi izleyenlerle paylaflt›. Ac›ba-
dem Hastanesi projesinin tasar›m kriterle-
rini ve tart›fl›lan noktalar›n› aktaran Tercan,
son olarak Urla’da gerçeklefltirdi¤i bir villa
projesini izleyenlerle paylaflt›.

B‹R M‹MAR VE UYGULAMALARI

AHMET TERCAN

S
Ö

Y
LE

fi
‹15 EK‹M ÇARfiAMBA 2008

Atatürk Kültür Merkezi

Philippe Rahm’›n "Thermodynamic Lansca-
pes" temal› söyleflisi 15 Ekim Çarflamba gü-
nü gerçekleflti. Mimarl›¤›n sadece duvar,
kolon, çat› gibi görünen ögelerle ilgilenme-
di¤ini, hatta bofllu¤un mimaride çok daha
önemli oldu¤unu aktaran Rahm, kendi mi-
mari yaklafl›m›n› bu ba¤lamda izleyenlerle
paylaflt›. Mimarinin ana hedefinin konfor
koflullar› yaratmak ba¤lam›nda iklimi yö-
netmek oldu¤una de¤inerek, 1990’lardan
itibaren bu konuda çal›flmaya bafllad›¤›n›
ileten Rahm, ›fl›k, hava, koku, nem gibi me-
kana, uzama iliflkin görünmeyen paramet-
reler üzerinde araflt›rmalar yapt›¤›n› sözle-
rine ekledi. Küresel ›s›nma problemine yal-
n›zca teknik aç›dan bakman›n do¤ru olma-
d›¤›n› ileten Rahm, yeni bir yaflam tarz›, ye-
ni bir dizayn flekli yarat›lmas› gereklili¤ini
aktard›. Bu ba¤lamda yapt›klar› projeleri
sunan Rahm son olarak Venedik Bienali’nde
yer alan projesini izleyenlerle paylaflt›.

B‹R M‹MAR VE UYGULAMALARI

PHILIPPE RAHM
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39. DÖNEM ETK‹NL‹KLER‹M‹Z 

A
TÖ

LY
E 16 EK‹M PERfiEMBE 2008

Atatürk Kültür Merkezi

Ahmet Tercan yürütücülü¤ünde 16 Ekim
Perflembe günü gerçekleflen “Beklenti, Ge-
çifl ve Toplanma ‹çin Bir Yer Yapmak Atöl-
yesi”, ö¤rencilerin tarihi kent alan› içerisin-
de 15x20 metre boyutlar›nda köflebafl› bir
yer için beklenti, geçifl ve toplanma soyut-
lamalar› ba¤lam›nda tasarlayacaklar› me-
kan›n altl›¤›n› oluflturan maket çal›flmalar›
ile bafllad›. Esas olarak yapman›n önceli¤i
ve anlam›na yo¤unlaflan atölye çal›flmas›
bu ba¤lamda gerçe¤in en iyi temsili olan
maket üzerinden gerçeklefltirildi. Düflün-
menin bir kenara b›rak›ld›¤› ve düflünme-
den yapman›n keyfine ulafl›lmas› hedefle-
nen çal›fltay, maket üzerinden birçok alter-
natifin denenmesi ile projenin hem kent
hem de kendi içerisindeki problemlerinin
arayüz ve gerilim aray›fllar› içerisinde irde-
lendi¤i bir sürece evrildi. 

Çal›fltay›n son aflamas›nda ise jüri üyeleri
takviyesi ile maketler üzerinden kavramlar
ve yaklafl›mlar tart›fl›l›p, tan›mland›.

BEKLENT‹, GEÇ‹fi VE TOPLANMA ‹Ç‹N
B‹R YER YAPMAK

AHMET TERCAN

A
TÖ

LY
E 16 EK‹M PERfiEMBE 2008

Resim Heykel Müzesi

“Çocuk ve Mimarl›k Atölyesi” Hikmet Gök-
men yürütücülü¤ünde 16 Ekim 2008 tari-
hinde gerçekleflti. Salih ‹flgören ‹lkö¤retim
Okulu ikinci s›n›f ö¤rencileriyle gerçekleflti-
rilen atölyede öncelikle çocuklara mimarl›k
nedir ve nas›l ortaya ç›km›flt›r sorusu üze-
rinden mimarl›k tan›t›ld›. Mimarl›k kavram›-
n›n ard›ndan mimar kimdir sorusu sorula-
rak örneklerle mesle¤e iliflkin ön fikir edin-
meleri sa¤lanmaya çal›fl›ld›. Gökmen’in su-
numu sonras›nda çocuklara yaflad›klar› so-
kaklar› resmetmeleri istenerek çevrelerine
iliflkin fark›ndal›klar›n› art›rma amac›yla
al›flt›rma yap›ld›. Atölye çal›flmas› bünye-
sinde Resim Heykel Müzesi’nde sergilenen
“Viyana – Chicago: Metropol ve Mimarl›k
Sergisi”nin gezilmesinin ard›ndan ö¤renci-
lerden sergide yer alan binalardan en çok
be¤endiklerini resmetmeleri istendi.

ÇOCUK VE M‹MARLIK

H‹KMET GÖKMEN
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39. DÖNEM ETK‹NL‹KLER‹M‹Z 

TE
K

N
‹K

 G
E
Z
‹16 EK‹M PERfiEMBE 2008

"Mimarlar Yap›lar›n› Gezdiriyor" bafll›¤› al-
t›nda mimar› Emre Karc›o¤lu eflli¤inde The
Port Residence 16 Ekim 2008 tarihinde ge-
zildi. ‹ki grup halinde gerçekleflen gezide
öncelikle Emre Karc›o¤lu taraf›ndan kat›-
l›mc›lara yap› hakk›nda bilgi verildi ve bir
sunufl gerçeklefltirildi. Yaklafl›k 65’er metre
cephesi olan yap›n›n mimari yaklafl›m› ve
tasar›m aflamalar› aktar›lan sunuflta,
3500m2’lik bir parsel üzerinde yer alan iki-
si bodrum kat olmak üzere toplam 26 kat-
l› olan binan›n inflaat süreçleri ve uygulama
detaylar› hakk›nda da bilgi verildi. Tasar›-
m›ndan kaynakl› olarak çeflitli plan tipleri-
ne sahip olan yap›n›n farkl› kat planlar›n›n
tümü gezildi.

Bina teknik donan›m›nda en yeni teknoloji-
lerin kullan›ld›¤› bilgisi verilen gezide, özel
so¤utma, ›s›tma, havaland›rma, s›cak su
sistemi, yerden ›s›tma, springler yang›n
söndürme sistemleri hakk›nda detayl› bilgi
verildi.   

M‹MARLAR YAPILARINI
GEZD‹R‹YOR

THE PORT RES‹DENCE EMRE KARCIO⁄LU

S
Ö

Y
LE

fi
‹16 EK‹M PERfiEMBE 2008

Atatürk Kültür Merkezi

Tamer Baflbu¤ ve Hasan Özbay söyleflisi 16
Ekim Perflembe günü gerçekleflti. Ö¤renci-
lik y›llar›ndan ve o y›llarda yar›flmalarla ta-
n›flmalar›n›n ard›ndan günümüze kadar
adeta hastal›¤a dönüflen yar›flmalar süreci-
ni aktaran Özbay, bugüne kadar 166 yar›fl-
maya kat›ld›klar›n› iletti. Mimarl›¤› kent ile
iliflkilendirmenin bir al›flkanl›¤a dönüfltü¤ü-
nü ileten Özbay, bu geliflime Baran ‹dil’in
katk›s›n›n oldu¤unu da aktard›.

AKM’de Mimarl›k Haftas› boyunca izlenen
“TH&‹dil Mimarl›k Sergisi” hakk›nda bilgi
veren Baflbu¤, dijital ortam›n geliflimi ve
gerçekçi görüntünün yakalanmas› ile bina
infla etmenin de eski önemini yitirmeye
bafllad›¤›n› ve ayn› flekilde yar›flmalar›n da
önemini yitirdi¤ini sözlerine ekledi. Konufl-
mac›lar son dönem çal›flmalar›n› da izle-
yenlere aktard›.

B‹R M‹MAR VE UYGULAMALARI

TAMER BAfiBU⁄ - HASAN ÖZBAY
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39. DÖNEM ETK‹NL‹KLER‹M‹Z 

S
Ö

Y
LE

fi
‹ 16 EK‹M PERfiEMBE 2008

Atatürk Kültür Merkezi

Ted Cullinan’›n "Architecture and Garde-
ning" temal› söyleflisi 16 Ekim Perflembe
günü gerçekleflti. Cullinan projelerin tasa-
r›m girdilerini oluflturan kullan›c› profili ve
çevre verilerini sunuflunda hem efl zamanl›
çizerek hem de önceden haz›rlad›¤› eskiz-
leriyle aktard›. Projenin geliflimini de ayn›
yöntemle izleyenlerle paylaflan Cullinan’›n
al›fl›lmad›k sunumu, izleyenleri tasar›m sü-
recinin içine katarak, yap›lan ifllerin daha
iyi kavranmas›n› sa¤lad›. ‹lk olarak 1958-59
y›llar›nda zaman›n›n büyük bölümünü pi-
yano çalarak geçiren amcas› için tasarlad›-
¤› bir konut yap›s›n› aktaran Cullinan, son-
ras›nda 1962-63 y›llar›nda efli ve arkadaflla-
r›yla birlikte bizzat infla ettikleri kendi ko-
nutunu izleyenlerle paylaflt›. Tarihi doku
içerisinde gerçeklefltirdi¤i uygulamalardan
örnekler de gösteren Cullinan son olarak
Downland Gridshell Müzesi’ni izleyenlerle
paylaflt› ve Cullinan’›n sunumu yo¤un bir il-
giyle izlendi.

B‹R M‹MAR VE UYGULAMALARI

TED CULLINAN

A
TÖ

LY
E 17 EK‹M CUMA 2008

Atatürk Kültür Merkezi

Ahmet Özgüner’in yürütücülü¤ünde dü-
zenlenen "Merhaba Atölye Çal›flmas›” 17
Ekim 2008 Cuma günü gerçekleflti. 

Multimedya iletiflim a¤lar›yla dünyan›n
herhangi bir yerindeki yap› aktörleri ile ta-
n›flt›r›ld›¤›m›z› aktaran Özgüner, duyular›-
m›zdan yoksun olan bu tan›flman›n eksik
kald›¤›na ancak entelektüelleflmifl mimarl›k
ortam›nda etkisinin çok oldu¤una de¤indi.
Bu çeliflkiyi vurgulamak için ö¤rencilerden
Eiffel Kulesi, Ayasofya ve Bilbao Guggen-
heim Müzesi’ni ‹zmir’de Basmane, Montrö,
Lozan ve Cumhuriyet Meydanlar›’n› kapsa-
yan kent parças› içerisine yerlefltirmeleri
ve bu yeni karfl›laflman›n senaryosunu yaz-
malar› istendi ve ö¤rencilerin sunumlar›
atölye kat›l›mc›lar› ile birlikte de¤erlendiril-
di.

MERHABA

AHMET ÖZGÜNER
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39. DÖNEM ETK‹NL‹KLER‹M‹Z 

A
TÖ

LY
E17 EK‹M CUMA 2008

Resim Heykel Müzesi

Emel Kay›n yürütücülü¤ünde 17 Ekim
2008 Cuma günü "Kenti Kavramak: K›y›-
dan ve ‹çerden Okumalar Atölyesi” ger-
çekleflti. Kente daha farkl› bir bak›fl ve yeni
sorular sordurtarak fark›ndal›k yaratmay›
amaçlad›¤›n› dile getiren Kay›n, atölyenin
nas›l iflleyece¤ine iliflkin bilgi verdi. 

Birbiri ard›na verilen soru ka¤›tlar›na kat›-
l›mc›lar›n, düflünmeye vakit kalmayacak
flekilde cevap vermeleri istendi. Kiflisel bil-
gilerinin ard›ndan kat›l›mc›lar›n "içeri" ve
"k›y›" kavramlar›n›n neler ifade etti¤ini or-
taya koymalar›n› amaçlayan sorular› yan›t-
lamalar› istendi. 

Kat›l›mc›lar›n kente dair alg›lar› ölçülmeye
çal›fl›lan çal›fltayda, kat›l›mc›lar›n verdikleri
yan›tlar hep birlikte de¤erlendirildi. 

Atatürk Kültür Merkezi’nden k›y›ya ulafl-
may› amaçlayan k›sa bir gezi ile atölye ça-
l›flmas› sonland›.

KENT‹ KAVRAMAK: KIYIDAN VE
‹ÇER‹DEN OKUMALAR

EMEL KAYIN

TE
K

N
‹K

 G
E
Z
‹17 EK‹M CUMA 2008

Eski Merkez Bankas› Binas› Restorasyonu
Butik Otel ‹nflaat› gezisi mimar Derya Ak-
durak eflli¤inde 17 Ekim 2008 Cuma günü
gerçekleflti. Geziye bafllamadan önce yap›
hakk›nda k›saca bilgi veren Akdurak, T.C.
Merkez Bankas› ‹zmir fiube Binas›’n›n, Do-
¤an Tekeli, Ergun Onaran ve Orhan Bo-
lak’›n 1950 y›l›nda kat›ld›klar› proje yar›fl-
mas› sonucunda elde edildi¤ini belirtti. Bu
özelli¤i nedeniyle tescillenerek koruma al-
t›na al›nan yap›n›n, günümüzde butik otel
olarak kullan›lmak üzere restore edildi¤ini
aç›klad›. 

Akdurak, üst katlardaki odalar›n gezilmesi-
nin ard›ndan teras kat›nda kat›l›mc›lar›n
sorular›n› yan›tlad›.

M‹MARLAR YAPILARINI
GEZD‹R‹YOR
ESK‹ MERKEZ BANKASI B‹NASI
RESTORASYONU BUT‹K OTEL ‹NfiAATI
DERYA AKDURAK

etkin39  1/12/10  11:56 AM  Page 139



Mimarlar Odas› ‹zmir fiubesi 39. Dönem Çal›flma Raporu
140

39. DÖNEM ETK‹NL‹KLER‹M‹Z 

S
Ö
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LE

fi
‹ 17 EK‹M CUMA 2008

Atatürk Kültür Merkezi

Emre Arolat’›n "‹zmir Projelerim" söyleflisi
17 Ekim 2008 Cuma günü gerçekleflti. Aro-
lat öncelikle mimarl›ktan ne anlad›klar›na
dair bir fleyler söyledikleri "…nazaran" ser-
gisi ve sergide yer alan yap›lara sunuflunda
k›saca yer verdi. ‹zmir’de yapt›¤› projeler
aras›ndan ilk olarak ‹fiGYO Residans ve
Çarfl› Yap›lar› projesini izleyenlerle payla-
flan Arolat, projenin bulundu¤u yerin öne-
mine de¤inerek "Yer"in F›s›lt›s› ismini ver-
dikleri Residans ve Çarfl› Yap›lar›n› ba¤la-
m›n önemine de de¤inerek aktard›. ‹z-
mir’deki bir di¤er projesi olan Yeni Fuar
Alan› Projesini de izleyenlerle paylaflan
Arolat, Barselona’da düzenlenen Wold
Architectural Festival’e ‹pekyol Projesi ile
kat›ld›klar› bilgisini verdi. Meksika’da dü-
zenlenen Progressive Architecture Sem-
pozyumu’nda yapt›¤› sunuflu aktaran Aro-
lat, Arkiparc 2008’de kentsel segregasyon
üzerine yapt›¤› konuflmadan da bahsetti.
Geçti¤imiz y›l ilgiyle izlenen Emre Arolat
söyleflisi bu y›l da yaklafl›k 500 kifli taraf›n-
dan izlendi.

B‹R M‹MAR VE UYGULAMALARI
‹ZM‹R PROJELER‹M

EMRE AROLAT

A
TÖ

LY
E 18 EK‹M CUMARTES‹ 2008

Okan Y›lmaz’›n yürütücülü¤ünde düzenle-
nen "Kentte Mekan Bulmacas›" Atölye Ça-
l›flmas› 18 Ekim 2008 Cumartesi günü ger-
çekleflti. Geçti¤imiz sene de düzenlenen
bulmaca, ‹zmir Kent Merkezi’nde çeflitli
mekanlar ve binalar›n izleri sürülerek ger-
çekleflti. Hedef noktaya ilk ulaflan ekip
olan; Merve Çal›flkan, Selin Tüfek ve Murat
Gazanhan üçlüsü birincilik ödülüne sahip
olarak her biri MTN Dijital’den 200YTL’lik
dijital bask› hediye çeki almaya hak kazan-
d›lar. Yar›flmac›lardan Salih Özkan Dursun,
Onur Çak›ro¤lu ve Dide Dinç 150 YTL’lik
dijital bask› hediye çeki olan ikincilik ödü-
lünü ald›. 100 YTL’lik dijital bask› hediye
çeki olan üçüncülük ödülüne ise; Özenç
Özdere, Ezgi ‹flbilen ve Selçuk Balkan eki-
bi hak kazand›.

KENTTE MEKAN BULMACASI

AL‹ OKAN YILMAZ
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39. DÖNEM ETK‹NL‹KLER‹M‹Z 
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‹

18 EK‹M CUMARTES‹ 2008

Atatürk Kültür Merkezi

Yo¤un kat›l›mla gerçekleflen Mimarl›k
Haftas› etkinlikleri 18 Ekim Cumartesi günü
gerçekleflen Sibel Köse Konseri ile son
buldu.

JAZZ KONSER‹

S‹BEL KÖSE
TE

K
N

‹K
 G

E
Z
‹19 EK‹M PAZAR 2008

Cengiz Bektafl’›n eflli¤inde düzenlenen Af-
rodisyas Antik Kenti ve Afrodisyas Müzesi
gezisi 19 Ekim 2008 Pazar günü gerçeklefl-
ti. ‹zmir’den 90 kiflinin kat›l›m›yla gerçekle-
flen gezi Cengiz Bektafl’›n Afrodisyas Antik
Kenti ile ilgili detayl› bilgi aktar›m›yla bafl-
lad›. Afrodisyas Antik Kenti’nin gezilmesiy-
le bafllayan tur, Müze ve Cengiz Bektafl’›n
müellifli¤ini üstlendi¤i Afrodisyas Ek Mü-
zesi’nin kat›l›mc›lara gezdirilmesiyle de-
vam etti. Müze tasar›m›nda önemli girdile-
ri oluflturan tarihi kal›nt›lar›n yerinde zarar
görmeden sergilenmesi ve ›fl›k tasar›m›
üzerine ayr›nt›l› bilgi aktaran Bektafl, Müze
ve kendisinin tasarlad›¤› Ek Müzeyi farkl›-
l›klar›n› vurgulayarak tan›tt›. Mimarlar Oda-
s› ‹zmir fiubesi Nazilli Temsilcili¤i taraf›n-
dan Karacasu Kahvederesi’nde organize
edilen ö¤le yeme¤inin ard›ndan Karacasu
Belediye Baflkan› Emin Mete eflli¤inde
Çömlekçiler Arastas› gezildi. Yo¤un bir ka-
t›l›mla gerçekleflen gezi, geç saatlerde ‹z-
mir’e dönüfl ile son buldu. 

AFROD‹SYAS ANT‹K KENT‹ VE
AFROD‹SYAS MÜZES‹
CENG‹Z BEKTAfi
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39. DÖNEM ETK‹NL‹KLER‹M‹Z 

S
E
R

G
‹ 13-19 EK‹M 2008

Hafta boyunca izlenebilen sergilerden Vit-
rA sponsorlu¤unda düzenlenen Viyana-
Chicago Metropol ve Mimarl›k Sergisi, kü-
ratörlerden ‹hsan Bilgin, Tansel Korkmaz ,
Nevzat Say›n ve sergi foto¤raflar›n› çeken
Cemal Emden’in kat›l›m›yla Resim Heykel
Müzesi’nde aç›ld›. Ulusal Mimarl›k Sergisi
ve TH&‹dil Mimarl›k Sergisi Atatürk Kültür
Merkezi’nde, Foto¤raf Yar›flmas› Sergisi de
hem Gündo¤du Meydan›’nda hem de Ko-
nak Metro ‹stasyonu’nda hafta boyunca
sergilendi. Sergilerimiz, mimar üyelerimiz
ve halk›m›z›n yo¤un ilgisinin yan› s›ra il-
kö¤retim okullar› taraf›ndan da ilgiyle iz-
lendi.

M‹MARLIK HAFTASI 2008
SERG‹LER‹
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39. DÖNEM ETK‹NL‹KLER‹M‹Z 

FU
A

R

22 EK‹M ÇARfiAMBA 2008

Mimarlar Odas› ‹zmir fiubesi

Alfi Yap› Malzemeleri Ltd. fiti. Hekim Yap›
A.fi. taraf›ndan düzenlenen "Fibercement
Ürünler" semineri 22 Ekim 2008 Çarflamba
günü gerçekleflti. Fibercement olarak bili-
nen ürünlerin, temel olarak selüloz elyaf›,
portland çimentosu ve ö¤ütülmüfl silis ku-
munun kar›fl›m›yla elde edildi¤ini aktaran
Fatih Ulusoy, malzemenin her türlü binada
iç ve d›fl cephe kaplama eleman› olarak
kullan›labilece¤ini de sözlerine ekledi. De-
¤iflik kal›nl›klarda fibercement levhalar›n
uygulama kolayl›¤› ve ekonomi sa¤lamala-
r› gerekçeleriyle günümüzde tercih edildi-
¤i iletilen seminerin sonunda firma taraf›n-
dan kokteyl düzenlendi. 

F‹BERCEMENT ÜRÜNLER 

S
E
M

‹N
E
R

5 KASIM ÇARfiAMBA 2008

‹zmir Sanat / Kültürpark

Yakup Hazan’›n Bir Mimar ve Uygulamalar›
söyleflisi 5 Kas›m 2008 Çarflamba günü
gerçekleflti. K›sa özgeçmifliyle izleyenleri
kendisi ve flirketi hakk›nda bilgilendiren
Hazan, 8 birincilik, 40 derece ve mansiyo-
na de¤er görüldü¤ü yar›flma projelerinin
önemine de¤inerek çeflitli yar›flmalarda jü-
ri üyeli¤i yapt›¤›n› da sözlerine ekledi. Su-
nuflunda ilk olarak yar›flma projelerine yer
veren Hazan, daha sonra teklif ve resto-
rasyon projelerinden örnekler sundu. Son
olarak uluslararas› yar›flmalar ba¤lam›nda
M›s›r Müzesi ve Berlin Türk Büyükelçili¤i
projelerini izleyenlerle paylaflt›. 

B‹R M‹MAR VE UYGULAMALARI
S
Ö

Y
LE

fi
‹

23-26 EK‹M 2008

Kültürpark

Yap› Endüstri merkezi taraf›ndan her y›l
düzenlenen Yap› Fuar› bu y›l 23-26 Ekim
2008 tarihleri aras›nda Kültürpark Fuar
Alan›’nda gerçekleflti. 

Mimarlar Odas› ‹zmir fiubesi stand›m›zda
halk›m›za mimarl›k nedir, mimar kimdir so-
rular›na yan›t veren tan›t›m filminin yan› s›-
ra Mimarl›k Haftas› Etkinliklerinden olufltu-
rulan film de gösterildi. 

YAPI FUARI

YAKUP HAZAN
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39. DÖNEM ETK‹NL‹KLER‹M‹Z 

S
E
M

‹N
E
R 06KASIM PERfiEMBE 2008

Mimarlar Odas› ‹zmir fiubesi

Teknovak Bina Sistemleri’nden Diego Ni-
colini ve Metin Yavuz’un konuflmac› olarak
yer ald›¤› Merkezi Elektrikli Süpürge Sis-
temleri semineri 6 Kas›m 2008 Perflembe
günü gerçekleflti. Sistemin; evler, ifl yerleri,
oteller gibi elektrikli süpürgenin kullan›ld›-
¤› her yerde kullan›lmakta oldu¤u aktar›lan
seminerde sistemin modern ev konseptin-
de giderek yayg›nlaflt›¤› da izleyenlere ile-
tildi. Firma taraf›ndan düzenlenen kokteyl-
de izleyenler sistem hakk›nda sorular›n›
yetkililere dan›flma imkan› buldular.

MERKEZ‹ ELEKTR‹KL‹ SÜPÜRGE
S‹STEMLER‹

Ç
A

LI
fi
TA

Y 08-09 KASIM 2008

Pine Bay Otel / Kufladas›

Mimarlar Odas› ‹zmir fiubesi’nin düzenledi-
¤i, 2008 y›l›nda büro tescil belgelerini ye-
nileyen üyelerin kat›ld›¤› "Serbest Çal›flan
Mimarlar Dan›flma Kurulu 2" 08-09 Kas›m
Cumartesi-Pazar günleri Murat Günayd›n
ve Bedrettin Subafl›lar’›n yürütücülü¤ünde
Kufladas› Pine Bay Otel’de gerçeklefltirildi.
237 mimar›n kat›l›m›yla gerçeklefltirilen ça-
l›fltay, ilk gün yap›lan üç ana oturum ile
bafllayarak, son gün yap›lan bir oturum ve
genel de¤erlendirme toplant›s› ile son bul-
du. Mimarlar Odas› ‹zmir fiubesi Yönetim
Kurulu Baflkan› Hasan Topal’›n aç›l›fl ko-
nuflmas›yla bafllayan çal›fltay›n birinci otu-
rumu Vizyon temas›yla Murat Günayd›n ve
Bedrettin Subafl›lar’›n yürütücülü¤ünde
gerçekleflti. Serbest meslek uygulamas›
sürecinde kurumlar ve yap›laflma ile ilgili
mevzuata dair çözüm önerilerinin konuflul-
du¤u ikinci oturum sonras›nda mimarl›k
hizmetlerinin bedellendirilmesi ve bedelle-
rin denetlenmesine yönelik çözüm önerile-
ri arand›. ‹lk günün son oturumu stratejik
ikna teknikleri üzerineydi. 

Kurulun ikinci günü kriz stratejisi üzerine
bir sunufl gerçeklefltiren Günayd›n ve Su-
bafl›lar’›n ard›ndan "Sürekli Mesleki Geli-
flim" temal› son oturum Günayd›n taraf›n-
dan yürütüldü. Genel de¤erlendirmenin ar-
d›ndan son bulan çal›fltay, geçen y›l oldu-
¤u gibi bu y›l da yo¤un bir kat›l›m ve ilgiy-
le gerçeklefltirildi.

SERBEST ÇALIfiAN M‹MARLAR
DANIfiMA KURULU 2
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39. DÖNEM ETK‹NL‹KLER‹M‹Z 

S
E
R

G
‹

11 KASIM SALI 2008

Mimarlar Odas› ‹zmir fiubesi

Fatih Karaman’›n “Mimarl›k ve Psikanalizin
Kesiflim Noktas› Olarak Ev ve Yer” söyleflisi
11 Kas›m 2008 Sal› günü gerçekleflti. Psika-
nalizin yaklafl›k 120 y›ll›k bir geçmifli oldu¤u-
nu dile getiren Karaman, 15 y›ll›k bir geçmifl
ile ülkemiz için yeni olan bu alandan ve mi-
marl›kla kesiflim noktas›ndaki çal›flmalardan
söz etti. Mimarl›¤›n baflka bir disiplinle kesi-
fliminde neler olabilirin arand›¤› söylefli üye-
lerimiz taraf›ndan ilgiyle izlendi. 

M‹MARLIK VE PS‹KANAL‹Z‹N KES‹fi‹M
NOKTASI OLARAK EV VE YER

S
Ö

Y
LE

fi
‹

18 KASIM SALI 2008

Mimarlar Odas› ‹zmir fiubesi

Velux Çat› Pencereleri taraf›ndan düzenle-
nen “Bina Tasar›m›nda Gün Ifl›¤›n›n Önemi
ve Yaratt›¤› Farklar” semineri 18 Kas›m
2008 Sal› günü gerçekleflti. Gün ›fl›¤›n›n
yüzy›llard›r ayd›nlatmada kullan›lan en
önemli do¤al kaynak oldu¤u dile getirilerek
gün ›fl›¤›n›n önemine de¤inilen seminerde,
firman›n optimum gün ›fl›¤›n› bir ayr›cal›k
olarak de¤il, yaflam standard› olarak gördü-
¤ü aktar›ld›. Çat›dan ›fl›k alarak ve do¤al ha-
valand›rma sa¤layarak daha kaliteli yaflam
alanlar› yaratan çözümlerin mimarideki
önemi ve tasar›m› olumlu yönde etkileye-
ce¤i aktar›lan seminer sonras›nda firma ta-
raf›ndan kokteyl düzenlendi. Firma ve
ürünleri hakk›nda detayl› bilgi edinme flans›
yakalayan üyelerimiz, semineri ilgiyle izledi.

B‹NA TASARIMINDA GÜN
IfiI⁄ININ ÖNEM‹ VE YARATTI⁄I
FARKLAR

S
E
M

‹N
E
R

13-26 KASIM 2008

‹zmir Sanat / Kültürpark

Mimar Kemalettin’i anma etkinlikleri kap-
sam›nda geçti¤imiz dönem Mimarlar Oda-
s› Genel Merkezi’nin haz›rlad›¤› “Mimar Ke-
malettin: Tarihin Dönüm Noktalar›nda Bir
Yaflam” Sergisi 13-26 Kas›m 2008 tarihleri
aras›nda ‹zmir Sanat / Kültürpark’ta üyele-
rimizle bulufltu. Aç›l›fl konuflmas›n› Mimar-
lar Odas› Yönetim Kurulu Baflkan› Hasan
Topal’›n yapt›¤› sergi, ilgiyle izlendi.

TAR‹H‹N DÖNÜM NOKTASINDA
B‹R M‹MAR

FAT‹H KARAMAN
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39. DÖNEM ETK‹NL‹KLER‹M‹Z 

ÇA⁄ATAY KESK‹NOK

TE
K

N
‹K

 G
E
Z
‹ 19 KASIM ÇARfiAMBA 2008

Sefarad Mimarisini incelemek üzere, 19 Ka-
s›m 2008 Çarflamba günü, Ö¤r. Gör. Dr.
Mine Tanaç eflli¤inde düzenlenen gezi
kapsam›nda, 1492 y›l›nda ‹spanya’dan sü-
rüldükten sonra Avrupa’da ve Osmanl› ‹m-
paratorlu¤u’nun yeni kurulan liman kentle-
rinde, kendilerine yeni yaflamlar arayan Se-
farad Yahudileri’nin 16. yüzy›ldan sonra ‹z-
mir kentinde toplanmaya bafllamalar›n›n
devam›nda, 1948 y›l›na kadar geçen süreç-
te, önce Kemeralt› bölgesinde daha sonra
da hem Kemeralt› hem de Karatafl bölgele-
rinde ürettikleri, en önemli mimari ürünler
olan sinagog yap›lar› incelenmifltir.

‹ZM‹R SEFARAD M‹MAR‹S‹ VE
S‹NAGOGLARI

M‹NE TANAÇ

S
Ö

Y
LE

fi
‹ 21 KASIM CUMA 2008

Desem / DEÜ Rektörlük

Ça¤atay Keskinok’un “Kent Planlama, Tasa-
r›m ve Kamu Yarar›” söyleflisi 21 Kas›m Cu-
ma günü gerçekleflti. Planlama kavram›n› ni-
celiksellefltirildi¤i, insanlarla ve mekanla
ba¤lant›s›z planlar›n ortaya ç›kt›¤› ve planla-
man›n ideolojik bir araç olarak kullan›larak
içinin boflalt›ld›¤› bir ortamda bulundu¤u-
muzu vurgulayan Keskinok, mimarlar ve fle-
hir planc›lar›n›n “kamu yarar›” kavram›n›n
nas›l geniflletilip yeni aç›l›mlar yapabilece¤i-
ne dair düflünmeleri gerekti¤ini vurgulad›.

KENT PLANLAMA, TASARIM VE
KAMU YARARI

BURÇ‹N ALTINSAY ÖZGÜNER

S
Ö

Y
LE

fi
‹ 25 KASIM SALI 2008

Mimarlar Odas› ‹zmir fiubesi

“‹stanbul Fener ve Balat Semtleri’nde
Kentsel Koruma ve ‹yilefltirme Deneyimi”
bafll›kl› söylefli Burçin Alt›nsay Özgüner ta-
raf›ndan 25 Kas›m Sal› günü gerçeklefltiril-
di. Tarihi Yar›mada içerisinde yer alan Fe-
ner ve Balat semtlerinde belirlenen proje
alan›nda, Türkiye’de ilk defa bu ölçekte bir
iyilefltirme yap›ld›¤›n› belirten Özgüner,
bölgede yap›lmas› planlanan olumsuz uy-
gulamalar› önlemeye çal›flacaklar›n› vurgu-
lad›.

FENER VE BALAT SEMTLER‹’NDE KENTSEL
KORUMA VE ‹Y‹LEfiT‹RME DENEY‹M‹
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39. DÖNEM ETK‹NL‹KLER‹M‹Z 

S
Ö

Y
LE

fi
‹

23 ARALIK SALI 2008

Mimarlar Odas› ‹zmir fiubesi

Ayflen Savafl’›n “Müze ve Mekansal Esnek-
li¤in Mimari Araçlar›” söyleflisi 23 Aral›k
2008 Sal› günü gerçekleflti. Esneklik kavra-
m›na ifllev ve mekansal alg›dan söz ederek
de¤inen Savafl, müze mimarl›¤›nda prome-
nat›n önemine de de¤indi.

Müze nesne iliflkisine de sunuflunda yer ve-
ren Savafl, sergileme, ayd›nlatma, depola-
ma ve iklimlendirme ile esneklik aras›ndaki
kurgudan söz ederek sunuflunu tamamlad›.

MÜZE VE MEKANSAL ESNEKL‹⁄‹N
M‹MAR‹ ARAÇLARI

S
Ö

Y
LE

fi
‹

17ARALIK ÇARfiAMBA 2008

Mimarlar Odas› ‹zmir fiubesi

Enis Öncüo¤lu’nun “Uluslararas› Mimarl›k
Organizasyonu” söyleflisi 17 Aral›k 2008
Çarflamba günü gerçekleflti. Öncüo¤lu Mi-
marl›k’›n genifl bir co¤rafyada proje üretimi
yapabildi¤ini aktaran Öncüo¤lu, Ankara,
‹stanbul, Moskova, Hamburg, Almat›’da yer
alan ofisleri ile Türkiye, Rusya, BDT Ülkele-
ri ve Do¤u Avrupa’da proje hizmeti verdik-
leri bilgisini de verdi. Ekibin süreklili¤inin
önemine de de¤inen Öncüo¤lu, kurumsal
kimlik konusunda ayr›nt›l› bilgi verdi.

ULUSLARARASI M‹MARLIK
ORGAN‹ZASYONU

S
Ö

Y
LE

fi
‹

03 ARALIK 2008

Desem / DEÜ Rektörlük

Hurflit Günefl’in “Yap› Sektörü ve Ekonomi”
söyleflisi 03 Aral›k 2008 Çarflamba günü
gerçekleflti.

Yap› sektörünün ekonomistlerin ilgi alan›-
na pek girmedi¤ine de¤inerek söyleflisine
bafllayan Günefl, yap› sektörünün özellikle-
rini Türkiye özelinde irdeleyen sunuflunun
ard›ndan yaflanan krizin etkileri üzerine de
de¤indi. 

Son olarak yaflanan ekonomik krize ve kri-
zin sektöre etkilerine de¤inen Günefl, kriz-
den ç›kman›n tek yolunun ihracat›n art›r›l-
mas› oldu¤unu izleyenlerle paylaflt›. 

YAPI SEKTÖRÜ VE EKONOM‹

EN‹S ÖNCÜO⁄LU

HURfi‹T GÜNEfi

AYfiEN SAVAfi
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39. DÖNEM ETK‹NL‹KLER‹M‹Z 

JORG ZANDER

K
O

K
TE

Y
L 26 ARALIK CUMA 2008

Mimarlar Odas› ‹zmir fiubesi

Her y›l oldu¤u gibi yo¤un bir kat›l›mla
gerçekleflen geleneksel y›lbafl› kokteylimiz,
26 Aral›k Cuma günü fiubemizde gerçek-
leflti.

YEN‹ YIL KOKTEYL‹

S
Ö

Y
LE

fi
‹ 06OCAK SALI 2009

Ege ‹hracatç›lar Birli¤i

Jorg Zander’in “Büyük Sergiler ve Küçük
Evler” söyleflisi 06 Ocak 2009 Sal› günü
gerçekleflti. Almanya’daki ofisini yeri, iç
mekan›, çal›flanlar› ile aktararak sunufluna
bafllayan Zander, klasik bir ofis organizas-
yonunu ile bafllayan sürecin özel müflteri-
lerle bugünkü fleklini ald›¤› bilgisini de ver-
di. ‹lk olarak eski bir ah›r yap›s›n›n ö¤ret-
men bir çift için tek eve dönüfltürüldü¤ü
projesini aktaran Zander, sergi yeri yöneti-
cisi olarak yer ald›¤› iki projeyi izleyenlerle
paylaflt›ktan sonra arkadafl›n›n annesi için
tasarlad›¤› ahflap ev projesini aktard›. 

Sergi ve ev projelerini karfl›laflt›rmal› olarak
aktaran Zander’in sunuflu ilgiyle izlendi.

BÜYÜK SERG‹LER VE KÜÇÜK EVLER

TE
K

N
‹K

 G
E
Z
‹ 17-18 OCAK 2009

17-18 Ocak tarihlerinde Mimarlar Odas› ‹z-
mir fiubesi olarak ‹stanbul’a yapt›¤›m›z ge-
zide Salvador Dali’yi gezmek üzere Sak›p
Sabanc› Müzesi’ne geldik. Gala_Salvador
Dali Vakf›’n›n iflbirli¤iyle 20. yy’›n en önem-
li sanatç›lar›ndan, sürrealizm ak›m›n›n tem-
silcisi Salvador Dali’nin kapsaml› bir retros-
pektifi niteli¤i tafl›yan sergiyi gezdik.

Beyo¤lu ‹stiklal Caddesi’nde Bahçeflehir
Üniversitesi Mimarl›k Bölümü Dekan›
Prof.Dr. Ahmet Eyüce’nin iste¤i üzerine
bizlere gezimizde yard›mc› olan Ar. Gör.
Y.Mimar Ça¤da Özbaki ile Ar. Gör. Y.Mimar
Ifl›l Ekin Çalak ile bulufltuk ve onlar eflli¤in-
de gezdik.

SALVADOR DAL‹ GEZ‹S‹

etkin39  1/12/10  11:56 AM  Page 148



Mimarlar Odas› ‹zmir fiubesi 39. Dönem Çal›flma Raporu
149

39. DÖNEM ETK‹NL‹KLER‹M‹Z 

S
E
M

P
O

Z
Y

U
M08-10 OCAK 2009

Tepekule Kongre ve Sergi Merkezi

TMMOB ‹zmir Kent Sempozyumu, Tepeku-
le Kongre ve Sergi Merkezi'nde 08-10 Ocak
2009 tarihleri aras›nda gerçekleflti. Kenti;
do¤al afetlerden enerji ve do¤al kaynakla-
ra, çevre aç›s›ndan mevcut durumdan ge-
lece¤in planlanmas›na, kentsel mekan, ya-
p›laflma politikalar› ve uygulamalar›ndan
kentleflme sürecinde tar›ma kadar irdele-
yen ve yaflanan sorunlar› ortaya ç›karan
Sempozyum, üç gün boyunca tüm ‹zmirli-
lerin kat›l›m›na aç›k oldu. Sempozyumun
aç›l›fl konuflmalar›nda; TMMOB ‹zmir ‹l Ko-
ordinasyon Kurulu Sekreteri Ferdan Çiftçi,
TMMOB Yönetim Kurulu Baflkan› Mehmet
So¤anc›, ‹zmir Büyükflehir Belediye Baflka-
n› Aziz Kocao¤lu ve Konak Belediye Bafl-
kan› Muzaffer Tunça¤ yer ald›lar. Aç›l›fl ko-
nuflmalar›ndan sonra, Sempozyum kapsa-
m›nda düzenlenen "Foto¤raflarda ‹zmir"
yar›flmas›nda ödül kazananlar›n›n ödülleri
verildi ve sergi aç›l›fl› yap›ld›. Ö¤leden son-
ra “Kentin Do¤al Afetlere Haz›rl›k Durumu
/ Do¤al Afetler ve ‹zmir” ve “‹zmir’in Ener-
jisi ve Do¤al Kaynaklar›” oturumlar› iki sa-
londa birbirine paralel olarak yürütüldü.
“Çevre Aç›s›ndan Mevcut Durum ve Gele-
ce¤in Planlanmas›” ve “Kentsel Mekan, Ya-
p›laflma Politikalar› ve Uygulamalar›” otu-
rumlar› birbirine paralel olarak Cuma ve
Cumartesi günleri yürütüldü. “Kentleflme
Sürecine Tar›m” oturumunda; Sa¤l›kl› ve
Yeterli G›daya Eriflim Hakk›, Orman Alanla-
r›n›n Fonksiyonel Kullan›m›, Erozyon Kon-
trolü ve Sel Derelerinin Islah› ile Yerel Yö-
netimler, Tar›m ve Çevre konular› yetkin ki-
fliler taraf›ndan irdelendi. Ziraat Mühendis-
leri Odas› ‹zmir fiubesi Baflkan› Kamil Ok-
yay S›nd›r’›n yürütücülü¤ündeki “Nas›l Bir
Kent ve Yönetim” bafll›kl› Panelde ise; yerel
seçimler öncesi kentimizin gelece¤ine ›fl›k
tutmas› da hedeflenen Sempozyumda ir-
delenen konular de¤erlendirilerek, kent ve
yönetim iliflkisi tart›fl›ld›. ‹zmir ‹l Koordinas-
yon Kurulu sekreteryal›¤›nda 8-10 Ocak
2009 tarihlerinde ‹zmir MMO Tepekule
Kongre ve Sergi Merkezi'nde gerçeklefltiri-
len "TMMOB ‹zmir Kent Sempozyumu" so-
nuç bildirisi yay›mland›.

TMMOB ‹ZM‹R KENT SEMPOZYUMU
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39. DÖNEM ETK‹NL‹KLER‹M‹Z 

RYUE NISHIZAWA - SANAA

F‹KRET OKUTUCU

S
Ö

Y
LE

fi
‹ 19 fiUBAT PERfiEMBE 2009

Atatürk Kültür Merkezi

Ryue Nishizawa, Mimarlar Odas› ‹zmir fiube-
si ile Yap› Endüstri Merkezi’nin ortak düzen-
ledi¤i etkinlik ile 19 fiubat Perflembe günü
‹zmir Atatürk Kültür Merkezi Yunus Emre
Salonu’nda, SANAA mimarl›k grubunun son
çal›flmalar›n› içeren bir söylefli gerçeklefltir-
di. Sydney Modern Sanatlar Müzesi için aç›-
lan uluslararas› bir yar›flma için kurulan SA-
NAA’n›n gelifliminden söz eden Nishizawa,
sunumunda; konut, müze ve ö¤renci merke-
zi projelerine yer verdi. ‹sviçre’nin Lozan
kentinde inflas› devam eden ö¤renci merke-
zi projesini izleyicilere aktaran Nishiza-
wa’n›n sunumu, yo¤un bir kat›l›mla izlendi.

B‹R M‹MAR VE UYGULAMALARI

S
Ö

Y
LE

fi
‹ 24 fiUBAT SALI 2009

Mimarlar Odas› ‹zmir fiubesi

Fikret Okutucu’nun “Tasar›m›n Gücüyle
Enerji Üretmek” söyleflisi 24 fiubat 2009
Sal› günü gerçekleflti. 

‹nsanlar›n do¤aya verdi¤i zararlar›n çok
tart›fl›ld›¤› günümüzde, enerji tüketiminin
gündemde olmas›na de¤inerek sunumuna
bafllayan Okutucu, yenilenebilir enerji kay-
naklar›ndan mümkün oldu¤unca fazla ya-
rarlan›lmas› ve bu kaynaklar›n yayg›nlaflt›-
r›lmas›n›n önemini vurgulad›.

TASARIMIN GÜCÜYLE ENERJ‹
ÜRETMEK

S
E
M

‹N
E
R 26 fiUBAT PERfiEMBE 2009

Mimarlar Odas› ‹zmir fiubesi

Yap›larda Otomasyon Geçifl Sistemleri Se-
mineri semineri 26 fiubat 2009 Perflembe
günü gerçekleflti. Massimo Spenga’n›n ko-
nuflmac› olarak yer ald›¤› seminerde, ko-
nut, ticaret, sanayi sektörü için üretilen
otomatik kap› ve panjurlar detaylar›yla ak-
tar›ld›. Otomatik kap›lar›n montaj›n›n ve
teknik detaylar›n›n aktar›ld›¤› seminerde,
firman›n üretti¤i kontrol ve güvenlik akse-
suarlar› da izleyenlerle paylafl›ld›. Seminer
sonras›nda firma taraf›ndan düzenlenen
kokteylde, üyelerimiz yetkililerle birebir
iletiflim kurma imkan›na sahip oldular.

YAPILARDA OTOMASYON GEÇ‹fi
S‹STEMLER‹
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39. DÖNEM ETK‹NL‹KLER‹M‹Z 

S
Ö

Y
LE

fi
‹

18 MART ÇARfiAMBA 2009

Mimarlar Odas› ‹zmir fiubesi

Yenilenebilir ve Alternatif Enerjilere Avru-
pal› Çözüm Airpac-Omektron Is› Pompas›
semineri 18 Mart 2009 Çarflamba günü ger-
çekleflti. Metin Karagöz ve Gökhan Öz-
can’›n konuflmac› olarak yer ald›¤› seminer-
de öncelikle, Omektron firmas› hakk›nda k›-
saca bilgi verildi ve firman›n Fransa’da üre-
tim yapan Airpac firmas›n›n Türkiye distri-
bütörü oldu¤u bilgisi verildi. Firman›n ürün
portfolyosu içinde yer alan; hava kaynakl›
›s› pompas› Ophely, toprak kaynakl› ›s›
pompas› Sirius ve hava kaynakl› su ›s›t›c›s›
Chleo konuflmac›lar taraf›ndan  tan›t›ld›.

YEN‹LENEB‹L‹R VE ALTERNAT‹F
ENERJ‹LERE AVRUPALI ÇÖZÜM

S
E
M

‹N
E
R

11 MART ÇARfiAMBA 2009

Mimarlar Odas› ‹zmir fiubesi

Koray Velibeyo¤lu’nun “Varl›k Temelli Kal-
k›nma: Yerel Varl›klar› F›rsata Dönüfltür-
mek” söyleflisi 11 Mart 2009 Çarflamba gü-
nü gerçekleflti. “Urla – Çeflme – Karaburun
Yar›madas› Ulusal Fikir Yar›flmas›”nda bi-
rincilik ödülünü kazanan grubun ekip bafl›
olan Koray Velibeyo¤lu, projenin ana fikri-
ni oluflturan varl›k temelli kalk›nma ve va-
rolan yerel varl›klar›n o yerin geliflimi aç›-
fl›ndan f›rsata dönüfltürülmesi sorunsal›n›
irdeledi.

VARLIK TEMELL‹ KALKINMA

S
Ö

Y
LE

fi
‹

04 MART ÇARfiAMBA 2009

Mimarlar Odas› ‹zmir fiubesi

Yeflim Kamile Aktu¤lu’nun “Singapur ve
Avustralya, Haziran 2008” söyleflisi 4 Mart
2009 Çarflamba günü gerçekleflti. 

16-25 Haziran 2008 tarihlerinde konferan-
sa kat›lmak için ‹zmir’den önce Singapur
ve sonras›nda Avustralya’ya yap›lan ziya-
retini aktaran Aktu¤lu, flehirleri hem mima-
ri ürünleri hem de yaflant›s› ile izleyenlerle
paylaflt›. 

Gezdi¤i yerleri yeni mimari yap›lanmalar›
ve kentin yaflam›yla aktaran Aktu¤lu’nun
söyleflisi ilgiyle izlendi.

S‹NGAPUR VE AVUSTRALYA
HAZ‹RAN 2008

KORAY VEL‹BEYO⁄LU

YEfi‹M KAM‹LE AKTU⁄LU
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39. DÖNEM ETK‹NL‹KLER‹M‹Z 

31 MART SALI 2009

Mimarlar Odas› ‹zmir fiubesi

Gülsüm Baydar’›n “S›n›rlar: Mimarl›kta Mad-
desellik ve Temsiliyet” söyleflisi 31 Mart
2009 Sal› günü gerçekleflti. Maddesellik ve
temsiliyet kavramlar›n› Bauhaus ve günü-
müz dijital mimarl›¤› içerisinde irdeleyen
Baydar, Walter Gropius’un 1926’da Bauha-
us binas›n›n aç›l›fl konuflmas›ndan ve Bran-
ko Kolarevic’in 2003’te yay›mlanan Dijital
Ça¤da Mimarl›k kitab›ndan metinlerle karfl›-
laflt›rmal› olarak aktard›. Baydar ayr›ca
maddeselli¤in önemine ve mimar›n konu-
muna Bauhaus’un yan› s›ra “Bisiklet bar›na-
¤› yap›d›r, Lincoln Katedrali ise mimarl›k”
diyen Nikolaus Pewsner’in bak›fl aç›s›na da
yer vererek, yap› ile mimarl›¤› ay›ran olguyu
temsiliyet ile ortaya koyan görüflü aktard›.

SINIRLAR

GÜLSÜM BAYDAR

HÜNKAR KESER - CENG‹Z TOPAL

TE
K

N
‹K

 G
E
Z
‹ 21 MART CUMARTES‹ 2009

Efes Müzesi’nden Arkeolog Hünkar Keser
eflli¤inde 21 Mart 2009 Cumartesi günü
Selçuk – Efes – Yamaç Evler – fiirince gezi-
sini gerçeklefltirdik. Selçuk Müzesi’ni ziya-
ret ederek bafllad›¤›m›z geziye, Efes ve
Yamaç Evler ile devam ettik.

Ö¤le yeme¤i ile devam eden gezimizde fii-
rince Can Restoran’da flarap eflli¤inde göz-
leme yedikten sonra fiirince’yi dolaflt›k.
‹sabey Camisi’nin gezilmesinin ard›ndan
bir sonraki gezimizde buluflmak üzere ‹z-
mir’e hareket ettik.

EFES YAMAÇ EVLER

S
E
M

‹N
E
R

S
Ö

Y
LE

fi
‹

25 MART ÇARfiAMBA 2009

Mimarlar Odas› ‹zmir fiubesi

Siteco Ayd›nlatma Teknikleri ve fiubemiz
taraf›ndan düzenlenen Ayd›nlatma Tasar›-
m› semineri 25 Mart 2009 Çarflamba günü
gerçekleflti. Siteco Ayd›nlatma Teknikle-
ri’nden Tolga Gazel’in, ayd›nlatman›n söz-
lük anlam›n›n bir nesneyi görünür yapmak
oldu¤undan ve ayd›nlatma kavram›ndan
söz etti¤i seminerde, temel ayd›nlatma bil-
gisi de ayr›nt›l› olarak aktar›ld›. Ayd›nlatma
konusunda detayl› bilgi aktar›m› sa¤layan
seminer, ilgiyle izlendi.

AYDINLATMA TASARIMI
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39. DÖNEM ETK‹NL‹KLER‹M‹Z 

15 N‹SAN ÇARfiAMBA 2009

Mimarlar Odas› ‹zmir fiubesi

Can Kaya’n›n Bir Mimar ve Uygulamalar›
söyleflisi 15 Nisan 2009 Çarflamba günü
gerçekleflti. Sunufluna Datça Cumhuriyet
Meydan› ile bafllayan Kaya, izleyenlere
Datça’n›n konumu, meydan›n Datça için
önemi ve meydan çevresindeki yap›laflma
hakk›nda k›saca bilgi verdi. Uygulama sü-
recini iflveren ve ustalar ile yaflanan ilginç
olaylarla birlikte anlatan Kaya, flantiye de-
neyimi kazanman›n önemine de de¤indi.
2005 y›l›nda kendisi ve ailesi için tasarlad›-
¤› haftasonu evi projesiyle sunufluna de-
vam eden Kaya, Palamutbükü’nde çelik
strüktür tasarlanan ve cam duvarlardan
meydana gelen evin yerlefliminden söz et-
ti. Yer ba¤lam›nda ele al›nd›¤›nda evin cam
olmas›nda sak›nca olmad›¤›n› aktaran Ka-
ya, yer, kimlik, yerel, taklit kavramlar› üze-
rine oldukça düflündü¤ünü ve sonunda va-
rolan beton bazan›n üzerinde cam evi 45
günde infla ettiklerini aktard›.

B‹R M‹MAR VE UYGULAMALARI

S
Ö

Y
LE

fi
‹

09 N‹SAN PERfiEMBE 2009

Mimarlar Odas› ‹zmir fiubesi

H. ‹brahim Alpaslan’›n “Sinan Mimarl›¤›nda
Strüktür-Mekan Diyalekti¤i” söyleflisi 9 Ni-
san 2009 Perflembe günü gerçekleflti. Si-
nan hakk›nda çok fley bildi¤imizi zannetdi-
¤imizi dile getirerek söylefliye bafllayan Al-
paslan, Sinan’›n hayat› hakk›ndaki yaz›l› ve
görsel kaynaklarla bu kaynaklardaki baz›
bölümleri aktard›. Sinan’›n hayat›n› ve nas›l
saray bafl mimar› oldu¤unu k›saca anlatan
Alpaslan, kaynaklarda farkl›l›k gösteren
yap› say›s›n›n da yaklafl›k 350 oldu¤unu di-
le getirdi. Bu yap›larda Sinan’›n ne kadar
var oldu¤unu sorgulayan Alpaslan, Sinan
yap›lar›ndan baz›lar›n› strüktür ve iç me-
kan kurgusu ba¤lam›nda aktard› ve yap›la-
r›n strüktür denemelerindeki farkl›laflmala-
r ile iç mekanda gün ›fl›¤›n›n önemine de-
¤indi. Strüktür mekan arakesitinde bütün-
cül mekan, kubbenin etkisi ve kütle plasti-
¤i aç›s›ndan Sinan yap›lar›n›n irdelendi¤i
söylefli, ilgiyle izlendi.

S‹NAN M‹MARLI⁄INDA 
STRÜKTÜR- MEKAN D‹YALEKT‹⁄‹

S
Ö

Y
LE

fi
‹

HAL‹L ‹BRAH‹M ALPASLAN

CAN KAYA
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39. DÖNEM ETK‹NL‹KLER‹M‹Z 

P
A

N
E
L 18 N‹SAN CUMARTES‹ 2009

Tepekule Kongre ve Sergi Merkezi

TMMOB taraf›ndan 14-15 Kas›m 2009 tari-
hinde ‹stanbul’da düzenlenecek olan “Üc-
retli ve ‹flsiz Mühendis, Mimar ve fiehir Plan-
c›lar› Kurultay›” öncesinde haz›rl›k kurultay-
lar› yap›lmas› ba¤lam›nda TMMOB ‹zmir
‹KK taraf›ndan düzenlenen “Kriz ve Etkileri”
paneli 18 Nisan 2009 Cumartesi günü Te-
pekule Kongre ve Sergi Merkezi’nde ger-
çeklefltirildi. Gazi Üniversitesi Ö¤retim Üye-
si Prof. Dr. Yüksel Akkaya, ‹zmir Barosu
avukatlar›ndan ‹brahim Bahç›vanlar konuy-
la ilgili ayr›nt›l› bilgi aktard›. Oturum yöneti-
cisi Kurultay düzenleme kurulu üyesi Ertu¤-
rul Bilir de TMMOB’un krize bak›fl aç›s›, ku-
rultay süreci ve sendikalaflmay› aktard›.

KR‹Z VE ETK‹LER‹

S
E
M

‹N
E
R 22 N‹SAN ÇARfiAMBA 2009

Mimarlar Odas› ‹zmir fiubesi

Resopal Ürün Tan›t›m› semineri 22 Nisan
2009 Çarflamba günü gerçekleflti. Firma
yetkililerinden Tolga Acarbay, Resopal mar-
kas›ndan ve Lotus Yap› flirketinden k›saca
söz ederek seminere bafllad›. Ürün yelpaze-
si içerisinde yer alan d›fl cephe, iç cephe, ze-
min kaplamalar›ndan bilgi aktaran Acarbay,
malzemenin antibakteriyel ve akustik özel-
likli olarak üretilen ürünlerinden de söz etti.
Seminer sonras›nda firma taraf›ndan düzen-
lenen kokteylde üyelerimiz ürünler hakk›n-
da daha detayl› bilgi alma imkan› buldular. 

RESOPAL ÜRÜN TANITIMI

HÜMEYRA B‹ROL AKKURT

TE
K

N
‹K

 G
E
Z
‹ 25-26 N‹SAN 2009

Hümeyra Birol Akkurt eflli¤inde düzenle-
nen Milas, Bodrum gezisi 25-26 Nisan
2009 tarihlerinde gerçeklefltirildi. Gezinin
ilk günü Antik dönemde Mylasos ad› ile
an›lan ve Karya uygarl›¤›n›n merkezi olan
Milas yerleflimi gezildi. Gezinin ikinci gü-
nünde Bodrum ziyaret edilmifl ve tur M.S.
15. yy.da Rodos fiövalyeleri taraf›ndan St.
Peter ad›na 99 y›lda infla edilen, Osmanl›
döneminde hapishane ve depo alan› olarak
kullan›lan Bodrum Kalesi ile bafllam›flt›r.
Dönüfl yolunda da Bafa Gölü görüldü.

M‹LAS, BODRUM GEZ‹S‹
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39. DÖNEM ETK‹NL‹KLER‹M‹Z 

S
E
M

‹N
E
R

12 MAYIS SALI 2009

Mimarlar Odas› ‹zmir fiubesi

Schiedel Firmas› yetkilileri taraf›ndan dü-
zenlenen “Günümüz Modern Yap›lar›nda
Sa¤l›kl› Baca Çözümleri” semineri 12 May›s
2009 Sal› günü gerçekleflti. Güvenlik, ve-
rimlilik ve estetik için günümüz modern ya-
p›lar›nda do¤ru baca çözümlerininin akta-
r›ld›¤› seminerde, öncelikle güvenlik konusu
aktar›ld›. Bacalar›n çal›flma ilkeleri, boyutla-
r›, yerleflimi ve standartlar›ndan söz edilen
seminerde, bacalarda kullan›lan malzeme-
ler ayr›nt›lar›yla aktar›ld›. Seminer sonras›n-
da düzenlenen kokteylde, üyelerimiz yetki-
lilerle görüflme imkan›na sahip oldular.

GÜNÜMÜZ MODERN YAPILARINDA
SA⁄LIKLI BACA ÇÖZÜMLER‹

S
E
M

‹N
E
R

29 N‹SAN ÇARfiAMBA 2009

Mimarlar Odas› ‹zmir fiubesi

Ç›nar Bilgin’in Bir Mimar ve Uygulamalar›
söyleflisi 29 Nisan 2009 Çarflamba günü
gerçekleflti. Mimar›n hayata bak›fl›yla mi-
marl›k d›fl›ndan sohbet etmenin keyfinden
söz ederek sunufluna bafllayan Ç›nar, öz-
geçmiflini de k›saca anlatt›. Çal›flmalar›n›
kronolojik bir sistematik içerisinde haz›rla-
yan Bilgin, ilk ifllerinden bafllayarak çal›fl-
malar›n› aktard›. Önceki ve son dönem ça-
l›flmalar›n› karfl›laflt›rmal› olarak aktaran
Bilgin, kendisindeki de¤iflimi projeleri ba¤-
lam›nda birebir izleyenlerle paylaflt›.

B‹R M‹MAR VE UYGULAMALARI

S
Ö

Y
LE

fi
‹

28 N‹SAN SALI 2009

Mimarlar Odas› ‹zmir fiubesi

Philips firmas›n›n Enerji Verimlili¤i ve Etkin
Ayd›nlatma semineri 28 Nisan 2009 Sal›
günü gerçekleflti. Seminer öncesinde gös-
terilen filmde enerjiyi verimli kullanman›n
önemine ve yenilenebilir enerji kaynaklar›-
na de¤inildi. Firma yetkililerinden Hakan
Payzun’un, sunuflun genel içeri¤inden söz
ederek bafllad›¤› seminerde, öncelikle gö-
rülebilen spektrum, do¤al ve yapay ›fl›k
kaynaklar› aktar›ld›. LED ayd›nlatma hak-
k›nda ayr›nt›l› bilgi verilen seminerde,
prensibi, aç›l›m›, varyasyonlar›, organik
LED, sistem renkleri gibi teknik konulara
da de¤inildi. Seminer sonras›nda firma ta-
raf›ndan kokteyl düzenlendi.

ENERJ‹ VER‹ML‹L‹⁄‹ VE ETK‹N
AYDINLATMA

ÇINAR B‹LG‹N
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39. DÖNEM ETK‹NL‹KLER‹M‹Z 

S
Ö

Y
LE

fi
‹ 27 MAYIS ÇARfiAMBA 2009

Mimarlar Odas› ‹zmir fiubesi

Fatih Karaman’›n “Psikanalitik Bak›flla Ta-
sar›m ve Yarat›c›l›k” söyleflisi 27 May›s
2009 Çarflamba günü gerçekleflti. Öncelik-
le tasar›m sözcü¤ünün kökünün ‘tasa’ ol-
du¤unu hat›rlatarak söz konusu tasan›n,
tasar›m yaparkenki bir performans ya da
tasarlarkenki tasarlama tasas› olmad›¤›n›,
tasarlamaya iten bir bafllang›ç tasas›, yafla-
m›n içinde duran bir tasadan söz etti¤ini
aktard›. Klaus Krippendorf’un “Tasar›m,
nesnelere anlam verme çabas›d›r” sözün-
den yola ç›karak, psikanalitik aç›dan tasar›-
m› irdeleyen Karaman, konsept ve fantazm
kavramlar›na da de¤indi. Karaman ayr›ca
tasar›m için ön koflulun görsellik de¤il im-
gelem oldu¤unu dile getidi.

PS‹KANAL‹T‹K BAKIfiLA TASARIM
VE YARATICILIK

FER‹DUN DUYGULUER

M‹NE TANAÇ ZEREN

FAT‹H KARAMAN

S
Ö

Y
LE

fi
‹ 13 MAYIS ÇARfiAMBA 2009

Mimarlar Odas› ‹zmir fiubesi

Feridun Duyguluer’in “TOK‹’nin ‹mar Yetki-
leri” söyleflisi 13 May›s 2009 Çarflamba gü-
nü gerçekleflti. “Kulvarlarda De¤iflim, TO-
K‹’nin Dönüflümü, TOK‹’nin ‹mar Hukuku
Oluflumu, Kolaylaflt›rmalar ve ‹stisnalaflt›r-
malar, Kentsel Dönüflüm ‹çin Mevcut Yasa-
lar, Yeni Araçlar, ‹mar ‹fllemleri Ak›fl›ndaki
Kolaylaflt›rmalar, TOK‹ Modeli ve Son Du-
rum TOK‹’nin Fonksiyonel Dönüflümü”
bafll›klar› alt›nda konuyu irdeleyen Duygu-
luer, TOK‹’ye ne gibi haklar sa¤land›¤›na
de¤indi. TOK‹’nin fonksiyonel dönüflümü-
nü izleyenlerle paylaflan Duyguluer’in su-
numu ilgiyle izlendi. 

TOK‹’N‹N ‹MAR YETK‹LER‹

TE
K

N
‹K

 G
E
Z
‹

16 MAYIS CUMARTES‹ 2009

16 May›s 2009 Cumartesi günü ‹yonya’n›n
en iyi korunmufl ›zgara planl› kenti olan
Priene’ye ard›ndan da zengin bir liman
kenti olan Miletos’a Ö¤r. Gör. Dr. Mine Ta-
naç Zeren eflli¤inde, ço¤unlu¤u genç mi-
marlardan oluflan 20 kat›l›mc› ile bir incele-
me ve kültür gezisi düzenlenmifltir. 

PR‹ENE - M‹LETOS 
ANT‹K KENLER‹ GEZ‹S‹
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39. DÖNEM ETK‹NL‹KLER‹M‹Z 

30 MAYIS CUMARTES‹ 2009

‹zmir Sanat / Kültürpark

Mimarlar Odas› Genel Merkezi ve Mimarlar
Odas› ‹zmir fiubesi taraf›ndan bu y›l ikinci-
si düzenlenen “Ulusal Mimarl›k Yar›flmalar›
Sempozyumu 2” 30 May›s 2009 Cumarte-
si günü ‹zmir Sanat Büyük Salon’da ger-
çekleflti. Sunuculu¤unu Mimarlar Odas› ‹z-
mir fiubesi Yönetim Kurulu Üyesi Ebru
Türkdamar Diktafl’›n üstlendi¤i Sempoz-
yum’un aç›l›fl konuflmalar›n› s›ras›yla Mi-
marlar Odas› Merkez Yönetim Kurulu Bafl-
kan› Bülend Tuna ve Mimarlar Odas› ‹zmir
fiubesi Yönetim Kurulu Baflkan› Hasan To-
pal gerçeklefltirirken, sempozyumun tema-
tik sunuflunu Tamer Ba¤bu¤ yapt›. 

“Yar›flma Sürecinde Bir Aktör Olarak Mi-
marlar Odas›” bafll›kl› ilk oturumda Mimar-
lar Odas› ‹zmir fiubesi Yönetim Kurulu Bafl-
kan› Hasan Topal oturum baflkanl›¤› göre-
vini üstlenirken, en büyük sorunun plans›z-
l›k ve tasar›ms›zl›ktan kaynakland›¤›n› be-
lirtti.  Oturumda ilk olarak Mimarlar Odas›
Antalya fiubesi Yönetim Kurulu Baflkan›
Osman Ayd›n söz alarak, flubeleri etkinlik
alan›nda 1982 y›l› ile bafllayan yar›flma sü-
reçleri ve sonuçlar›n› izleyenlerle paylaflt›.
Mimarlar Odas› Kayseri fiubesi Yönetim
Kurulu Baflkan› Hakan Mahiro¤lu yar›flma

ULUSAL M‹MARLIK YARIfiMALARI
SEMPOZYUMU 2

S
E
M

P
O

Z
Y

U
M

nedir, hedefleri nelerdir ile bafllad›¤› konuflmas›nda flube olarak yaflad›klar› deneyim-
leri aktard›. Mimarlar Odas› Denizli fiubesi Yönetim Kurulu Baflkan› ‹brahim fienel ku-
rumlar›n yar›flma ile proje elde etmelerini sa¤laman›n zor bir süreç oldu¤una de¤ine-
rek, bu süreçte büyük bir sorumluluk üstlenen Oda yetkililerinin yar›flman›n her afla-
mas›nda emek verdiklerini aktard›. Mimarlar Odas› ‹stanbul Büyükkent fiubesi Yöne-
tim Kurulu Sekreteri Sami Y›lmaztürk ise, flube olarak kurduklar› yar›flmalar komisyo-
nunun çal›flmalar›ndan, ülkemizde ç›kan yar›flmalar›n istatistiksel verilerinden söz et-
ti. “Yar›flmalar Düzenine ‹liflkin Yeni Öneriler” bafll›kl› ikinci oturum, Neslihan Dosto¤-
lu’nun yürütücülü¤ünde Güven Birkan’›n sunuflu ile bafllad›. “Yar›flmalar, Nitelik ve Ni-
celik” bafll›¤› alt›nda bir yer ve konu üzerine en derin tart›flmalar›n olabilmesine ola-
nak sa¤layan bir platform olarak gördü¤ü yar›flmalar› kendi öznel bak›fl aç›s›ndan ir-
deleyen Sinan Omacan’›n ard›ndan “Yar›flma ile Bar›flma” bafll›¤› alt›nda  Aliflan Ç›ra-
ko¤lu söz ald›. “Yar›flmalar Üzerine Bir Özelefltiri” bafll›¤›yla yar›flmac› mimarlar ola-
rak bir grup tan›mlamaya bafllad›¤›m›z› ve genel mimarl›k aktörlerinin yar›flmalar›n
da aktörleri oldu¤u 1950’li y›llar›n ard›ndan 1960 ve 1980’lerde k›r›lma yafland›¤›n› ak-
taran Hüseyin Kahvecio¤u, son 4-5 senedir de kat›l›mc› profilinin genç bir kesim ola-
rak de¤iflti¤ini dile getirdi. 

Ali Cengizkan’›n yöneticili¤ini üstlendi¤i Forum bölümünde, Cengizkan’›n genel bir
de¤erlendirmesi ve çözüm önerilerine yönelik aç›l›mlar›n›n ard›ndan Merih Feza Y›ld›-
r›m, Serdar Uslubafl, Orhan Ersan, Deniz Dokgöz ve Seçkin Kutucu söz ald›. Salondan
kat›l›mla devam eden forum bölümünde yar›flmalarla ilgili de¤erl¤ndirmeler yap›ld›.
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39. DÖNEM ETK‹NL‹KLER‹M‹Z 

GÖNÜL BALKIR

TE
K

N
‹K

 G
E
Z
‹ 05-07 HAZ‹RAN 2009

5 Haziran sabah› Foça Liman›’nda bulufla-
rak Mimarlar Odas› grubumuz için özel kal-
kan feribot ile adaya vard›k. 

Kuruluflu M.Ö. 10. yüzy›la dayanan, Ege
Denizi’nin kuzeydo¤usunda, Ayval›k’›n kar-
fl› komflusu, Yunanistan’›n en büyük üçün-
cü adas›; Bizans, Roma, Osmanl› gibi bü-
yük imparatorluklar›n yönetimine girmifl
olan, ünlü kad›n flair Sappho ve filozof Hel-
lanikos’un memleketi Midilli turunu 5-7
Haziran tarihleri aras›nda gerçeklefltirdik.

M‹D‹LL‹ (LEVOS) ADASI

TE
K

N
‹K

 G
E
Z
‹ 11-12 TEMMUZ 2009

Haziran ay›nda gerçeklefltirdi¤imiz Midilli
Gezisi’nde ald›¤›m›z vizelerin geçerlilik sü-
resi içerisinde bir de Samos Adas›’n› geze-
lim dedik ve 11-12 Temmuz tarihlerinde bu
geziyi gerçeklefltirdik. 11 Temmuz sabah›
07.30’da Kufladas› Liman›’nda buluflulaca-
¤› için ‹zmir’den 06.30’da hareket ettik.
Ada’ya vard›¤›m›zda bizi bekleyen ototbüs
ve yerel rehber eflli¤inde bafllad›¤›m›z tu-
rumuzda aday› ayr›nt›l› olarak gezdik.

SAMOS ADASI

S
Ö

Y
LE

fi
‹ 15 TEMMUZ ÇARfiAMBA 2009

Mimarlar Odas› ‹zmir fiubesi

Kocaeli Üniversitesi Hukuk Fakültesi ö¤re-
tim görevlilerinden Prof. Dr. Gönül Balk›r’›n
“Mimarl›k ‹fl Hukuku ve Güncel Sorunlar”
söyleflisi 15 Temmuz 2009 Çarflamba günü
gerçekleflti. Mimarl›k mesle¤inin özgün bir
meslek oldu¤una ve yaratma gerektirdi¤i-
ne de¤inerek sunufluna bafllayan Balk›r, Fi-
kir ve Sanat Eserleri ba¤lam›nda koruma
alt›nda oldu¤unun bilgisini de verdi. Ser-
best çal›flan mimar›n yapt›¤› iflin, mimari
eser sözleflmesi kapsam›nda oldu¤unu dile
getiren Balk›r, bir baflka mimar›n yan›nda
çal›flan mimar için ise, ifl sözleflmesinin ge-
çerli oldu¤unu ve ifl sözleflmelerinde sonu-
cun garanti edilmedi¤ini dile getirdi. Kamu
ve özel sektörde çal›flan mimarlar› bu ba¤-
lamda irdeleyen Balk›r, ‹fl Kanunu hüküm-
lerinden baz›lar›na da sunusunda yer verdi. 

M‹MARLIK ‹fi HUKUKU VE 
GÜNCEL SORUNLAR
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39. DÖNEM ETK‹NL‹KLER‹M‹Z 

TE
K

N
‹K

 G
E
Z
‹

19-22 EYLÜL 2009

19-22 Eylül tarihleri aras›nda yapt›¤›m›z
gezide 1. gün çiniler diyar› Kütahya’ya gel-
dik. 16, 17 ve 18. yy’dan kalma restore edil-
mifl evlerin topluca korundu¤u Germiyan
soka¤›ndaki Germiyan Kona¤›’nda ö¤le
yeme¤imizi yedikten sonra benzer baflka
bir konak olan Cemile Gül El Sanatlar› Mer-
kezi’nde Osmanl› motiflerinden oluflan
Türk ve Marafl iflinin en güzel örneklerini
görüp, 1237 y›l›nda beylikler döneminden
Hezar Dinari taraf›ndan mescit olarak yap›-
lan ve sonras›nda Semazenler için dönüfl-
türülen ve son olarak 17. yy’da tamamen
cami olarak flekillendirilen Dönen Cami-
i ve  büyük Ulu Cami’yi gezdik. Akflam sa-
atlerinde Eskiflehir’e geldik ve oteldeki ye-
mekten sonra tarihi yafl sebze ve meyve
halinin asl›na uygun olarak restore edilme-
siyle oluflmufl Haller Gençlik Merkezi’ne
gelerek tarç›nl› çay›m›z› yudumlad›k. ‹kinci
gün Kent Park’a, daha sonra Odun Paza-
r›’na geldik. 

Üçüncü gün Eskiflehir’den Göynük’e hare-
ket ettik. Göynük’e doyamadan Mudur-
nu’ya geldik. Mudurnu’dan sonra yörenin
en güzel kasabalar›ndan olan Beypazar›’na
geldik. H›d›rl›k tepesinden eski ve yeni
Beypazar›’n› mukayese edip foto¤raflad›k-
tan sonra kaptan›m›z›n yolu de¤ifltirerek
GORD‹ON’a gelmesi sürpriz oldu.

Afyon’daki akflam yeme¤imizden sonra
geç vakit ‹zmir’e vard›k.

Bizim görüp yaflad›¤›m›z güzellikleri her-
kesin görmesi ve yaflamas› dile¤iyle… 

KÜTAHYA-ESK‹fiEH‹R-BEYPAZARI

TE
K

N
‹K

 G
E
Z
‹

22-23 A⁄USTOS 2009

22 A¤ustos sabah› Çeflme Liman›’nda bu-
luflarak 10.00’da kalkan Ertürk Feribotu ile
hareket ettik.‹lk gün serbest zamand›. 

“Mis kokulu” Ada dünyaca bu s›fatla tan›n-
m›flt›r. ‹kinci gün Mastichoria Bölgesi’ni
gördükten sonra eski ve yeni Taksiarhis Ki-
liseleri’nin bulundu¤u, 450 kiflinin yaflad›¤›
Mesta Köyü’nü gezdik, Pirgi Köyü’nü de zi-
yaret ettik. Armalia’daki (Seramik Köyü)
imalathaneleri dolaflarak 16.30’da hareket
edecek olan feribotumuzla geri döndük.

SAKIZ ADASI 
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39. DÖNEM ETK‹NL‹KLER‹M‹Z 
P
LA

K
E
T 

TÖ
R

E
N

‹ 05 EK‹M PAZARTES‹ 2009

Atatürk Kültür Merkezi

Mimarlar Odas› ‹zmir fiubesi taraf›ndan dü-
zenlenen Mimarl›k Haftas› Etkinlikleri 05
Ekim 2009 Pazartesi günü yap›lan tören ile
bafllad›. fiubemiz Yönetim Kurulu Baflkan›
Hasan Topal, aç›l›fl konuflmas›nda yaflanan
küresel krize ve bu ba¤lamda UIA taraf›n-
dan da Dünya Mimarl›k Günü’nün temas›
olarak seçilen “Küresel Kriz Karfl›s›nda Mi-
marlar›n Gücü”nün önemine de¤indi. Aç›l›fl
konuflmalar›n›n ard›ndan “kentin oylumlar›:
kente aç›lan kap›lar, pencereler, …”  temas›
kapsam›nda düzenlenen fotomaratonda
dereceye giren ve sergilemeye hak kaza-
nan yar›flmac›lara ödülleri seçici kurul üye-
lerinden Mehmet Kofltumo¤lu taraf›ndan
verildi. “Kentli olmak” temas›yla düzenle-
nen k›sa film yar›flmas›nda en iyi film ödülü
kazanan ve mansiyon alan yar›flmac›lara da
jüri üyesi Gül Kaçmaz Erk taraf›ndan ödül-
leri verildi. Meslekte 30. ve 50. y›l›n› geride
b›rakan üyelerimiz için plaket töreni de
ödül töreninin ard›ndan gerçeklefltirildi.
Meslektafllar›m›z plaketlerini ‹zmir Büyük-
flehir Belediye Baflkan› Aziz Kocao¤lu, CHP
‹zmir Milletvekili Mehmet Ali Susam, AKP
‹zmir Milletvekili Tu¤rul Yemiflçi, Karfl›yaka
Belediye Baflkan› Cevat Durak, ‹zmir Tica-
ret Odas› Baflkanvekili Ak›n Kazanço¤lu,
Seferihisar Belediye Baflkan› Tunç Soyer,
Makina Mühendisleri Odas› ‹zmir fiubesi
Yönetim Kurulu Baflkan› Mehmet Özsakar-
ya ve Mimarlar Odas› ‹zmir fiubesi Yönetim
Kurulu Baflkan› Hasan Topal’dan ald›lar.
Tören sonras› Mimarl›k Haftas›’n›n aç›l›fl
kokteyli gerçekleflti.
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39. DÖNEM ETK‹NL‹KLER‹M‹Z 

A
TÖ

LY
E06 EK‹M SALI 2009

Sürekli E¤itim Merkezi

Zehra Ersoy ve Erdem Y›ld›r›m yürütücülü-
¤ünde 06 Ekim  Sal› günü gerçekleflen
Kentsel Notalar Atölyesi, yap›l› çevrenin ge-
çici formlar›n› kay›tlama üzerine yap›ld›.
Kent mekândaki bedenlerin ve di¤er nesne-
lerin yaratt›¤› hareketlerin zamansal ve ge-
çici biçimlerini dijital teknolojilerinden fay-
dalanarak belgelemeyi amaçlayan atölye
çal›flmas›nda, kentsel form insan hareketleri
üzerinden yeniden yorumland›. Atölye çal›fl-
mas› s›ras›nda ortaya ç›kar›lan hareket ‘no-
ta’lar›n›n tasar›m verileri olarak kullan›ld›.

KENTSEL ‘NOTA’LAR

ZEHRA ERSOY - ERDEM YILDIRIM

A
TÖ

LY
E

TE
K

N
‹K

 G
E
Z
‹

06 EK‹M SALI 2009

Atatürk Kültür Merkezi

Reflit Soley yürütücülü¤ünde 06 Ekim Sal›
günü gerçekleflen Ekonomik Kriz-Gusto-
Detay Atölyesi, kriz, gusto ve detay kav-
ramlar›n›n sorgulanmas› ile bafllad›. Bu sor-
gulamalar›n yan› s›ra ben kavram›n›n irde-
lendi¤i atölyede kriz ortam›nda bir köfle ta-
sarland›. Köfleyi ilk akl›m›za gelenin bir ad›m
ötesinde sorgulayan ö¤renciler, tasar›mlar›-
n› arkadafllar› ve Reflit Soley ile paylaflt›lar.

EKONOM‹K KR‹Z - GUSTO DETAY

REfi‹T SOLEY

06 EK‹M SALI 2009

“Mimarlar Yap›lar›n› Gezdiriyor” bafll›¤› al-
t›nda, mimarlar› Tevfik Tozkoparan ve Em-
re Ulafl eflli¤inde Ahmed Adnan Saygun Sa-
nat Merkezi 06 Ekim tarihinde gezildi. Ön-
celikle Tevfik Tozkoparan ve Emre Ulafl ta-
raf›ndan kat›l›mc›lara yap›n›n projelendiril-
mesi ve uygulanmas› aflamalar›na iliflkin bil-
gi verildi. Maket üzerinden mekanlara iliflkin
bilgilendirme yap›ld›ktan sonra yap›n›n d›fl
ve iç mekanlar› gezildi. 250 kiflilik küçük sa-
lon ve 1100 kiflilik büyük salon gezildikten
sonra, salonlar›n teknik donan›m›na ve tesi-
sat›na iliflkin bilgilendirme yap›ld› ve salon-
lar›n sahne arkas›nda yer alan sanatç› so-
yunma odalar› vb. mekânlar da gezildi. 

M‹MARLAR YAPILARINI GEZD‹R‹YOR

A. ADNAN SAYGUN SANAT MERKEZ‹
TEVF‹K TOZKOPARAN - EMRE ULAfi
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39. DÖNEM ETK‹NL‹KLER‹M‹Z 
TE

K
N

‹K
 G

E
Z
‹ 06 EK‹M SALI 2009

Agora Kaz› Baflkan› Yrd. Doç Dr. Ak›n Er-
soy eflli¤inde düzenlenen Agora Kaz› Alan›
Gezisi 06 Ekim tarihinde gerçekleflti. Ön-
celikle agora yap›lar› ve ifllevlerinden bah-
seden Ersoy, Agora kaz›s›n›n geçmifli hak-
k›nda k›saca bilgi verdi. Ersoy ayr›ca kaz›
alan›nda gerçeklefltirilen restorasyon ve
koruma çal›flmalar› hakk›nda da bilgi verdi. 

Agora’n›n kaz›lmayan bölümlerinin bulun-
du¤unu ve kaz›lar›n devam etmesi için yan
parsellerde kamulaflt›rma çal›flmalar›n›n
devam etti¤ini belirten Ersoy, kaz› çal›fl-
malar›n›n devam edece¤ini bildirdi.

AGORA KAZI ALANI

AKIN ERSOY

Bu y›l ilk kez düzenlenen Kruvaziyer Gezi-
si 06 Ekim tarihinde gerçeklefltirildi. 17 ki-
flinin kat›ld›¤› gezide 14 katl› ve 3000 yol-
cu kapasiteli gemi hakk›nda yetkililer tara-
f›ndan bilgilendirme yap›ld›. K›y› silüetinin
en bask›n unsurlar›ndan biri olan gemilerin
içerisinde yer alan konaklama birimleri,
yüzme havuzlar›, jakuzi, sauna, güzellik
merkezi, jimnastik salonu, disko ve barlar,
restoranlar, tenis kortu, tiyatro salonu ve
sa¤l›k merkezi gibi birimler ilgiyle gezildi.

KRUVAZ‹YER GEZ‹S‹

G
E
Z
‹

G
E
Z
‹

06 EK‹M SALI 2009

Bu y›l ilki gerçeklefltirilen Edebiyatç› Gö-
züyle ‹zmir gezilerinden Tilkilik-Agora ge-
zisi, Ünal Ersözlü eflli¤inde mimarlar›n yan›
s›ra kent halk›n›n da kat›l›m›yla 06 Ekim ta-
rihinde, Nedim Atilla eflli¤indeki Basmane
gezisi ise 08 Ekim tarihinde gerçekleflti. 

‹çinde yaflad›¤›m›z kenti fakl› bak›fl aç›la-
r›ndan alg›lamak amac›yla düzenlenen ge-
zilerde, Ersözlü’nün ve Atilla’n›n ‹zmir ken-
tine iliflkin farkl› mekânsal okumalar› ger-
çekleflti. fiiir okuyarak gezilere ayr› bir renk
katan edebiyatç›lar›n anlat›m› ilgiyle izlen-
di. 

EDEB‹YATÇI GÖZÜYLE ‹ZM‹R

ÜNAL ERSÖZLÜ - NED‹M AT‹LLA

06 EK‹M SALI 2009
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39. DÖNEM ETK‹NL‹KLER‹M‹Z 

G
E
Z
‹06-07-08-09 EK‹M 2009

06 Ekim tarihinde gerçekleflen gezide, Or-
han Ersan ile “‹K‹+1 Mimarl›k”, Derya Akdu-
rak ile “Makomim”, Merih Feza Y›ld›r›m ve
Serdar Uslubafl ile “Not Mimarl›k” ve Salih
Seymen ile “Salih Seymen Tasar›m” Ofisle-
ri ziyaret edildi. 07 Ekim tarihinde Cenk
Kocaman ve Mert O¤uz ile “Aula Mimarl›k”,
Ifl›l Turan Öznur ile “Dekom Mimarl›k”, Ta-
mer ve Dilek Pakben ile “Pakben Restoras-
yon ve Mimarl›k” ve Noyan Umur Vural ile
“Sentez Yap›” Ofisleri gezildi. 08 Ekim
2009 Nafi Çil ile “Çil Mimarl›k”, Ali Okan
Y›lmaz ve Murat Oran ile “Portal Mimarl›k”,
Tevfik Tozkoparan ve Emre Ulafl ile “Toz-
koparan Mimarl›k” Ofisleri ziyaret edilirken,
09 Ekim 2009 tarihinde Ersin Pö¤ün ile
“Ersin Pö¤ün Mimarl›k”, Tamer Baflbu¤ ile
“T&H ‹dil Mimarl›k” Ofisleri ziyaret edildi.

AÇIK OF‹S
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39. DÖNEM ETK‹NL‹KLER‹M‹Z 

S
Ö

Y
LE

fi
‹ 06 EK‹M SALI 2009

Atatürk Kültür Merkezi

Hasan Ünal Nalbanto¤lu’nun “Esnek Kapi-
talist Ekonomiler ve Günümüz Mimarl›¤›”
tematik sunuflu 06 Ekim Sal› günü gerçek-
leflti. Nalbanto¤lu tart›flman›n ilk eksenin-
de esnek bir kapitalizmden söz edilmesini
gerekli k›lan nedenleri aktard›. Tart›flman›n
ikinci eksenini oluflturan modern mimarl›-
¤›n her daim sanatla flört etti¤ini dile geti-
ren Nalbanto¤lu, brütal gerçeklerin insan›
oldu¤unu belirterek, mimarlar›n direncinin
pek de olmad›¤›n› sözlerine ekledi. Beyaz
yakal› iflçili¤in mimarlar›n çal›flma ortam›na
da damgas›n› vurdu¤unu savunan Nalban-
to¤lu, beyaz yakal›lar›n dünyas›n›n yeni bir
esaret dünyas› oldu¤unu da dile getirdi.
Mimarlar›n içerisindeki burjuvaziyi sorgula-
yan Nalbanto¤lu son olarak e¤er varsa etik
kurallar›n, dünya kapitalizminin gidifline
mimarlar›n direnebilmesinde nas›l bir rol
oynayabilece¤i konusuna de¤indi.

ESNEK KAP‹TAL‹ST EKONOM‹LER VE
GÜNÜMÜZ M‹MARLI⁄I 

HASAN ÜNAL NALBANTO⁄LU

S
Ö

Y
LE

fi
‹ 06 EK‹M SALI 2009

Atatürk Kültür Merkezi

Kurtul Erkmen ve Gürhan Bak›rküre’nin
“Bir Mimar ve Uygulamalar›” söyleflisi 06
Ekim Sal› günü gerçekleflti. Konuflmac›lar
ilk olarak Bat› ‹stanbul Ticaret Merkezi’ni
izleyenlerle paylaflt›lar. ‹nsanlar›n nerede
oldu¤unu hissetmeleri önemsenen projede
bu ba¤lamda fakl›laflmalara gidildi¤ini ak-
taran konuklar, daha sonra Ba¤dat Cadde-
si’ndeki Mercedes Binas›’n› aktard›. Yine
mevcut karkas üzerine geliflen projede ay-
d›nlatma için çok u¤rafl›ld›¤› aktar›lan söy-
leflide, daha sonra Korumcu Holding Bina-
s› gösterildi. ‹ç mekân projelerinden de ör-
nekler gösteren konuklar, yurtd›fl› projele-
rinden Romaya’da konut blo¤u, Kazakis-
tan HSBC Genel Müdürlük Binas› ve Fin
Houses Projesini paylaflt›lar. Konsept pro-
jesi olarak çal›flt›klar› projeleri de aktaran
konuflmac›lar, projelerinde bir süreklilik ol-
du¤unu fakat yeni aray›fllar›n her daim de-
vam edece¤ini dile getirdi.

B‹R M‹MAR VE UYGULAMALARI

KURTUL ERKMEN - GÜRHAN BAKIRKÜRE
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39. DÖNEM ETK‹NL‹KLER‹M‹Z 

A
TÖ

LY
E07 EK‹M ÇARfiAMBA 2009

Sürekli E¤itim Merkezi

Onur Yüce Gün’ün yürütücülü¤ünde 07
Ekim Çarflamba günü gerçekleflen Tasar›m
ve ‹liflkisel Sistemler Atölyesi, bilgisayar›n
konvansiyonel anlay›flta, modelleme ve
grafik yaratma gibi temsiliyete dair üretim-
ler için kullan›lan bir araç olarak kabul edil-
mesine karfl›n, hesaplamal› tasar›m söz ko-
nusu oldu¤unda bilgisayar ortam›n›n anali-
tik düflüncenin ifllendi¤i bir tasar›m-araflt›r-
ma ortam›na dönüfltü¤ünün hat›rlat›lmas›
ile bafllad›. 

Hesaplamal› tasar›m›n araflt›rma metodla-
r›na dair tan›t›c› bir karakter tafl›yan atölye
çal›flmas›, kat›l›mc›lar›n, konsept anlay›fl
kadar hesaplamal› tasar›m arayüzlerine ve
tekniklerine de tan›fl›k hale gelmelerini
amaçl›yordu.

TASARIM VE ‹L‹fiK‹SEL S‹STEMLER

ONUR YÜCE GÜN

A
TÖ

LY
E07 EK‹M ÇARfiAMBA 2009

Resim Heykel Müzesi

Gökçeçiçek Savafl›r ve Erdem Y›ld›r›m yü-
rütücülü¤ünde 07 Ekim Çarflamba günü
gerçekleflen ‹¤ne Deli¤inden Foto¤raf Atöl-
yesi, foto¤raf konusunda temel bilgilendir-
me ile bafllad›. 

Foto¤raf makinas› ile yakalanan görüntüle-
re göre farkl› ve deneysel olan Pinhole fo-
to¤raf›n, görsel dünya ile olan iliflkilerimize
dair fark›ndal›k yaratma ve yeni deneyimler
kazand›rma aç›s›ndan kendine özgü potan-
siyellere sahip oldu¤u aktar›lan atölye çal›fl-
mas›, görsellikle ve görme biçimleriyle vaz-
geçilmez bir ba¤a sahip olan mimarl›k ara-
yüzünde gerçekleflti. 

Atölye çal›flmas›nda üretilen Pinhole foto¤-
raf makinalar› arac›l›¤›yla, ‹zmir kenti, kent-
liler ve/ya detaylar yeniden üretildi.

‹⁄NE DEL‹⁄‹’NDEN FOTO⁄RAF

GÖKÇEÇ‹ÇEK SAVAfiIR - ERDEM YILDIRIM
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39. DÖNEM ETK‹NL‹KLER‹M‹Z 

A
TÖ

LY
E 07 EK‹M ÇARfiAMBA 2009

Atatürk Kültür Merkezi

Gül Kaçmaz Erk ve Tuna Y›lmaz yürütücü-
lü¤ünde 07 Ekim Çarflamba günü gerçek-
leflen Mimarca Sinema Atölyesi, pek çok
aç›dan benzeyen mimarl›k ve sinemay› ol-
dukça e¤lenceli bir flekilde bir araya getir-
di. Hem mevcut mekânlar› kullanan hem
de kendi anlat›sal gerçekli¤i için yeni me-
kânlar yaratan sineman›n bu süreçte mi-
marl›ktan yararland›¤› bilgisi verilen atölye
çal›flmas›nda, öncelikle çeflitli filmlerden
kareler izlendi. Sonras›nda ortalama sine-
ma seyircisinin kolektif haf›zas›nda yer et-
mifl filmlerdeki mekânlar ve binalar›n per-
dedeki yans›malar›n›n mimari tasar›m sü-
recine nas›l yans›d›¤› incelendi. Filmlerde
sadece belirli aç›lar› ve boyutlar› görünen
mekân ve binalar›n gerçekte nas›l görün-
dükleri hem sinema da¤arc›¤› hem de mi-
mari yarat› güç kullan›larak yeni bafltan ta-
n›mland›.

M‹MARCA S‹NEMA

GÜL KAÇMAZ ERK - TUNA YILMAZ

TE
K

N
‹K

 G
E
Z
‹ 07 EK‹M ÇARfiAMBA 2009

Eski Merkez Bankas› Binas› Restorasyonu
Butik Otel ‹nflaat› Gezisi mimar Derya Ak-
durak eflli¤inde 07 Ekim Çarflamba günü
gerçekleflti. 

Geziye bafllamadan önce yap› hakk›nda k›-
saca bilgi veren Derya Akdurak, T.C. Mer-
kez Bankas› ‹zmir fiube Binas›’n›n, Do¤an
Tekeli, Ergun Onaran ve Orhan Bolak’›n
1950 y›l›nda kat›ld›klar› proje yar›flmas› so-
nucunda elde edildi¤ini belirtti. Bu özelli¤i
nedeniyle tescillenerek koruma alt›na al›-
nan yap›n›n, günümüzde butik otel olarak
kullan›lmak üzere restore edildi¤ini aç›kla-
d›. 

Yap›n›n gezilmesi s›ras›nda uygulama afla-
malar›na iliflkin bilgi veren Akdurak, kat›-
l›mc›lar›n sorular›n› da yan›tland›.

M‹MARLAR YAPILARINI GEZD‹R‹YOR

ESK‹ MERKEZ BANKASI B‹NASI BUT‹K
OTEL fiANT‹YES‹ - DERYA AKDURAK
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39. DÖNEM ETK‹NL‹KLER‹M‹Z 

TE
K

N
‹K

 G
E
Z
‹07 EK‹M ÇARfiAMBA 2009

Buca Kentsel Sit Alan› Gezisi, Hümeyra Bi-
rol Akkurt eflli¤inde 07 Ekim Çarflamba
günü gerçekleflti. Gezi öncesi Buca ve ta-
rihçesi hakk›nda k›saca bilgi aktaran Ak-
kurt, kentsel sit alan› içerisinde yer alan ge-
leneksel konut örneklerinin yan› s›ra dini
yap›lar› da gezdirdi. 

Vaftizci Yahya Katolik Kilisesi ve Anglikan
Kilisesi olarak infla edilmifl olan Buca Pro-
testan Kilisesi hakk›nda bilgi aktar›larak,
yap›lar ayr›nt›l› olarak incelendi. Kentsel Sit
alan›ndan günümüze ulaflan büyük tekil
konut örneklerinden; günümüzde Buca
Belediyesi Kültür Merkezi olarak kullan›lan
Farkoh Köflkü ve Dokuz Eylül Üniversitesi
E¤itim Fakültesi Dekanl›k Binas› olarak kul-
lan›lan Rees Köflkü Hümeyra Birol Akkurt
eflli¤inde gezildi.

BUCA KENTSEL S‹T ALANI

HÜMEYRA B‹ROL AKKURT

S
Ö

Y
LE

fi
‹07 EK‹M ÇARfiAMBA 2009

Atatürk Kültür Merkezi

Mimarl›¤›m bafll›¤› alt›nda kendi öznel mi-
marl›k yaflam›n› ve görüfllerini paylaflan
Güngör Kaftanc› söyleflisi 07 Ekim Çarflam-
ba günü gerçekleflti. Mimarl›k nedir sorusu-
nu kendisine her daim sordu¤unu ve her de-
fas›nda farkl› yan›tlar ald›¤›n› ileten Kaftanc›,
bu cevab›n herkese göre de de¤iflti¤ini dile
getirdi. ‹zmirli mimarlar›n daha çok küçük
ölçekli ifller yapt›¤›n› ve bu sebepten yap›ya
çok daha iyi hakim olabildiklerini düflündü-
¤ünü ileten Kaftanc›, mekân, mimarl›k, plan-
lama aras›ndaki geçifllerden de söz etti. Ta-
sar›m› anlatman›n iki yolu oldu¤una, bunlar-
dan birisinin dil, di¤erinin ise çizmek oldu-
¤una de¤inen Kaftanc›, el ile çizimin önemi-
ni de aktard›. Mimarl›¤›n bir sanat oldu¤una
ve özgünlük kavram›n›n önemine de¤inen
Kaftanc›, taklit ile etkileflimin fark›n› da ak-
tard›. Türkiye’nin mimarl›k alan›ndaki gelifli-
mini de aktaran Kaftanc›, özgürlük kavram›-
n›n tasar›m içerisindeki yerini de sorgulad›. 

M‹MARLI⁄IM...

GÜNGÖR KAFTANCI
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39. DÖNEM ETK‹NL‹KLER‹M‹Z 

S
Ö

Y
LE

fi
‹ 07 EK‹M ÇARfiAMBA 2009

Atatürk Kültür Merkezi

Onur Yüce Gün’ün “Tasar›m ve ‹liflkisel Sis-
temler” temal› söyleflisi 07 Ekim Çarflamba
günü gerçekleflti. Hesaplamal› tasar›m an-
lay›fl ve tekniklerinin birebir uygulanmakta
olan örnekleriyle, KPF New York'ta tasarla-
nan büyük ölçekli yap›lar üzerinden bir su-
nufl gerçeklefltiren Gün, ilk olarak voronoi
dokular›ndan örnek gösterdi. Hesaplamal›
tasar›mda görünenin ötesinde, ‘iç’in önem-
li oldu¤una, tüm doku ve strüktürün alg›-
lanmas› gerekti¤ine de¤inen Gün, daha
sonra 65 katl› bir kule olan ilk iflinden söz
etti. Pseudo-code ad› verilen flemalar üze-
rinden tüm sistemin iflleyiflini aktaran Gün,
script yazman›n ifli ne derece kolaylaflt›rd›-
¤›na de¤indi. Bu yöntem ile sistemin en
büyük parças›ndan en küçük parças›na ka-
dar kontrol edilebilece¤inin bilgisini veren
Gün, cephe tasar›m›n›n yan› s›ra kentsel
planlama da yapt›klar›n› dile getirdi.

TASARIM VE ‹L‹fiK‹SEL S‹STEMLER

ONUR YÜCE GÜN

A
TÖ

LY
E 08 EK‹M PERfiEMBE 2009

Atatürk Kültür Merkezi

Burkay Pasin ve Ruken Güleryüz yürütücü-
lü¤ünde 08 Ekim Perflembe günü gerçek-
leflen Müzik ve Mimarl›k/Ses ve Mekân
Atölyesi’nde, müzik mimarl›k iliflkisinin do-
layl› oldu¤u ancak bu çal›flmada müzikal
formun görsele, mimari formun da iflitsele
uyarlanma süreci ve alternatiflerinin de-
¤erlendirilece¤i aktar›ld›. 

Atölye sürecinde iflitsel alg›n›n mekân ta-
sar›m›na aktar›m› konusunda her mekânda
ses oldu¤unun, sessiz bir mekân olamaya-
ca¤›n›n fark ettirilerek, mimaride kullan›lan
tüm malzemelerin birer enstrüman olarak
de¤erlendirilmesi gerekti¤i ifade edildi.
AKM’den sesler toplanarak her grubun
kendi parças›n› oluflturmas› ve oluflturulan
parçan›n ritmine uygun görsellerin eklen-
mesiyle oluflturulan sonuç ürünler de¤er-
lendirilerek atölye çal›flmas› sonland›r›ld›. 

MÜZ‹K  VE M‹MARLIK: SES - MEKAN

BURKAY PAS‹N - RUKEN GÜLERYÜZ
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39. DÖNEM ETK‹NL‹KLER‹M‹Z 

A
TÖ

LY
E08 EK‹M PERfiEMBE 2009

Resim Heykel Müzesi

Çocuk ve Mimarl›k atölyesi Hikmet Gök-
men, Gülflan Y›lmaz ve Burcu Gülay Taflç›
yürütücülü¤ünde 08 Ekim tarihinde ger-
çekleflti. Mimar Sinan ‹lkö¤retim Okulu ö¤-
rencileriyle gerçeklefltirilen atölyede önce-
likle çocuklara mimarl›k nedir ve nas›l orta-
ya ç›km›flt›r sorusu üzerinden mimarl›k ta-
n›t›ld›. Farkl› yafl gruplar›ndaki ö¤renciler
ile yap›lan "çocuk gözünden masal mekân-
lar›" atölye çal›flmas›nda, çocuklar›n her
zaman dinlemeye ve okumaya al›fl›k olduk-
lar› masallarda geçen sultanlar, padiflahlar,
cinler, periler, devler ve ejderhalar›n alg›s›
yan›nda masalda geçen mekânlar›n çocuk
gözünde nas›l alg›land›¤›n› ortaya koymak
ve onlar›n gelifliminde önemli bir yer tutan
mekân alg›s›n› ortaya ç›karmak amaçland›.
Atölye çal›flmas› bünyesinde Güngör Kaf-
tanc› Sergisi’ne iliflkin küçük çal›flmalar da
yap›ld›. 

ÇOCUK VE M‹MARLIK

H‹KMET GÖKMEN

G
E
Z
‹

08 EK‹M PERfiEMBE 2009

Kente Mimarl›k Üzerinden Bakmak: Tarihi
ve Modern ‹zmir Gezisi Yrd. Doç. Dr. Emel
Kay›n’›n eflli¤inde 08 Ekim Perflembe günü
gerçekleflti. 

Kentin M.Ö. 4. yüzy›ldan sonraki geliflme
süreçlerinde ortaya ç›kan eski gövdesini
kapsayan Kadifekale-Alsancak Gar›-Üçku-
yular üçgeninde gerçekleflen gezi, tarihi ve
modern mekânlar›n birlikte deneyimlenme-
sine olanak sa¤lad›. 

Bu deneyim, kentin-mimarl›¤›n farkl› evre-
lerinin izlenmesiyle s›n›rl› kalmay›p, yorum-
lar ve tart›flmalar arac›l›¤›yla yeni fark›nda-
l›klar›n yarat›ld›¤› bir zaman dilimi olarak
yafland›.

KENTE “M‹MARLIK” ÜZER‹NDEN
BAKMAK: TAR‹H‹ VE MODERN ‹ZM‹R
EMEL KAYIN
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39. DÖNEM ETK‹NL‹KLER‹M‹Z 

S
Ö

Y
LE

fi
‹ 08 EK‹M PERfiEMBE 2009

Atatürk Kültür Merkezi

Bir Mimar ve Uygulamalar› ana bafll›¤›nda
yer alan Durmufl Dilekçi söyleflisi 08 Ekim
Perflembe günü gerçekleflti. Günümüz mi-
marl›k ortam› ve kendilerinin bak›fl aç›s› ve
tespitlerini izleyenlerle paylaflan Dilekçi,
son 30 y›ld›r mimarl›k ve flehirleflmenin bir-
çok alan›nda küreselleflmeyi gördü¤ümüzü
dile getirdi. Bu dönemde yeni kelimeler
kullanmam›z, yeni cümleler kurmam›z ge-
rekti¤ine de¤inen Dilekçi, kentin dinamik-
lerinin de¤iflti¤ini ve bu de¤iflimin her fleyi
oldu¤u gibi mimarl›¤› da etkiledi¤ini ifade
etti. Güç odakl› bir mimari yap›lanmadan
söz eden Dilekçi, kentlerin yataydaki gelifli-
mine karfl›n dikeyde geliflen ve/veya
kompleks geliflmeler gösteren sistemler-
den bahsetti. Projelerinden örnekleri izle-
yenlerle paylaflan Dilekçi, her yap›n›n ken-
tin bir parças› oldu¤unu ve bir sonraki nes-
le bir fleyler aktarmas› gerekti¤ini hat›rlatt›.

B‹R M‹MAR VE UYGULAMALARI

DURMUfi D‹LEKÇ‹ 

S
Ö

Y
LE

fi
‹ 08 EK‹M PERfiEMBE 2009

Atatürk Kültür Merkezi

Julien de Smedt’in Bir Mimar ve Uygulama-
lar› söyleflisi 08 Ekim Perflembe günü ger-
çekleflti. Sadece yapt›klar› çal›flmalar› ak-
tarmak yerine ofisini, çal›flanlar›n›, ifle yak-
lafl›m biçimlerini ileten Julien de Smedt, ilk
olarak ofis ortam›n› izleyenlerle paylaflt›.
Farkl› ölçeklerde ifller yapt›klar›n› ve küçük
ölçekli ifllerinde de ayn› süreci yaflad›klar›n›
ileten de Smedt, vazo ve raf sistemi tasa-
r›mlar›n› da gösterdi. Kopenhag’da uygula-
d›klar› VM Evleri projesini detaylar›yla ak-
tararak bu yap›n›n flekillenmesinde önemli
bir kriter olan kentin yap›laflmas›n› ve bu
flekillenmeden kaynakl› elde ettikleri 76
farkl› tip konutu izleyenlerle paylaflt›. Mi-
marlar›n ortak ya da etkileflimli olarak ta-
sarlad›klar› projelerinden örnekler aktaran
mimar, sosyal etkileflim alanlar›na iliflkin
projelerinden de örnekler iletti. Smedt, son
olarak Oslo’da inflaat› devam eden kayakla
atlama pisti projesini paylaflt›.

B‹R M‹MAR VE UYGULAMALARI

JULIEN DE SMEDT

etkin39  1/12/10  11:56 AM  Page 170



Mimarlar Odas› ‹zmir fiubesi 39. Dönem Çal›flma Raporu
171

39. DÖNEM ETK‹NL‹KLER‹M‹Z 

A
TÖ

LY
E09 EK‹M CUMA 2009

Atatürk Kültür Merkezi

Ahmet Özgüner’in yürütücülü¤ünde dü-
zenlenen Mikro Mimarl›k Atölyesi 09 Ekim
Cuma günü gerçekleflti. Basit düflünmek,
soka¤a inmek, olan› de¤erlendirmek, az ile
yetinmek alt bafll›klar›nda UIA’n›n belirledi-
¤i küresel kriz karfl›s›nda mimarlar›n gücü
temas› irdelenen atölye çal›flmas›nda ilk
olarak güç kakvar›ma ve s›n›rlar› zorlama-
ya de¤inildi. 

Kriz ortam› tan›mlanan ve her yönüyle ir-
delenen çal›fltayda, herhangi bir yerde bu-
lunabilecek, niteliksiz betonarme karkas
bir yap› adas› üzerinde çal›fl›ld›. Bu üst ya-
p›ya müdahalelerde bulunarak hem bu ala-
n›n mekânsal, ifllevsel kalitesini art›rmak
hem de bunu yaparken ekonomik canlan-
maya katk›da bulunmak atölyenin amac›n›
oluflturuyordu.  

MERHABA

AHMET ÖZGÜNER

A
TÖ

LY
E09 EK‹M CUMA 2009

Resim Heykel Müzesi

Y›lmaz Zenger yürütücülü¤ünde düzenle-
nen Heykel ve Mimarl›k Atölyesi 09 Ekim
Cuma günü gerçekleflti. Öncelikle heykel
yapman›n nas›l bir fley oldu¤una ve mimar-
l›¤›n ne oldu¤una de¤inilen atölyede heykel
mimarl›k iliflkisinden söz edildi. 

As›l olan›n anlamak ve kavramak oldu¤u
ifade edilen atöyle çal›flmas›nda, birfleyi an-
lamak için neler yap›lmal› sorusunun cevab›
ürün elde etme süreci içerisinde arand›.
Heykelde önemli olan›n benzemesi de¤il,
hem yap›lan› hem de yapan› yans›tmas› ol-
du¤una de¤inilen atölye çal›flmas› s›ras›nda
tüm kat›l›mc›lar kendi killerini flekillendirip,
var olan ruh hallerini ve enerjilerini kile yan-
s›tt›lar. 

Atölyede ayr›ca mimari ve heykelde kulla-
n›lan yeni malzeme ve tekniklerden söz
edildi. 

HEYKEL VE M‹MARLIK

YILMAZ ZENGER
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39. DÖNEM ETK‹NL‹KLER‹M‹Z 

TE
K

N
‹K

 G
E
Z
‹ 09 EK‹M CUMA 2009

2007 y›l›nda düzenlenen mimarl›k haftas›
etkinlikleri kapsam›nda ilgiyle takip edilen
Aç›k Ev etkinli¤i bu y›l da tekrarland›. Se-
def Akad rehberli¤inde Mimar Emin Can-
polat taraf›ndan tasarlanan Akad Apart-
man›nda bafllayan gezide ilk olarak Hande
Mete'nin evinde bina hakk›nda bilgilendir-
me yap›ld›. 

1956 y›l›nda mimar Melih Pekel taraf›ndan
tasarlanan Pekel Melih Apartman›nda; mi-
mar Zuhal Ulusoy’un evi gezildi. 

Son olarak Mimar  Özcan Özfliflman tara-
f›ndanTikveflli Apartman›’nda mimar Ye-
flim Afl›ko¤lu’nun ofisi ziyaret edildi. 

Apartmanlar ile ilgili detayl› bilgilerin veril-
di¤i gezi, üyelerimiz taraf›ndan bu y›l da
büyük ilgi gördü. 

AÇIK EV

TE
K

N
‹K

 G
E
Z
‹ 09 EK‹M CUMA 2009

SEV ‹lkö¤retim Okulu gezisi, Bülent ve
Serpil Altay eflli¤inde 09 Ekim Cuma günü
gerçekleflti. Gezi öncesi okulun kütüphane
bölümünde yap› hakk›nda k›sa bir sunum
gerçeklefltiren Bülent ve Serpil Altay, plan-
lama aflamas›nda dikkat ettikleri hususlara
iliflkin bilgiler aktararak yap›y› di¤er okul
yap›lar›ndan ay›ran en önemli özelli¤in, da-
iresel bölümde üst üste yer alan oyun ala-
n›, çok amaçl› salon ve oditoryum mekan-
lar› oldu¤unu belirtti. 

Okul Müdürü Nilhan Çubuk’da okulun ya-
p›m aflamas›ndan sonraki sürecine iliflkin
bilgiler aktararak, yap›n›n kullan›m aflama-
s›nda sa¤lad›¤› konfor koflullar›na de¤indi.
Aktar›lan bilgilerin ard›ndan yap› mimarla-
r› eflli¤inde gezildi.

M‹MARLAR YAPILARINI GEZD‹R‹YOR

SEV ‹LKÖ⁄RET‹M OKULU -
BÜLENT/SERP‹L ALTAY
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39. DÖNEM ETK‹NL‹KLER‹M‹Z 

S
Ö

Y
LE

fi
‹09 EK‹M CUMA 2009

Atatürk Kültür Merkezi

Stanislaus Fung’un “Çin’de Güncel Mimari-
nin Geliflimi” temal› söyleflisi 09 Ekim Cuma
günü gerçekleflti. Fung ilk olarak “moderni-
teler” bafll›¤› alt›nda “ticari modernlik, en-
düstriyel modernlik ve tüketici modernli-
¤i”ni de¤erlendirdi. “Rakamlar” bafll›¤› al-
t›nda Çin’de yap›lan binalar›n yüzey alan›n-
dan, konut yo¤unlu¤una izleyenlerle payla-
flan Fung, “ortagonal çizimler” temas› alt›n-
da Çin’deki mimaride yaflanan yönünü bu-
lamama durumuna de¤indi. Fung ayr›ca ör-
nekler üzerinden içe ve d›fla dönüklük, bak-
mak ve bak›lmak, saklanmak ve ortaya ç›-
karmak, fleffafl›k ve katmanlaflma kavram-
lar›n› Çin özelinde de¤erlendirdi. “Kolajlar”
bafll›¤› alt›nda bir dizi kolaj üzerinden tarih
duygusu olmayan mimarinin reddine de¤i-
nen Fung, son olarak “geometri ve kons-
trüksiyon” bafll›¤› alt›nda da mimarlara ait
portfolyo örneklerini izleyenlerle paylaflt›.

Ç‹N’DE GÜNCEL M‹MAR‹N‹N
ORTAYA ÇIKIfiI

STAN‹SLAUS FUNG

S
Ö

Y
LE

fi
‹09 EK‹M CUMA 2009

Atatürk Kültür Merkezi

Eric Owen Moss’un Bir Mimar ve Uygula-
malar› söyleflisi 09 Ekim Cuma günü ger-
çekleflti. Eric Owen Moss, gerçeklefltirdi¤i
yap›lar› izleyenlerle paylaflmadan önce dört
kavsamsal slayt üzerinden olanaklararas›
gerilime, bu gerilimle birlikte yarat›lan bir-
likteli¤e, çoklu bak›fl aç›s›na, iletiflim ve alg›-
ya de¤indi.  

Amerika’n›n yeni bir keflif olmas›ndan dola-
y› geçmiflinin olmay›fl›na de¤inen Moss,
geçmifli olan farkl› kültürlere yap›lan proje-
lerdeki yaklafl›mlar›ndan da söz etti. Mimar-
l›¤›n ortam› de¤ifltirebilme gücüne, mimari-
deki ihtimaller ve olabilirliklere projeleri
üzerinden de¤inen Moss, Milano’da yer alan
ve henüz sonuçlanmam›fl yar›flma projesini
de süreciyle birlikte aktard›. Son olarak
“Construction Manual” ismiyle ç›karm›fl ol-
duklar› kitaptan söz eden Moss’un söyleflisi-
ni 550’nin üzerinde kifli ilgiyle izledi.

B‹R M‹MAR VE UYGULAMALARI

ER‹C OWEN MOSS
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39. DÖNEM ETK‹NL‹KLER‹M‹Z 

TE
K

N
‹K

 G
E
Z
‹ 11 EK‹M PAZAR 2009

Özlem Ar›tan ve Erdal Uzuno¤lu eflli¤inde
düzenlenen gezi 11 Ekim 2009 Pazar günü
gerçekleflti. Da¤›t›lan vaziyet plan› üzerin-
den genel bilgilendirme yap›larak bafllayan
gezi, plan üzerinden ad›m ad›m bilgi akta-
r›larak mekânlar›n gezilmesiyle devam etti.
Ar›tan ve Uzuno¤lu erken dönem modern
sanayi mekânsall›¤›n›n korunmas›na yöne-
lik ciddi ve kurumsal çal›flmalar yap›ld›¤›
günümüzde, Nazilli Sümerbank Yerleflke-
si'nin de kente ve kentliye yeniden kazan-
d›r›lmas›na yönelik projelerin gelifltirilmesi
gerekti¤ini vurgulam›fllard›r.

NAZ‹LL‹ SÜMERBANK BASMA
SANAY‹ YERLEfiKES‹ 

ÖZLEM ARITAN - ERDAL UZUNO⁄LU

A
TÖ

LY
E 10 EK‹M CUMARTES‹ 2009

Okan Y›lmaz’›n yürütücülü¤ünde düzenle-
nen “Kentte Mekân Bulmacas›” Atölye Ça-
l›flmas› 10 Ekim Cumartesi günü gerçeklefl-
ti. Geçti¤imiz senelerde de düzenlenen
bulmaca, ‹zmir kent merkezinde çeflitli me-
kânlar ve binalar›n izleri sürülerek gerçek-
leflti. Atatürk Kültür Merkezi’nden ilk ipuç-
lar›n› alan ekipler, bir sonraki ipucuna ulafl-
mak üzere bulmacaya dâhil oldular. Hedef
noktaya ilk ulaflan ekip olan; Cennet Yeflil-
tepe, Nurullah Kaya ve Gülay Koçbirincilik;
Kaan Maral, Egemen Temizkalay ve Murat
Gazanhan ikincilik; Elif Tu¤ba Gürkan, Mü-
ge Öztürk ve Koray Güler ise üçüncülük
ödülüne hak kazand›lar.

KENTTE MEKAN BULMACASI

AL‹ OKAN YILMAZ

K
O

K
TE

Y
L 

- 
K

O
N

S
E
R 09 EK‹M CUMA 2009

Alsancak Gar›

Bu sene de geçti¤imiz y›l oldu¤u gibi ilgiy-
le izlenen Mimarl›k Haftas› Etkinlikleri 10
Ekim Cumartesi günü Kentte Mekan Bul-
macas›’n›n ödül töreni, “Mimarlar Siyah Gi-
yer” temal› kapan›fl partisi ve Blue Note
konseri ile Alsancak Gar›’nda son buldu. 

KOKTEYL: M‹MARLAR S‹YAH G‹YER
KONSER: BLUE NOTE
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39. DÖNEM ETK‹NL‹KLER‹M‹Z 

Hafta boyunca izlenen sergilerden Emel
Kay›n küratörlü¤ünde haz›rlanan “Güngör
Kaftanc› Mimarl›¤› Sergisi”, “Erdem Y›ld›-
r›m Foto¤raf Sergisi” ve “Ö¤renci Projeleri
Sergisi” Atatürk Kültür Merkezi’nde, Hü-
meyra Birol Akkurt, Yasemin Sayar ve Fey-
zal Özkaban’›n küratörlü¤ünde haz›rlanan
“‹zmir Cumhuriyet Dönemi Mimarl›k Miras›
Sergisi” 1.Kordon-Gündo¤du Meydan›’nda
aç›ld›. Burak Besen taraf›ndan haz›rlanan
“Mimari Yap› ve ‹nsan Formu Sergisi” Ha-
vagaz› Fabrikas›’nda, “Fotomaraton Yar›fl-
mas› Sergisi” Konak Metro ‹stasyonu’nda
ziyaretçilerle buluflurken, “Bruno Taut:
Renkli Yap›lar›n Ustas› Sergisi” ve “Le Cor-
busier ‹zmir'de: Gelece¤in Kenti ‹çin Bir
Plan Önerisi Sergisi” ‹zmir Ekonomi Üniver-
sitesi’nde, Ufuk ve Clarissa Ersoy taraf›n-
dan haz›rlanan “‹nflaat Zaman› / Zaman› ‹n-
fla Etmek Sergisi” Dokuz Eylül Üniversite-
si’nde mimarl›k ö¤rencileriyle bulufltu.

S
E
R

G
‹

05-11 EK‹M 2009M‹MARLIK HAFTASI 2009
SERG‹LER‹
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39. DÖNEM ETK‹NL‹KLER‹M‹Z 

K
U

R
U

LT
A

Y 17 EK‹M CUMARTES‹ 2009

Tepekule Kongre ve Sergi Merkezi

14-15 Kas›m 2009 tarihlerinde ‹stanbul’da
düzenlenecek olan “TMMOB Ücretli ve ‹fl-
siz Mühendis, Mimar ve fiehir Planc›lar› Ku-
rultay›” öncesi 17 Ekim 2009 Cumartesi
günü Tepekule Kongre Merkezi’nde ‹zmir
Yerel Kurultay› yap›ld›. Elektrik Mühendisi
Hasan Bal›kç› belgeseli ile bafllayan kurul-
tay›n aç›l›fl konuflmalar›nda ‹KK Dönem
Sözcüsü Ferdan Çiftçi ve TMMOB Yönetim
Kurulu Üyesi Kadir Da¤han yer ald›. Kurul-
tayda "Kapitalizmin Krizi, Toplumsal S›n›f-
lar ve De¤ersizleflme" konusunda AÜ Siya-
sal Bilgiler Fakültesi’ndan Prof. Dr. Ahmet
Haflim Köse ve Yrd. Doç. Dr. Serdal Bahçe,
"TMMOB ve Üyeleri için Ücret Politikalar›"
konusunda TMMOB ‹zmir ‹KK Kriz Çal›flma
Grubu, "Etkin Örgütlülük Araçlar› ve Sen-
dikalaflma" konusunda ise TMMOB 36.-37.
Dönem Yönetim Kurulu Baflkan› Kaya Gü-
venç ve Sendika Uzman› Alpaslan Savafl
sunum yapt›lar. Kurultay 14-15 Kas›m 2009
tarihinde ‹stanbul‘da düzenlenecek etkinli-
¤e görüfl oluflturma amac›yla düzenlenen
Serbest Kürsü ile sona erdi.

TMMOB ÜCRETL‹ VE ‹fiS‹Z MÜHEND‹S,
M‹MAR VE fiEH‹R PLANCILARI ‹ZM‹R
BÖLGE KURULTAYI

S
Ö

Y
LE

fi
‹ 21 EK‹M ÇARfiAMBA 2009

Mimarlar Odas› ‹zmir fiubesi

Y›ld›r›m Oral’›n “fiehirsel Ulafl›m Ana Plan-
lar› ve ‹zmir Deneyimi” söyleflisi 21 Ekim ta-
rihinde gerçekleflti. Türkiye’de flehir ulafl›m
planlar›n›n mevcut yasal dayanaklar›ndan
söz eden Oral, 1965 y›l›nda bafllayan yasal
düzenlemeleri aktararak halen tekil bir ya-
sal düzenlemenin olmad›¤› bilgisini de ver-
di. ‹zmir’in tarif edilmifl ulafl›m ana plan›n›n
olmad›¤›n› ve bu konuda bilimsel bir aç›l›m
yapt›klar›n› aktaran Oral, gelifltirdikleri ‘‹z-
mir Ulafl›m Ana Plan›’n›n temel amaçlar›n›
izleyenlerle paylaflt›.

Oral ikinci aflama çal›flmalar›n› oluflturduk-
lar› yapay modeller üzerinden aktard›. Ça-
l›flman›n sonuçlar› üzerinden yap›lan öze-
tin de izleyenlerle paylafl›ld›¤› sunufl, soru
cevaplarla son buldu.

fiEH‹RSEL ULAfiIM ANA PLANLARI VE
‹ZM‹R DENEY‹M‹
M. YILDIRIM ORAL
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39. DÖNEM ETK‹NL‹KLER‹M‹Z 

Ç
A

LI
fi
TA

Y24-25 EK‹M 2009

Korumar Otel - Kufladas›

Mimarlar Odas› ‹zmir fiubesi’nin düzenledi-
¤i, “Ücretli Çal›flan Mimarlar Dan›flma Kuru-
lu” 24–25 Ekim Cumartesi-Pazar günleri
Murat Günayd›n ve Gönül Balk›r yürütücü-
lü¤ünde Kufladas› Korumar Otel’de ger-
çeklefltirildi. 91 mimar›n kat›l›m›yla gerçek-
lefltirilen çal›fltay, Prof. Dr. Gönül Balk›r’›n
“Ücretli Çal›flan Mimarlar›n Hukuki Yap›s›
ve Sorunlar›” konulu sunumu ile bafllad›.
Gönül Balk›r öncelikle makro ölçekte yafla-
nan sorunlara ve sonras›nda bireysel ola-
rak yaflanan ifl güvenli¤i konular›n›n huku-
ki yap›s›na de¤indi. 

Çal›fltay›n ikinci oturumu Murat Günay-
d›n’›n çal›fltay sürecine ve kullan›lacak yön-
teme iliflkin bilgilendirmesi ile bafllad›. Mi-
marlar Odas› ‹zmir fiubesi SMGM Sorumlu-
su Zübeyda Özkan, Mimarlar Odas› Genel
Merkezi’nin ve fiubemizin ücretli çal›flan ve
iflsiz üyelerimize yönelik çal›flmalar›n› ve
fiubemizin son on y›l mezunlar› aras›nda
gerçeklefltirilmifl olan anketin sonuçlar›n›
kat›l›mc›lara aktard›. 

Murat Günayd›n’›n yürütücülü¤ünü üstlen-
di¤i “Ücretli Çal›flan Mimarlar›n Sorunlar›”
temal› atölye çal›flmas›; de¤iflik kesimler-
den ve yafl gruplar›ndan ücretli çal›flan
üyelerimizden oluflturulan 20 grup ile ça-
l›flma yaflam›nda karfl›lafl›lan sorunlar› sap-
tamak üzere gerçekleflti. 

Çal›fltay›n ikinci günü, bir önceki gün belir-
lenen 89 sorunun Murat Günayd›n ve Gö-
nül Balk›r taraf›ndan de¤erlendirilmesi ve
kat›l›mc›lar ile tart›fl›lmas› ile bafllad›. 

Yap›lan de¤erlendirmelerin ard›ndan ger-
çekleflen atölye çal›flmas›nda gruplar ken-
di seçtikleri sorunlara çözüm önerileri sun-
du. Ö¤le yeme¤i ile sonlanan çal›fltayda
ortaya konulan öneriler de¤erlendirilip Yö-
netim Kurulu’na iletildi ve çal›fltaya iliflkin
bir kitapç›k haz›rland›.

ÜCRETL‹ ÇALIfiAN M‹MARLAR
DANIfiMA KURULU
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39. DÖNEM ETK‹NL‹KLER‹M‹Z 

S
E
M

‹N
E
R 27 EK‹M SALI 2009

Mimarlar Odas› ‹zmir fiubesi

Viesmann Is› Teknikleri taraf›ndan düzen-
lenen “Yenilenebilir Enerji Kaynaklar› ve
Modern Is›tma Sistemleri Semineri” 27
Ekim Sal› günü gerçekleflti. Bir ülkenin
enerji kaynaklar›n›n büyük bir k›sm›n›n bi-
na ›s›tma ve so¤utmas›nda tüketildi¤inin
bilgisi verilen seminerde, günümüzde bina
›s›tmas› için halen en yayg›n olarak fosil
yak›tlar kullan›ld›¤› iletildi. Seminerde bir-
çok Avrupa ülkesinde kullan›m› teflvik edi-
len sistemlerinin çeflitli hibrid sistemler ile
de kullan›ld›¤›ndan söz edildi. Toprak, su
ve hava pompas› vas›tas› veya günefl ener-
jisi ile kullan›lan sistemler yetkililer taraf›n-
dan ayr›nt›l› olarak aktar›ld›.

YEN‹LENEB‹L‹R ENERJ‹ KAYNAKLARI
VE MODERN ISITMA S‹STEMLER‹

TE
K

N
‹K

 G
E
Z
‹ 29 EK‹M - 1 KASIM 2009

29 Ekim - 1 Kas›m tarihleri aras›nda Mardin
- Midyat - Urfa - Gaziantep’i kapsayan GAP
gezisi gerçekleflti. 

Gezimizde sular alt›nda kalacak Hasankeyf
ile sular alt›nda kalm›fl Halfeti’yi karfl›laflt›r-
ma imkan›m›z oldu. Mardin’in ise 2011 y›l›na
kadar eski binalar›n aras›nda kalan yeni bi-
nalar›n belediye taraf›ndan y›kt›r›larak eski
haline dönüfltürülece¤i ö¤renildi.

Güzel bir gezinin ard›ndan ‹zmir’e var›ld›. 

GAP GEZ‹S‹

S
Ö

Y
LE

fi
‹ 04 KASIM ÇARfiAMBA 2009

Mimarlar Odas› ‹zmir fiubesi

Jülide Tutan Hergül’ün “Yaflar Üniversitesi
Selçuk Yaflar Kampüsü Tasar›m ve Planla-
ma Süreci” söyleflisi 4 Kas›m Çarflamba gü-
nü gerçekleflti. Bir kentsel dönüflüm uygu-
lamas› olan ve sanayi binalar›ndan e¤itime
kazand›r›lan kampüsün konumunu, içerisin-
de var olan yap›lar› ve ulafl›m arterlerini ak-
taran Hergül, kentsel dönüflüm üzerine de
görüfllerini iletti. Projenin eski ve yeni hali-
ni karfl›laflt›rmal› olarak aktaran Hergül, uy-
gulama aflamalar›n› izleyenlere iletti.

YAfiAR ÜN‹VERS‹TES‹ SELÇUK KAMPÜSÜ
TASARIM VE PLANLAMA SÜREC‹
JÜL‹DE TUTAN HERGÜL
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S
Ö

Y
LE

fi
‹

18 KASIM ÇARfiAMBA 2009

Mimarlar Odas› ‹zmir fiubesi

Kaleseramik Çanakkale Kalebodur Seramik
taraf›ndan düzenlenen “Kalesinterflex
Ürün ve Uygulama Teknikleri Semineri” 18
Kas›m Çarflamba günü gerçekleflti. Kale-
sinterflex ve üretim süreci hakk›nda bilgi
veren ‹lkay Çimentepe, kalesinterflexin
dünyan›n en ince, en büyük ebatl›, en hafif
ve tek esneyebilen serami¤i oldu¤unu dile
getirdi ve malzemenin genel özellikleri
hakk›nda ayr›nt›l› bilgi aktard›. Seminer
sonras›nda firma taraf›ndan düzenlenen
kokteylde üyelerimiz ürün hakk›nda ayr›n-
t›l› bilgi alma imkân›na sahip oldular.

KALES‹NTERFLEX ÜRÜN VE 
UYGULAMA TEKN‹KLER‹

S
E
M

‹N
E
R

17 KASIM SALI 2009

Mimarlar Odas› ‹zmir fiubesi

“Mesleki Sorumluluk Sigortas› Söyleflisi” 17
Kas›m Sal› günü gerçekleflti. Mesleki so-
rumluluk sigortas› ve yurtd›fl›ndaki uygula-
malar› hakk›nda bilgi veren Bülend Ceylan,
sigortadan yararlanman›n mimarlara geti-
rece¤i avantajlardan söz etti. Uzun zaman-
d›r meslek hayat›nda sigortadan yararla-
nan Ziya Canbazo¤lu ise Mimarl›k Vakf›’n›n
yapt›¤› bu çal›flman›n meslektafllar›na yol
gösterici olmas› bak›m›ndan önemli oldu-
¤unu vurgulad›.

MESLEK‹ SORUMLULUK S‹GORTASI

NEJAT fiAHSUVAR - BÜLEND CEYLAN -
Z‹YA CANBAZO⁄LU

S
E
M

‹N
E
R11 KASIM ÇARfiAMBA 2009

Mimarlar Odas› ‹zmir fiubesi

AKG Gazbeton – AKG Yal›t›m ve ‹nflaat
Malzemeleri taraf›ndan düzenlenen “Gaz-
beton ve Mimari Avantajlar› Semineri” 11
Kas›m Çarflamba günü gerçekleflti. Gazbe-
ton nedir, üretim süreci nas›ld›r ve teknolo-
jisi nas›l geliflmifltir sorular›na k›saca de¤i-
nen U¤ur Uzgan, gazbetonun üretimi s›ra-
s›nda tamamen ç›kan gaz sayesinde sa¤l›-
¤a zararl› olmad›¤›n› ve çevre dostu oldu-
¤unu da aktard›. Gazbetonun yal›tkan ol-
du¤u aktar›lan seminerde, hafif bir malze-
me olmas›ndan dolay› deprem güvenli¤i
sa¤lad›¤› da iletildi. Seminer sonras›nda fir-
ma taraf›ndan düzenlenen kokteylde üye-
lerimiz ürünler hakk›nda ayr›nt›l› bilgi ald›.

GAZBETON VE M‹MAR‹ AVANTAJLARI 
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39. DÖNEM ETK‹NL‹KLER‹M‹Z 

S
Ö

Y
LE

fi
‹ 08 ARALIK SALI 2009

Mimarlar Odas› ‹zmir fiubesi

Fikret Okutucu’nun “Tasar›m›n Gücüyle
Enerji Üretmek II” söyleflisi 8 Aral›k Sal› gü-
nü gerçekleflti. Tasar›m›n gücüyle enerji
üretmenin ne oldu¤u üzerinde interaktif
geliflen söylefli, Okutu’nun izleyenlerle
paylaflt›¤› projeler üzerinden tart›flarak de-
vam etti. Türkiye ve Almanya’dan çeflitli
örneklerin sunuldu¤u söyleflide Güzelyal›
Günefl Evi ve Ege Üniversitesi Günefl Ens-
titüsü deneyimleri üzerinden enerjinin et-
kin kullan›m›na iliflkin ayr›nt›l› bilgi aktard›. 

TASARIMIN GÜCÜ ‹LE 
ENERJ‹ ÜRETMEK

S
Ö

Y
LE

fi
‹ 16 ARALIK ÇARfiAMBA 2009

Mimarlar Odas› ‹zmir fiubesi

Metin K›l›ç’›n “‹skandinavya’dan Bir Ülke:
Norveç, Bir Baflkent: Kopenhag” söyleflisi
16 Aral›k Çarflamba günü gerçekleflti. ‹s-
kandinavya ülkelerinin co¤rafik özellikleri-
nin izleyenlerle paylafl›ld›¤› söyleflide, son
dönemde mimari ölçekte gerçekleflen ifl-
lerle birlikte farkl› bir bak›fl aç›s› sunuldu.
Norveç’ten Oslo ve Bergen kentlerinin ak-
tar›ld›¤› söyleflide, ‹sveç’ten Stockholm ve
Danimarka’dan Kopenhag kentleri co¤rafi
ve mimari yap›lanmas› ile aktar›ld›. 

‹SKAND‹NAVYA’DAN B‹R ÜLKE: NORVEÇ-
B‹R BAfiKENT: KOPENHAG
MET‹N KILIÇ

F‹KRET OKUTUCU

ROMAN VE MEKAN02 ARALIK ÇARfiAMBA 2009

Mimarlar Odas› ‹zmir fiubesi

Ömer Türkefl’in “Roman ve Mekân” söyle-
flisi 2 Aral›k Çarflamba günü gerçekleflti.
Mekân›n roman›n vazgeçilmez bir parças›
ve roman›n kahraman› kadar önemli bir
anlat› unsuru oldu¤unu dile getiren Tür-
kefl, mekân ve burjuva toplumu insan›n›n
ilk varl›¤›na de¤indi. 19. yy roman›nda tas-
virin kalemin gücünü gösteren bir unsur
oldu¤unu aktaran Türkefl, romandaki ta-
d›n olan biten d›fl›nda atmosfer oldu¤una
ve atmosferin de roman›n geçti¤i mekân-
lar›n çok iyi canland›r›lmas›yla mümkün
olaca¤›n› dile getirdi.

A. ÖMER TÜRKEfi

S
Ö

Y
LE

fi
‹
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39. DÖNEM ETK‹NL‹KLER‹M‹Z 

S
Ö

Y
LE

fi
‹

25 ARALIK CUMA 2009

Alsancak Gar›

Her y›l oldu¤u gibi yo¤un bir kat›l›mla ger-
çekleflen geleneksel y›lbafl› kokteylimiz, 25
Aral›k Cuma günü Alsancak Gar›’nda ger-
çekleflti. Mimarl›k Haftas› etkinlikleri kapsa-
m›nda düzenlenen kapan›fl konserinde be-
¤eniyle dinlenen Blue Note grubu yeni y›l-
da da tüm konuklar› e¤lendirdi.

YEN‹ YIL KOKTEYL‹
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23 ARALIK ÇARfiAMBA 2009

Mimarlar Odas› ‹zmir fiubesi

Arda Beset’in “Mimari Tasar›m Bürosu Yö-
netimi” söyleflisi 23 Aral›k Çarflamba günü
gerçekleflti. Akademik çal›flmalar›na para-
lel olarak ‹stanbul, Ankara ve ‹zmir’deki ba-
z› mimari tasar›m bürolar›n›n yönetimi üze-
rine bir araflt›rma yapan Beset, çal›flma
kapsam›nda bürolar›n belirli kriterler göz
önüne al›narak befl üzerinden notland›r›ld›-
¤›n› belirtti. Ayr›ca de¤erlendirmede ‹z-
mir’deki bürolar›n genellikle iyi notlar ala-
mad›¤›n› ifade ederek, bu bürolar›n yete-
rince kurumsallaflamad›¤›n› aktard›. 

M‹MAR‹ TASARIM BÜROSU
YÖNET‹M‹

ARDA BESET

S
E
M

‹N
E
R22 ARALIK SALI 2009

Mimarlar Odas› ‹zmir fiubesi

Saraço¤lu Kimya taraf›ndan düzenlenen
“Saraver Is› Yal›t›m S›vas› ve Is› Yal›t›m Sis-
temleri” semineri 22 Aral›k Sal› günü ger-
çekleflti. Is› yal›t›m flap›, s›va harc›, thermo-
kap sistem 1 ve 2 uygulamalar›n› ayr›nt›la-
r›yla izleyenlerle paylaflan yetkililer, malze-
menin birim a¤›rl›k, ifllenebilirlik, priz alma,
hacim de¤iflmezli¤i, bas›nç dayan›m›, röt-
re, su geçirimsizlik, yang›na dayan›m, ›s› ve
ses yal›t›m› gibi genel özellikleri hakk›nda
bilgi verdiler. 

Firma taraf›ndan düzenlenen kokteylde
üyelerimiz malzemeler hakk›nda daha ay-
r›nt›l› bilgi edinme flans› buldular. 

SARAVER ISI YALITIM SIVASI VE ISI
YALITIM S‹STEMLER‹
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HUKUKSAL ETK‹NL‹KLER‹M‹Z

I – AÇILAN DAVALAR:

Kentsel ve çevresel sorunlar›m›z her geçen y›l, daha da yo¤unlaflmaktad›r. Çarp›k
kentleflmeye, kamusal varl›klar›n ya¤malanmas›na her gün yeni yeni örnekler eklen-
mektedir. Özellikle son üç-dört y›l içinde, yerel belediye meclislerinin yetkisindeki bir-
çok konuda Bakanl›klar, üst ölçekli plan görünümü alt›nda yerel yönetimlerin yetkile-
rine el atarak, uygulamaya dönük imar planlar›n› onaylamaktad›rlar. Bakanl›klarca ger-
çeklefltirilen bu tür planlar, daha önce var olan kentsel yap›ya uygun düflmedi¤inden,
yaflanan sorunlar› daha da yo¤unlaflt›rmaktad›r. Bir di¤er önemli sorun da, köylerde,
k›rsal alanlarda, k›y›larda yürütülen maden arama ve iflletme giriflimleridir. Yerel bele-
diyelerin karfl› ç›kt›¤› durumlarda da, k›rsal yaflam dengelerini bozan, ormanlara, akar-
sulara, su havzalar›na geri dönüflü olmayan zararlar veren bu tür giriflimlerin önü al›-
namamaktad›r. 

Bilindi¤i gibi Mimarlar Odas› do¤al ve kültürel varl›klar›n korunmas›, çarp›k kentleflme-
nin önlenmesi, çevre ve insan iliflkilerinde do¤al dengelerin gözetilmesi amac›yla ge-
rekli gördü¤ü durumlarda kamu yarar›na dönük davalar açmaktad›r. fiubemiz de, y›l-
lardan beri yarg›sal giriflimleri ile bölgemize önemli kamusal yararlar sa¤lam›fl, tarih-
sel ve kentsel de¤erlerimizden önemli bir bölümünün ya¤malan›p yok edilmesini ön-
lemifltir. Hukuksal çal›flmalar›m›z yaln›z aç›lan davalardaki istemlerimizle s›n›rl› kalma-
m›flt›r. Davalarda izlenen konuya özgü somut beklentilerin yan› s›ra, do¤aya ve çevre-
ye dönük ilginin artmas› da amaçlanmaktad›r. Ancak Mimarlar Odas›’n›n bu olaylar›n
tümü ile ilgilenip, açt›¤› davalarla hepsine çözüm getirebilmesi olanaks›zd›r. Olaylar›n
büyüklü¤ü karfl›s›nda hukuksal çal›flmalar›m›z›n yetersiz kalmas› kaç›n›lmazd›r. Kald› ki
toplumsal sorunlar›n çözümü, toplumsal kat›l›mlarla sa¤lanabilir. 15 – 20 y›l önce ken-
timizde bu tür hukuksal giriflimlerde bulunan tek örgüt Mimarlar Odas› idi. Ancak ge-
çen zaman içinde birçok meslek odas›n›n, özel kurulufllar›n ve bireylerin kentsel du-
yarl›¤› artm›fl, çeflitli toplumsal etkinliklerin yan› s›ra hukuksal savafl›m yöntemleri de,
s›kça baflvurulan yollar aras›na girmifltir. Kentlerimizi korumak, hepimizin ortak göre-
vidir. Toplumsal ilgilerin bu do¤rultuda geliflti¤ini görmek, bizler için de sevindirici ol-
maktad›r.

Mimarlar Odas› Genel Merkezi ad›na fiube hukuk dan›flman›m›zca izlenen davalar›, ula-
fl›lan sonuçlar› ve yarg›sal aflamalar›n son durumlar›n› afla¤›da özetlemekteyiz.
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A – Geçen Dönemden Kalan Davalar:

1 – Allianoi Davalar›:

Allianoi ören yerinin Yortanl› Baraj› sular› alt›nda kalmas›n› önlemek amac›yla Arkeolo-
ji ve Arkeologlar Derne¤i, Ça¤dafl Hukukçular Dene¤i, Türkiye Ekonomik ve Toplumsal
Tarih Vakf›, Truva Folklor Araflt›rmalar› Derne¤i, ‹zmir Turist Rehberleri Odas› gibi ku-
rulufllarca aç›lan bir dizi davaya, Odam›z da davac› olarak kat›lm›flt›r. ‹zmir ‹dare Mah-
kemelerinde ve Dan›fltayda görülmekte olan ortak giriflim niteli¤indeki bu davalarda,
önceleri olumlu sonuçlar al›namam›flt›. ‹zmir 2., 3., ve 4., ‹dare Mahkemelerinde aç›lan
davalar reddedilmiflti. 

27.10.2006 günlü Resmi Gazete’de yay›mlanan “Kültür ve Tabiat Varl›klar›n› Koruma
Yüksek Kurulu’nun Baraj Alanlar›ndan Etkilenen Tafl›nmaz Kültür Varl›klar›n›n Korun-
mas› ile ilgili 4.10.2006 günlü, 717 say›l› ‹lke Karar›” koruma amaçl› önlemlerin niteli¤i-
ne ve neler olmas› gerekti¤ine karar verme yetkisini yat›r›mc› kurulufllara tan›yordu.
Böyle bir anlay›fl kültür varl›klar›n›n korunmas›ndan vazgeçilmesi anlam›ndayd›. Bu ifl-
leme karfl› Dan›fltay 6. Dairesi’nde aç›lan ortak davan›n duruflmas› 26.11.2008 günü ya-
p›ld›. Di¤er savunmanlarla birlikte hukuk dan›flman›m›z›n da kat›ld›¤› duruflman›n ard›n-
dan Dan›fltay 6. Dairesi’nin verdi¤i E.2006/8266, K. 2008/8268 Say›l› ve 26.11.2008
günlü kararla 717 say›l› ilke karar›n›n iptaline karar verildi. Bu çok önemli karar yaln›z
Allianoi’nin de¤il, daha birçok ören yerinin, özellikle benzer koflullarda bulunan Hasan
Keyf’in kurtar›lma umutlar›n› da oluflturdu. Yerel mahkemelerin önceki ret kararlar› bo-
zulmaya bafllad›. 

Ancak, Koruma Üst Kurulu iptal edilen 717 say›l› ‹lke Karar›’n›n yerine 23.02.2009 günü
ayn› nitelikte 749 say›l› yeni bir ‹lke Karar› ald›. Bu karara karfl› da ortak giriflim yeniden
dava açt›. Bu aflamadan sonra 749 say›l› karara karfl› TMMOB Mimarlar Odas› Genel
Merkezi kendi ad›na bir dava açt›¤› için ayn› içerikli dava nedeniyle ortak giriflimin aç-
t›¤› davaya kat›lmam›za gerek kalmad›.

2– Alaçat› Davalar›:

Çeflme ‹lçesi, Alaçat› Beldesi’nde, k›y›lar› ve denizi ele geçirip hukuka ayk›r› yap›laflma-
lara karfl› kamu yarar›n› korumak amac›yla aç›lm›fl iki davam›z bulunuyordu. Alaçat›’da-
ki Yumru Koyu’na dökülen 1.500 m. uzunlu¤unda en dar yeri 75 m. olan Karfl›yaka Az-
ma¤›’n›n özel kullan›ma konu edilebilmesi için daha önce var olan azma¤›n her iki ya-
n›ndaki k›y› kenar çizgilerinin iptal edilip 1992 y›l›nda, azmak a¤z›nda 300 m. daha gü-
neyden, 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 Mahke-
mesi’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’nin yürütmenin durdurulmas› karar›ndan sonra ayr› 
ayr› Bay›nd›rl›k ve ‹skân Bakanl›¤›’na, Alaçat› Belediye Baflkanl›¤›’na ve 
Belediye’nin ortak oldu¤u yat›r›mc› flirkete ihtarnameler gönderilerek hukuka 
ayk›r› yap›lanmalar›n durdurulmas› istenmifl, geçersiz k›y› kenar çizgisine 
dayand›r›lan imar plan› uygulamalar› nedeniyle herhangi bir kamusal zarara 
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neden olunmamas› talep edilmifltir. ‹htarnamelerimizden sonra imar plan› 
uygulamas›n›n ve yap›laflman›n durduruldu¤u Bakanl›k ve Belediye ‹zmir Valili¤i
kararlar›yla Oda hukuk dan›flman›na bildirmifltir.

Daval›lar›n ve davaya kat›lanlar›n itirazlar› üzerine 3. ‹dare Mahkemesi, 
‹stanbul’dan, seçilen üç ö¤retim üyesinden oluflan bilirkifli kurulu ile bir kez 
daha keflif ve bilirkifli incelemesi 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 sonuçlanm›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. 

Dan›fltay 6. Dairesi ‹zmir 3. ‹dare Mahkemesi yürütmenin durdurulmas› karar›n› 
görmezden 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 gönderilmifltir. Bu çok aç›k belge ve kan›tlara 
karfl›n, Dan›fltay 6. Dairesi hiçbir inceleme yapmadan yeterince anlafl›lamayan bir
gerekçe ile iptal davas›n› reddetmifltir. Bu karar taraf›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 edildi¤inden, temyiz incelemesi için Dan›fltay 6. Dairesi’ne 
gönderilmifltir. Bu sürecin iflleyiflinde yasal düzenlemelerden ve Dan›fltay’›n 
iflleyiflinden kaynaklanan baflka bir olumsuzlukla karfl›lafl›lm›flt›r. ‹mar plan› iptali
davas›n› reddederken hukuka ayk›r› k›y› kenar çizgisini 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, hiçbir gerekçe aç›klamadan ‹zmir 3. ‹dare Mahkemesi’nin iptal 
karar›n›n yürütülmesinin durdurulmas›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. Dairesi’nin 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. Dairesi’ne 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. Dairesi’nde henüz bir 
sonuca ulaflmam›flt›r. 

3 – Çeflme 1/25.000 Ölçekli Çevre Düzeni Plan› Davas›:

‹zmir – Çeflme ilçesi, Alaçat› Kültür Turizm Koruma ve Geliflim Bölgeleri 1/25.000 öl-
çekli Çevre Düzeni Plan› 2006 y›l›nda Kültür ve Turizm Bakanl›¤›’nca onaylanarak yü-
rürlü¤e konulmufltur. Daha önce de¤inilen ve dava konusu yap›lan Alaçat›’daki yasa-
ya ayk›r› imar uygulamalar›, sözü edilen 1/25.000’lik Çevre Düzeni Plan› ile “Port Ala-
çat› Özel Proje Alan›” ad› alt›nda kal›c› duruma getirilmifltir. Çeflme ilçesinin yaln›z bir
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bölümünü kapsad›¤› için nokta ölçe¤inde kalan planda, K›y› Yasas›’na Kültür ve Tabi-
at Varl›klar›n› Koruma Yasas›’na, ‹mar Yasas›’na ve genel olarak flehircilik ve imar hu-
kukuna ayk›r› düflen pek çok yön bulundu¤u saptand›¤› için, Dan›fltay 6. Dairesi’nde
iptal davas› aç›lm›flt›r. Yürütmenin durdurulmas› istemini içeren davada fiehir Planc›la-
r› Odas› ve Peyzaj Mimarlar› Odas› da, bizim yan›m›zda davac› konumunda yer alm›fl-
lard›r. 

2006/5265 E. Say›l› bu davada 14.09.2007 günü uygulanan keflif için Dan›fltay yarg›ç-
lar› ve bilirkifli seçilen Ankara ODTÜ Mimarl›k Fakültesi’nde görevli üç ö¤retim üyesi
Çeflme’de bulunmufllard›r. Bilirkiflilerin raporlar› davadaki istemlerimizi do¤rular nite-
likte olmufltur. Dan›fltay 6. Dairesi, bilirkifli raporuna dayanarak 25.02.2008’de yürüt-
menin durdurulmas›n› kararlaflt›rm›flt›r.

Dava dilekçemizde duruflma istemi bulundu¤undan, 26.11.2006 günü yap›lan durufl-
madan sonra Dan›fltay 6. Dairesi 2008/8263 K. say›l› karar› ile hukuka ayk›r› olan ‹zmir
– Çeflme ilçesi, Alaçat› Kültür Turizm Koruma ve Geliflim Bölgeleri 1/25.000 ölçekli
Çevre Düzeni Plan›’n›n iptaline karar vermifltir. Daval› Bakanl›k karar› temyiz etmifltir.
Dan›fltay ‹dari Dava Daireleri Kurulu henüz bir karar vermemifltir. Her üç davac›y› da,
Oda avukat›m›z temsil etmifltir. 

4 – Çandarl› Davalar›:

‹zmir – Dikili ‹lçesi, Çandarl› beldesi, Kemikliburun mevkiindeki Çandarl› Resort Turizm
Yat›r›m Ticaret A.fi. taraf›ndan edinilen 5 parsel tafl›nmaz için, ilgili Belediye taraf›ndan
yap›laflmaya yönelik imar plan› de¤iflikli¤i yap›lm›flt›r. Parseller arkeolojik ve do¤al sit
kapsam›ndad›r. Sit dereceleri düflürülmüfl, terkler yap›lmam›fl, kamuya kapal› ve top-
lumun 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
yap›lmas›n› öngördü¤ünden befl ayr› dava aç›lm›flt›r.

Yürütmenin durdurulmas› istemimiz nedeniyle mahkeme, keflif ve bilirkifli incelemesi
yap›lmas›n› kararlaflt›rm›flt›r. 01.02.2008 günü uygulanan kefliften sonra bilirkifli kuru-
lunun raporlar› davadaki istemlerimizi do¤rulayan nitelikte olmufltur. ‹zmir 3. ‹dare
Mahkemesi, befl dosya için de, 07.05.2008’de yürütmenin durdurulmas›n› kararlaflt›r-
m›flt›r. Belediye’nin Bölge ‹dare Mahkemesi’ne yapt›¤› itirazlar reddedilmifltir. Befl da-
van›n 18.12.2008 günü yap›lan duruflmas›ndan sonra, ‹zmir 3. ‹dare Mahkemesi’nin
2007/961 E - 2008/2311 K., 2007/960 E. – 2008/2310 K., 2007/962 E. – 2008/2312 K.,
2007/964 E. – 2008/2314 K., 2007/963 E. – 2008/2313 K. Say›l› ve 18.12.2008 günlü
kararlar› ile dava konusu koruma amaçl› imar plan›n›n iptaline karar vermifltir. Bu ka-
rarlar temyiz edilmeden kesinleflmifltir. 

B – Bu Dönem Aç›lan Davalar:

Mimarlar Odas› Genel Merkezi önemli hukuksal konular nedeniyle zaman zaman örgü-
tün tüm hukukçular›n›n kat›ld›¤› toplant›lar yapmaktad›r. 17.09.2009 günü Ankara’da
gerçeklefltirilen Avukatlar Toplant›s›’nda gündemin önemli maddelerinden birisi de,
Oda tüzel kiflili¤i ad›na aç›lan davalar›n konular›n›n, ak›fllar›n›n ve sonuçlar›n›n sapta-
n›p de¤erlendirilmesi olmufltur. Davalar›n sonuçlar›n›n yaln›z ilgili flubelerde kalmama-
s›, baflta Genel Merkez olmak üzere bütün flubelerce bilinmesi çok önemli yararlar sa¤-
layacakt›r. Mimarlar Odas› ‹zmir fiubesi’nin Çal›flma Raporlar›’n› inceleyenler, fiube
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önerileri do¤rultusunda aç›lan davalar›n ak›fl› ve sonuçlar› konusunda ayr›nt›l› bilgi edi-
nebilmektedirler. Ancak tüm birimlerde ayn› düzenli iflleyiflin bulunmad›¤› bu toplant›-
da anlafl›lm›flt›r. Oda avukatlar›n›n toplant›s›ndan sonra Mimarlar Odas› Genel Merkezi
belli dönemlerde davalarla ilgili bilgilendirmenin afla¤›daki formata göre gerçeklefltiril-
mesini uygun görmüfltür. Biz de son iki y›ll›k dönemde aç›lan davalar› bu formata gö-
re afla¤›da sunmaktay›z: 

DAVACI : TMMOB Mimarlar Odas› Genel Baflkanl›¤›

DAVALI : Uflak Belediye Baflkanl›¤›

DAVA KONUSU : Uflak Belediye Meclisi’nin 3 Nisan 2008 tarihli 
toplant›s›nda onaylanan servis yolu ve kavflak 
düzenlemesi için al›nan imar plan› de¤ifliklik karar›na 
yap›lan itiraz›n reddedilmesi üzerine, meclis karar›n›n 
iptali ve yürütmenin durdurulmas›.

Davan›n Aç›ld›¤› Tarih : 01.09.2008

Ak›fl›n Özeti ve Son Durum:Manisa ‹dare Mahkemesi’nin önce yürütmenin 
durdurulmas› istemini reddetmekle birlikte keflif günü 
kararlaflt›rm›fl, bilirkifli incelemesi ve duruflman›n ard›ndan 
30.07.2009 günlü kararla, dava konusu imar plan›n› 
iptal etmifltir. 

Halen bu karar›n temyiz edildi¤ine iliflkin bir tebligat 
yap›lmam›flt›r.

DAVACI : TMMOB Mimarlar Odas› Genel Baflkanl›¤›

DAVALI : 1 – ‹zmir Büyükflehir Belediye Baflkanl›¤› 

2 – ‹zmir – Konak Belediye Baflkanl›¤›

DAVA KONUSU : ‹zmir ili, Konak ilçesi, 2L3 M – 11C pafta, 176 numaral› 
kadastro pafta, 948 ada 1 parsel say›l› tafl›nmaz›n 8 kat 
olan yap›laflma koflulunun tek parseldeki uygulama imar 
plan› de¤iflikli¤i ile gabarisinin hmax: 96.00’ya 
yükseltilmesi hakk›ndaki ifllemin iptali. 

Davan›n Aç›ld›¤› Tarih : 01.03.2009

Mahkemesi ve Dosya No : ‹zmir 1. ‹dare Mahkemesi 2009/323 E.

Ak›fl›n Özeti ve Son Durum: Yürütmenin durdurulmas› istemi ile aç›lan bu davada 
tafl›nmaz sahibi Sevkon Gayrimenkul ‹nfl.Tur.Paz.San.ve 
Tic.A.fi’nin daval›lar›n yan›nda davaya kat›lmas›na 
karar verilmifltir. ‹zmir 1. ‹dare Mahkemesi, tafl›nmaz›n 
bulundu¤u yerde, 02.10.2009 günü keflif ve bilirkifli 
incelemesi uygulanm›flt›r. 

Henüz bilirkifli raporu gelmemifltir.
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DAVACI : TMMOB Mimarlar Odas› Genel Baflkanl›¤›

DAVALI : Kültür ve Turizm Bakanl›¤›

DAVA KONUSU : ‹zmir, ‹nciralt› Turizm Merkezi Tevsii Balçova Kapl›calar›
Kesimi 1/25.000 ölçekli çevre düzeni plan›n›n iptali istemidir.

Davan›n Aç›ld›¤› Tarih : 03.07.2009

Mahkemesi ve Dosya No : Dan›fltay 6. Daire 2009/8653 E.

Ak›fl›n Özeti ve Son Durum: Yürütmenin durdurulmas› istemi ile aç›lan davada, 
29.09.2009 günlü ara karar› ile öncelikle daval›n›n 
savunmas›n›n al›nmas› öngörülmüfltür. Ayr›ca 
Baflbakanl›k’tan, Kültür ve Turizm Bakanl›¤›’ndan, ‹zmir 
Büyükflehir Belediye Baflkanl›¤› ile Balçova Belediye 
Baflkanl›¤›’ndan ayn› konuda baflka davalar aç›l›p 
aç›lmad›¤›, planlar›n ask›ya ç›kar›ld›¤› tarih sorulmufl, 
ifllem dosyas› ile birlikte savunman›n ve ilgili planlar›n 
gönderilmesi için daval›ya 30 günlük süre verilmifltir.

DAVACI : 1 – TMMOB Mimarlar Odas› Genel Baflkanl›¤›

2 – TMMOB fiehir Planc›lar› Odas› ‹zmir fiubesi Baflkanl›¤› 

DAVALI : Kültür ve Turizm Bakanl›¤› 

DAVA KONUSU : 20.04.2009 günü ask›ya ç›kar›lan ‹zmir ‹nciralt› Turizm 
Merkezi 1/25.000 ölçekli çevre düzeni plan›n›n iptali. 

Davan›n Aç›ld›¤› Tarih : 23.07.2009

Mahkemesi ve Dosya No : Dan›fltay 6. Dairesi 2009/9408

Ak›fl›n Özeti ve Son Durum: Yürütmenin durdurulmas› istemi ile aç›lan davada, 
17.8.2009 günlü ara karar› ile öncelikle daval›n›n 
savunmas›n›n al›nmas› öngörülmüfltür. Yarg›lama henüz 
bu aflamadad›r. Her iki davac›y› da Oda hukuk 
dan›flman›m›z temsil etmektedir.

DAVACI : 1 – TMMOB Mimarlar Odas› Genel Baflkanl›¤› 

2 – TMMOB ‹nflaat Mühendisleri Odas› Genel Baflkanl›¤› 

DAVALI : Uflak Belediye Baflkanl›¤›

DAVA KONUSU : Uflak Belediye Meclisi’nin 05.06.2009 günlü karar› ile 
“B+2 Kat olarak belirlenen parsellerde son kat 
düzenlemesi yap›lmas› Plan Notu” bafll›kl› karar›n›n 
yürütmesinin durdurulmas› ve iptali.

Davan›n Aç›ld›¤› Tarih : 04.09.2009
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Mahkemesi ve Dosya No : Manisa ‹dare Mahkemesi 2009/1256 E.

Ak›fl›n Özeti ve Son Durum: Mahkeme, 16.09.2009’da daval›n›n birinci savunmas›n› 
ald›ktan ve ifllem dosyas›n›n gelmesinden sonra 
yürütmenin durdurulmas› isteminin de¤erlendirilmesine 
karar vermifltir. 

Her iki davac›y› da Oda hukuk dan›flman›m›z temsil etmektedir.

DAVACI : TMMOB Mimarlar Odas› Genel Baflkanl›¤›

DAVALI : Bay›nd›rl›k ve ‹skân Bakanl›¤›

DAVA KONUSU : ‹zmir ili, Alia¤a ilçesi, Nemrut Körfezi (Liman ve Geri 
Hizmet Alan›) 1/5.000 ölçekli naz›m imar plan› de¤iflikli¤i
ile 1/25.000 ölçekli ‹zmir Kentsel Bölge Naz›m ‹mar Plan›
de¤iflikli¤inin 3194 say›l› yasan›n 9. maddesi ile 3621 sa
y›l› K›y› Kanunu’nun 7. maddesi uyar›nca 06.03.2009 günü
onaylanmas›na iliflkin ifllemin iptali ve yürütülmesinin 
durdurulmas›. 

Davan›n Aç›ld›¤› Tarih : 02.09.2009

Mahkemesi ve Dosya No : Dan›fltay 6. Dairesi 2009/10857 E.

Ak›fl›n Özeti ve Son Durum: Dan›fltay 6. Daire 12.10.2009 günlü ara karar› ile, dolgu 
alan›na yönelik ilgili idare olan Alia¤a Belediye Meclisi’nin 
olumlu görüflünün al›n›p al›nmad›¤›n›n sorulmas›n›, bu ifle 
iliflkin bilgi ve belgelerle birlikte ifllem dosyas›n›n 
istenmesi, yürütmenin durdurulmas› talebinin al›nacak 
yan›tlara göre de¤erlendirilmesini kararlaflt›rm›flt›r. 

II – D‹⁄ER ÇALIfiMALAR 

Hukuk dan›flman›m›z, meslek içi e¤itimlerin planlan›p uygulanmas›nda görev alm›flt›r.
Gereksinim duyuldukça, komisyonlara, fiube Meclisi toplant›lar›na, baz› seminerlere ve
üyelerle yap›lan söyleflilere de kat›lm›flt›r. fiubemize ba¤l› birimler ve temsilcilikler, ge-
reksinim duyduklar› konularda hukuk dan›flman›m›zdan sözlü veya yaz›l› görüfl alm›fl-
lard›r. Üyelerimiz, gereksinim duyduklar› durumlarda hukuk dan›flman›m›z ile iletiflim
kurarak, ondan gerekli bilgileri ve dan›flmanl›k katk›lar›n› almaktad›rlar.

Hukuksal çal›flmalar›m›z, önceki dönemlerde oldu¤u gibi, geçti¤imiz çal›flma dönemin-
de de hukuk dan›flman›m›z Av. Güney Dinç taraf›ndan yürütülmektedir.
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ULUSAL VE YEREL BASINDA

M‹MARLAR ODASI ‹ZM‹R fiUBES‹

GAZETELER

TAR‹H HABER BAfiLI⁄I GAZETE

07.03.2008 TOK‹ Mimarlara Dan›flmal› Birgün Ege

03.05.2008 ‹nciralt›'na Bina Y›¤may›n Hürriyet Ege

17.09.2008 Bunun Ad› ‹mar Aff›d›r Yenigün

17.09.2008 Apartmankondu Yenigün

18.09.2008 ‹mar Aff› Kent Suçudur Cumhuriyet

15.10.2008 Küresel Mali Krizden Mimarlar da Etkilendi Yenigün

16.10.2008 Mimarlar Haftalar›n› Kutluyor Cumhuriyet

21.10.2008 Mimarlar Bulufltu Yeni As›r

19.11.2008 K›z›l Meydan Projesi'ne Ciddiyetten Uzak Yorumu Milliyet Ege

21.11.2008 K›z›l Meydan Saçmal›kt›r Hürriyet Ege

21.11.2008 Mimarlar: Meydan Önerisi Saçmal›k Hürriyet Ege

28.11.2008 ‹nad›n Yarar› Yok-Alia¤a Termik Santrali 
Kurma Çabalar› Cumhuriyet Ege

08.01.2009 Gökdelenlere ‹tiraz Milliyet Ege

08.01.2009 ‹stemezük! Yenigün

08.01.2009 Siyasilerden Vaat Ya¤muru-Önemli Olan Vizyon 
ve Kent Planlamas› Milliyet Ege

08.01.2009 TMMOB ‹KK Bugün ‹zmir'i Tart›flacak Birgün Ege
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09.01.2009 Konak'ta ‹tiraz ve Dava Bilmecesi Yenigün

19.02.2009 Baflkan Adaylar›na Duyurulur Yenigün

19.02.2009 Yurtd›fl›n›n Kötü Örneklerinden ‹zmir'i Koruyun Haber Ekspres

20.02.2009 Mimarlardan Yerel Uyar› Cumhuriyet Ege

22.02.2009 Mimarlardan Uyar› Raporu Haber Ekspres

23.02.2009 Temelsiz Projeler ‹zmir'e Zarar Veriyor Milliyet Ege

24.02.2009 Öztürker, Mühendislerden Destek ‹stedi Yeni As›r

24.02.2009 Mimarlardan Tüm Adaylara Hürriyet Ege

24.02.2009 DSP Karaba¤lar Baflkan Aday› Öztürker, 
Mimarlarla Beraber Belediyeyi Yönetecek Milliyet Ege

25.02.2009 TMMOB, Ça¤dafl ‹zmir ‹çin Önerilerini Aç›klad› Yenigün

25.02.2009 Baflkan Adaylar›na Sivil Toplum Uyar›s› Milliyet Ege

27.02.2009 ‹mar Aflar› Yasad›fl› Yap›laflmay› Özendiriyor Milliyet Ege

27.02.2009 Affede Affede Bu hale Geldik Milliyet Ege

27.02.2009 Adaylar Planlara Duyars›z Cumhuriyet Ege

28.02.2009 ‹flte Aff›n Sonu Posta Ege

05.03.2009 Teknik Araçlar Kanal ‹çinde Dolaflabilecek Yeni Gazetem Ege

06.03.2009 CHP'nin Baflkan Adaylar› Oda Temsilcileriyle Bulufltu Yenigün

07.03.2009 Üçkuyular'a Liman Projesi Tart›flma Yaratt› Milliyet Ege

07.03.2009 Liman Kavgas› Milliyet Ege

08.03.2009 Mimarlar Odas›, Üçkuyular Liman›'na Karfl› Ç›kt› Haber Ekspres

09.03.2009 Sar›fl›n'dan Mimarlara Ziyaret Milliyet Ege

13.03.2009 ‹mar Aff› Kaçak Yap›y› Özendirdi Birgün Ege

18.03.2009 ‹zmir ‹çin Diyalog Gerekli Yenigün

18.03.2009 ‹TO'dan Uzlafl› Ve Diyalog Giriflimi Milliyet Ege

21.03.2009 ‹TO'dan Anlaml› Ve Ak›ll› Ç›k›fl Egemenlik

10.04.2009 Mimar Sinan ‹zmir'de An›ld› Cumhuriyet

11.04.2009 Mimar Sinan 421 Yafl›nda Yenigün

19.05.2009 Türkan Saylan'› Yitirdik Cumhuriyet

28.05.2009 Liman Tart›flmas› Büyüyor Yeni Gazetem Ege

28.05.2009 Üçkuyular'a Liman Olmaz Yeni Gazetem Ege

28.05.2009 ‹mar Aff› Kaçak Yap›lar› Özendirir Cumhuriyet

05.06.2009 Mimarlardan Akci¤er Uyar›s› Cumhuriyet Ege
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19.06.2009 Otopark Meydan› Milliyet Ege

19.06.2009 Baflkan'› K›zd›ran Öneri Milliyet Ege

02.07.2009 Balçova'ya Ölüm Ferman›-Teleferik Yamaçlar› 
Bina Dolacak Hürriyet Ege

02.07.2009 Teleferik Yamaçlar›na ‹mar ‹zni Milliyet

02.07.2009 Ve Balçova Teleferik S›rtlar› ‹mara Aç›ld› Radikal

03.07.2009 Teleferik'e ‹mar ‹znine Mimarlar Odas› ‹tiraz Etti Haber Türk

03.07.2009 Balçova Davas› Dan›fltay'da Cumhuriyet

03.07.2009 Darbe Evleri Balçova'ya Bir Darbe Daha ‹ndirdi Haber Ekspres

04.07.2009 Teleferik ‹mar›na ‹ptal Davas› Aç›ld› Hürriyet Ege

04.07.2009 Ölüm Ferman›na ‹ptal Davas›-Mimarlar 
Dan›fltay'a Baflvurdu Hürriyet Ege

06.07.2009 Mimarlardan Bakanl›¤a Dava Milliyet Ege

28.07.2009 ‹nciralt›'na Yarg› Yolu Yeni As›r

05.08.2009 ‹nciralt› ‹çin Bir Dava Daha Milliyet Ege

05.08.2009 ‹nciralt› Bir Kez Daha Mahkemelik Milliyet Ege

05.08.2009 ‹nciralt› ‹çin Yeni Dava Haber Ekspres

05.08.2009 ‹nciralt›, Yine Daval›k Yeni As›r

05.08.2009 ‹nciralt› Yine Daval›k Haber Türk

05.08.2009 ‹nciralt› Mahkemelik Oldu Cumhuriyet

05.08.2009 ‹nciralt› Plan›na ‹ptal Davas› Hürriyet

13.08.2009 Bayrakl›'da Odalarla ‹flbirli¤i Milliyet Ege

13.08.2009 Karaba¤ Kentsel Dönüflüm ‹çin 
Odalarla ‹flbirli¤i Yapacak Yeni As›r

13.08.2009 Kentsel Dönüflümde Odalarla ‹flbirli¤i Yeni Gazetem Ege

14.08.2009 Odalardan Dava Ya¤muru Cumhuriyet Ege

14.08.2009 Odalar Kenti Gözetliyor Cumhuriyet Ege

19.08.2009 Tütün Deposu'na Mimarlar Talip Milliyet Ege

09.09.2009 Dokuz Saatlik Foto¤raf Maratonu Birgün Ege

11.09.2009 Fotomaraton Hürriyet Ege

14.09.2009 Hala Ders Alm›yoruz Dere Yataklar› Ev Dolu Haber Türk  

03.10.2009 ‹nciralt›'n›n Yeni Plan› da Mahkemelik Oluyor Milliyet Ege

03.10.2009 ‹nciralt›'nda ‹kinci Plan da Mahkemelik Hürriyet Ege

03.10.2009 Vali'den Mimarlara Sitem Var Milliyet Ege
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03.10.2009 ‹nciralt›'nda ‹kinci Plan da Mahkemelik Hürriyet Ege

04.10.2009 Mimarlar Haftas›'nda Kriz Gündemi Yeni As›r

04.10.2009 Mimarlar, Vatandafllara Mesleklerini Tan›tacak Milliyet Ege

07.10.2009 Mimarlar›n Onur Günü Milliyet Ege

07.10.2009 Mimarlara Onur Ödülü Haber Türk

07.10.2009 Yar›m As›rl›k Mimarlar Plaketlerini Törenle Ald› Yeni As›r

07.10.2009 Teleferik Yamaçlar› Betondan Kurtuldu Milliyet Ege

07.10.2009 Teleferik Etekleri Yap›laflmadan Kurtuldu Haber Türk

07.10.2009 Teleferik Yamaçlar› Kurtuldu Radikal

08.10.2009 Genç Mimarlara Ustadan Tavsiyeler Haber Türk

12.10.2009 Kruvaziyer ve Konteyner Liman› Beraber Olmal› Ticaret

12.10.2009 Mimarl›k Haftas› Partiyle Son Buldu Yeni As›r

13.10.2009 Ankara ‹zmir'i Yine Takmad› Hürriyet Ege

14.10.2009 Mimarl›k Haftas› Etkinlikleri Sona Erdi Haber Türk

29.10.2009 Çok Otoriteli Yap›da Planlama Zor Ticaret

31.10.2009 Sivil Toplumdan Muhalefet Dersi Milliyet Ege

17.11.2009 2004’e Kadar Ç›kar›lan ‹mar Aflar›n›n Eseri Milliyet Ege

17.11.2009 Di¤er ‹llerden Çok Kötü De¤il Milliyet Ege

29.12.2009 Mimarlar›n Özel Partisi Hürriyet Ege

30.12.2009 Tarihi Mekanda Kutlama Milliyet Ege

TELEV‹ZYONLAR

TAR‹H TELEV‹ZYON HABER BAfiLI⁄I

14.10.2008 Sky Tv Ana Haber Mimarl›k Haftas› Etkinlikleri-30 ve 50 Y›l› 
Geride B›rakan Mimarlara Ödül Verildi

14.10.2008 Yeni As›r Tv-Haber Masas› Kent Kültürü ve Mimarl›k. Mimarlar 
Odas›'n›n ‹zmir'in Kent Gündemi ‹le 
‹lgili Görüflleri

16.10.2008 Yeni As›r Tv Mimarl›k Haftas›'nda MSÜ Ö¤retim 
Görevlisi Ahmet Tercan'›n Söyleflisi

07.01.2009 Yeni As›r Tv ‹zmir Kent Sempozyumu Bafllad›

08.01.2009 Ege Tv Haber Kent Sempozyumu'nda Kocao¤lu'ndan 
Ankara'ya Gönderme
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08.01.2009 Sky Tv Ana Haber ‹zmir Kent Sempozyumu Bafllad›. 
Kocao¤lu "‹zmir'i Yerel Yönetimler 
Kalk›nd›r›r, Ankara De¤il"

18.02.2009 Kanal 35 Haber Mimarlar Odas› Yerel Seçimler Öncesi Tüm
Adaylar ‹çin Klavuz Yay›nlad›

24.02.2009 Yeni As›r Tv-Haber Masas› Yerel Seçimler ve Yerel Yöneticilik 
Hakk›nda Mimarlar Odas› ‹zmir fiubesi 
Yönetim Kurulu Baflkan› Hasan Topal'›n 
Görüflleri

02.03.2009 Sky Tv-Güne Merhaba Seçim Vaatleri Konusunda Mimarlar Odas›
‹zmir fiubesi Yönetim Kurulu Baflkan› 
Hasan Topal'›n Görüflleri

29.04.2009 Ege Tv Kordon'dan 2009 Manzaralar›

25.06.2009 Ege Tv Ana Haber Mimarlar da Gökdelene Karfl›

26.06.2009 Ege Tv Ana Haber Gökdelene Tepkiler Büyüyor

30.06.2009 Yeni As›r Tv-Haber Masas› ‹nciralt›-Bostanl› Aras›nda Yap›lmas› 
Planlanan Tüp Geçit

12.08.2009 Ege Tv Haber Bayrakl› ‹çin Ortak Ak›l. Kentsel Dönüflüm
Ortak Olacak

12.08.2009 Sky Tv Ana Haber Kentsel Dönüflümde Odalarla ‹flbirli¤i fiart

06.10.2009 Sky Tv-Kent ve Yaflam ‹zmir'in Planlama Tarihi

06.10.2009 Yeni As›r Tv-Haber ‹zmir'de Mimarl›k Haftas› Etkinliklerle
Kutlan›yor

06.10.2009 Yeni As›r Tv-Kentin Sesi Mimarl›k Haftas› Etkinlikleri Bafllad›

06-07.10.2009 Kanal 35 Ana Haber Mimarl›k Haftas› Etkinlikleri-30 ve 50 Y›l›n›
Dolduran Mimarlara Ödül Verildi

03.11.2009 TRT 2-Anadolu'dan ‹zmir'de Planl› fiehirleflme Yok

26.12.2009 Yeni As›r Tv-Ana Haber Mimarlar Yeni Y›l› Kutlad›
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Türkiye Cumhuriyeti kurulufl devrimleri ile, ümmetten ça¤dafl bir toplum, kul'dan say-
g›n bir yurttafl yaratmay› hedeflemifltir.

Ancak son y›llarda akl› ve bilimi esas alan uygulamalar yerine, dini inanç tart›flmalar›
ekseninde yapay gündemlerle toplumda karfl›tl›klar yarat›lmaktad›r.

Devletin laik, demokratik, ça¤dafl hukuk devleti kimli¤i, baflta Anayasa olmak üzere di-
¤er yasalarda yap›lmak istenen de¤iflikliklerle tart›flma konusu haline getirilmektedir.

Ülkemizin ve insanlar›m›z›n, düflünce ve örgütlenme özgürlü¤ü, güvenli kentleflme,
bar›nma, konut, sa¤l›k, sosyal güvenlik, iflsizlik gibi yaflamsal öncelikli sorunlar› varken,
ortaya at›lan yapay gündemle iktidar ve siyasi kadrolar as›l sorumluluklar›ndan kaç-
maya çal›flmaktad›rlar.

Geçmifl y›llarda yaflanan örneklerle oluflan, Anayasa Mahkemesi, Dan›fltay ve Avrupa
‹nsan Haklar› Mahkemesi gibi yüksek yarg› organlar›n›n kararlar›na ra¤men, hukuk sis-
temi zorlanarak, parlamento ço¤unlu¤una dayan›larak, yasalarda devletin temel nite-
liklerinden laikli¤e ayk›r› de¤ifliklikler yap›lmaya çal›fl›lmaktad›r.

Temel insan hak ve özgürlükleri, ayd›nlanma ça¤› ile bafllayan ve günümüzde akl› ve
bilimi esas alan laik, demokratik, ça¤dafl toplumlarda ifadesini bulan evrensel de¤er-
lerdir. Türban gibi bir siyasi simgeye indirgenemeyecek kadar büyük öneme sahip
özelliklerdir.

Baflta ‹zmir Milletvekilleri olmak üzere, bütün siyasi partileri, ak›l ve bilimden yana ol-
maya, devletin laiklik ilkesini zedeleyecek, toplumda kar›fl›kl›k ve karfl›tl›k yaratacak
yasa de¤ifliklikleri ve uygulamalardan vazgeçmeye, insanlar›m›z›n ve ülkemizin daha
öncelikli ve önemli sorunlar›na çözüm getirmeye ça¤›r›yoruz.

Mimarlar Odas› ‹zmir fiubesi Yönetim Kurulu 

5 fiUBAT 2008

Akl›n ve Bilimin Öncülü¤üne ‹htiyaç Var
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Toplu Konut ‹daresi Baflkanl›¤›’n›n 3 May›s 2006 tarihli Resmî Gazete’de yay›mlad›¤›
"Toplu Konut ‹daresi Baflkanl›¤› Sat›fl, Devir, ‹ntikal, Kiraya Verme, Trampa, S›n›rl› Ay-
ni Hak Tesisi ve Arsa Sat›fl› Karfl›l›¤› Gelir Paylafl›m› ‹hale Yönetmeli¤i"nin birçok mad-
desi hakk›nda Dan›fltay 10. Dairesi 2006/4275 E. say›l› karar›yla yürütmenin durdurul-
mas› karar› vermiflti. Hukuk devletinin gereklerinden olan ve idarelerin takdir ve yetki-
sine b›rak›lan konular›n yine idareler taraf›ndan önceden ç›kar›lan metinlerle düzen-
lenmesi anlam›na gelen hukuk güvenli¤i ve düzenli idare (idarenin yasall›¤›) ilkesinin
en s›k› uygulanmas› gereken alanlardan birinin ihaleler oldu¤u; aç›kl›k, tarafs›zl›k, reka-
bet ve uygun bedel ilkelerinin ihalelerde gerçekleflebilmesi için sürecin belirgin olma-
s› gerekti¤i belirtilerek, Toplu Konut ‹daresi’nin ‹hale Yönetmeli¤i’nde bu ilkelere uy-
gun olmayan düzenlemelerin yürütmesinin durdurulmas›na karar verildi. TOK‹ bu ka-
rar›n hemen ard›ndan iptal edilen düzenlemelerin yerine geçecek ayn› kapsamdaki ye-
ni düzenlemeleri 27 fiubat 2007 tarihli Resmî Gazete’de yay›mlam›flt›. 

Hukuka ayk›r›l›klar› sürdürmeye yönelik bu yeni düzenlemeye karfl› Mimarlar Odas› ta-
raf›ndan yeniden dava aç›ld›. Odam›zca aç›lan ikinci davada 27 fiubat 2007 tarihli Res-
mî Gazete’de yay›mlanan Arsa Sat›fl› Karfl›l›¤› Gelir Paylafl›m› ‹hale Yönetmeli¤inde De-
¤ifliklik Yap›lmas›na Dair Yönetmeli¤in pek çok maddesinin iptali ile bu yönetmeli¤in
dayana¤› olan 2985 say›l› Toplu Konut Kanunu’nun TOK‹’ye kâr amaçl› projeler yap-
ma yetkisi veren Ek 1. maddesinin (k) f›kras›n›n Anayasa’ya ayk›r›l›¤› nedeniyle iptali
için Anayasa Mahkemesi’ne gönderilmesi taleplerinde bulunulmufltu. 

Dosyay› inceleyen Dan›fltay 13.Dairesi 2007/6240 E. say›l› karar› ile, ‹darenin, bu yeni
düzenlemeleri ile iptal edilen düzenlemelerin benzerlerini ya da ayn›s›n› getirerek aç›k-
ça yarg› karar›n›n yerine getirilmemesi amac›na yönelik davrand›¤›n›, daha önce al›nan
iptal karar›na ‹darenin uymas› gerekti¤ini belirterek dava açt›¤›m›z düzenlemelerin
birço¤u hakk›nda yeniden yürütmenin durdurulmas›na karar verdi. 

Nihayet TOK‹, bu son yarg› karar›na k›smen de olsa uyarak, 25 Ocak 2008 tarihli Res-
mî Gazete’de yay›mlad›¤› yönetmelikle yürütmenin durdurulmas›na karar verilen yö-
netmelik düzenlemelerinin bir k›sm›n› yürürlükten kald›rm›fl ya da karara uygun olarak
yeniden düzenlemifltir. 

Böylece TOK‹’nin hemen tüm uygulamalar›n›n esas dayana¤› olan yönetmeli¤in huku-
ka ayk›r› hükümlerinin bir ölçüde düzeltilmesi sa¤lanarak, en az›ndan bundan sonras›
için aç›kl›k ve rekabet ilkelerine uygun olmayan TOK‹ ihalelerinin önüne geçilmifltir. 

Ancak ihalelerde hâkim olmas› gereken temel ilkelerden uzak usullerle bugüne kadar
gerçeklefltirilen ihalelerin de sorgulanmas› gerekir.

Mimarlar Odas›, hazineye ait binlerce arsa ve araziyi "toplu konut üretmek amac›yla"
devralan Toplu Konut ‹daresi’nin bu tafl›nmazlarla ilgili her türlü tasarrufunun kamu
yarar› ve hukuk devleti ilkesi çerçevesinde gerçeklefltirilmesi amac›yla, yeni düzenle-
me ve uygulamalar›n takipçisi olmay› sürdürecektir.

TMMOB Mimarlar Odas› Genel Merkezi

6 fiUBAT 2008

TOK‹ ‹hale Yönetmeli¤indeki Hukuka Ayk›r› Maddeler
Hakk›nda Bir Kez Daha Yürütmenin Durdurulmas›na Karar
Verildi
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Bilindi¤i üzere TMMOB’ye ba¤l› birçok meslek odas›nda oldu¤u gibi Mimarlar Odas›
flubelerinde de genel kurullar süreci bafllam›flt›r ve bu süreç Mimarlar Odas› ve
TMMOB Genel Kurulu süreçlerini de belirleyici niteliktedir. Odan›n gelece¤ine yönelik
oldukça önemi bulunan flube genel kurullar›, hem üyelerimiz ve mimarl›k ortam›n›n,
hem de sorumluluk ve görev alanlar›n, Oda politika ve uygulamalar›na iliflkin elefltiri-
özelefltirileriyle zenginleflebilece¤i ortamlar olarak kabul edilmektedir. 40. Dönem Mi-
marlar Odas› MYK olarak beklentimiz, tüm meslektafllar›m›z ve ilgili kesimlerin, bu
do¤rultuda gereken özeni göstermesi ve 41. Dönem Genel Kurulu haz›rl›klar›n›n bu du-
yarl›l›kla yap›lmas›d›r. Bugün itibariyle 23 flubemizin 13’ünün genel kurullar› tamamlan-
m›flt›r ve tümü fiubat ay› sonuna kadar tamamlanacakt›r. Tamamlanan flube genel ku-
rullar› sürecine bakt›¤›m›zda, yerel bas›nda olsun, ulusal bas›nda olsun, "mimarl›k ve
Mimarlar Odas›"n›n, bas›n ve iletiflim kanallar›nda geçmifle göre oldukça yo¤un yer
buldu¤unu görmekteyiz. Bu ilgiyi olumlu olarak de¤erlendirmekle birlikte; kurumsall›-
¤a yak›flmayan dil, üslup ve taraf olma mant›¤›na bakarak ilginin dayanaklar› konusun-
da ayr› sorgulamalar yapma gere¤ini de duyuyoruz. Bugüne kadar Mimarlar Odas›’n›n
gündeme getirmeye çal›flt›¤› ve Türkiye Mimarl›k Politikas› oluflturma sürecinde oldu-
¤u gibi, kamuoyunun mimarl›kla ilgili tart›flmas›n› istedi¤i konulara çok da yer verme-
yen; Mimarlar Odas›’n› sadece muhalefet cephesinin bir aksesuar› olarak gören bas›-
n›n, genel kurullar sürecine iliflkin müdahalesinin ne anlama geldi¤ini de ister istemez
sorgulamak zorunday›z. Bu çerçevede, küresel-ülkesel ve mesleki olarak içinde bulun-
du¤umuz tarihsel-toplumsal süreç içinde Mimarlar Odas›’n›n mücadelesinin niteli¤ini
ve anlam›n› bir kez daha hat›rlatmakta ve paylaflmakta yarar ummaktay›z. Birçok Oda
doküman›nda da görülebilece¤i gibi, içinde bulundu¤umuz tarihsel süreç, tüm de¤er-
lerle birlikte her fleyin finansal bir araç haline geldi¤i, bu anlamda mimarl›k mesle¤ine
iliflkin kavramlar›n ve uygulamalar›n da bu anlamda araçsallaflt›r›lmas›na yönelik ola-
rak küresel kapitalizmin dönüflüm bask›s› alt›nda oldu¤u bir süreç olarak flekillenmek-
tedir. Gerek AB, gerek GATS süreci ile ba¤lant›l› olarak, hizmet ticaretine indirgene-
rek ticarilefltirilen mimarl›k mesle¤i, küresel güç merkezlerinin yaflatt›¤› bu krize karfl›,
toplumsal-kültürel nitelik aç›s›ndan yeni ç›k›fl yollar› aramaktad›r. 53 y›ld›r, h›zl› kent-
leflmenin yarat›¤› tahribat karfl›s›nda mimarl›k, kent ve yaflam de¤erlerini öne ç›kara-
rak varl›¤›n› kurumsal olarak sürdürmeye çal›flan Mimarlar Odas›; günümüzde hem bi-
rikmifl sorunlar›m›za, hem de bu dönüflüm bask›s›na yönelik politikalar› ülke gündemi-
ne tafl›makta ve bu yolla mimarl›k ve kent yaflam›na iliflkin gelece¤imizi belirlemeye
çal›flmaktad›r. Ülkemiz kamu yönetim yap›s›nda (merkezî hükümet, yerel yönetimler,
kamu kurulufllar› vb.) neredeyse tek egemen hale gelen AKP iktidar›, muhafazakâr
söylemleriyle de çeliflecek biçimde, asl›nda iktidar›n›n gerçek dayana¤› olan küresel
neo-liberal politikalara teslimiyeti esas almakta; bu teslimiyetin gere¤i olarak kentleri-
mizi "özel projeler" ve "dönüflüm alanlar›"yla doldurmaya çal›flmaktad›r. Kentleflme ve
meslek hukukuna iliflkin düzenleyici temel aç›l›mlar yerine; yeni rant alanlar› olufltur-

TMMOB Mimarlar Odas› Merkez Yönetim Kurulu, flube genel kurullar› sürecinde, ba-
s›na ve iletiflim kanallar›na da yans›yan Mimarlar Odas› kurumsal kimli¤ine yönelik
"elefltiri" niteli¤ini aflan de¤erlendirmeler nedeniyle afla¤›daki bas›n aç›klamas›n›
yapma gere¤i duymufltur.

Mimarlar Odas›’n›n Sayg›nl›¤›n› ve Kurumsall›¤›n› Zedeleyecek
Söylem ve Davran›fllara Karfl› Ortak Duyarl›l›¤›m›z› Harekete
Geçirmek Temel Sorumlulu¤umuzdur!...
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maya yönelik bu sürece karfl›, mesle¤in kendi özünden kaynaklanan uyar› ve muhale-
fet görevini yaparak gelece¤imize yönelik temel önerilerde bulunan önemli kurumlar-
dan biri de, do¤al olarak "Mimarlar Odas›"d›r. Bu yüzden mevcut yönetimin, temel bir
strateji olarak "Odalar› ve Mimarlar Odas›n› etkisizlefltirmeyi hedeflemesi" aç›k ve an-
lafl›labilir bir olgudur. Ne yaz›k ki, Mimarlar Odas› flube genel kurullar› sürecinde bu et-
kisizlefltirme stratejisinin yans›malar›n› da görmekteyiz. 

Kuflkusuz, genel kurullarda politik taraf olmak, liste oluflturmak, yönetimlere talip ol-
mak, demokratik iflleyiflin olmazsa olmaz temellerinden biridir. Temel görüfller çerçe-
vesinde taraflaflman›n birikim ve süreklilik oluflturarak, elefltiri ve özelefltiriyi gelifltir-
mesi, hem mesleki hem de kurumsal olarak mimarl›k ortam›n› güçlendirmesi, Odas› ve
mesle¤i ile gönül ba¤› olan her mimar›n ortak sorumlulu¤u ve beklentisidir. Bu bak›fl-
la içtenlikli olarak elefltiri getiren, öneride bulunan, mesle¤in toplumsal kültürel anlam-
da daha çok yer bulmas› ve uygulama yetene¤inin art›r›lmas› için de¤iflik politika ve
yöntem özlemlerini genel kurullara tafl›mak isteyen, belirgin bir politik tutum olufltur-
maya çal›flan meslektafllar›m›z›n bu çabalar›n› anlaml› buluyor, bu anlamda Mimarlar
Odas› ortam›n›n yaln›zca genel kurullar sürecinde de¤il, her aflamada paylafl›ma aç›k
oldu¤unu belirtmek; bu paylafl›m ortam›n›n gelifltirilmesinin yönetimlerin oldu¤u ka-
dar tüm üyelerimizin ortak sorumlulu¤unu oldu¤unu da vurgulamak istiyoruz. 

Ancak Mimarlar Odas›’n›n kurumsal niteli¤ini zedeleyecek biçimde, dil ve üslup olufl-
turma, bu biçimde bir taraflaflma ve siyasi davran›fl; bilerek ya da bilmeyerek, ancak
"etkisizlefltirme" politikas›n›n arac› olmaya aday olmak anlam›na geldi¤i gibi, ortak ge-
lece¤imize iliflkin nitelikli de¤erlendirme ortam›ndan da uzaklafl›lmas›na neden olmak-
tad›r. Oda kurumsal varl›¤›na yönelik olumsuz ifadelerle seçim malzemesi oluflturma-
ya çal›flmak, görüfl ve de¤erlendirme süreçlerinde yer almadan, yaln›zca seçim alma-
ya yönelik davran›fllarda bulunmak, politik bir yaklafl›mdan çok yok etmeye yönelik
propaganda yapmak, türlü dezenformasyon teknikleri kullanarak Oda içinde sorumlu-
luk tafl›yan, görev yapan meslektafllar›m›z› karalamaya, afla¤›lamaya yönelik "düzey-
siz" ifadeler kullanmak gibi davran›fllar ve bunun de¤iflik bas›n ve iletiflim ortam›na
yans›malar›; üyeler nezdinde pek itibar görmeseler de "etkisizlefltirme" sürecinin bir
arac› olarak Mimarlar Odas›’n›n kurumsal imgesini zedelemekte, Odaya yönelik olas›
olumsuz giriflimlere de zemin haz›rlamaktad›rlar. TMMOB Mimarlar Odas› Merkez Yö-
netim Kurulu olarak, mevcut siyasi partilerine de güven kaybettiren bu tür bir siyaset
tekni¤inin, odam›zda da yayg›nlaflmas›ndan kayg› duymakta; bu yaklafl›m›n, "mimarl›k
ortam›na ve Mimarlar Odas› örgütlenmesine" iliflkin içtenlikli elefltiri ve öneri getiren
meslektafllar›m›z›n çabalar›n› da engelledi¤ini düflünmektedir. Kentsel dönüflüm ve
özel projelerin elde edilme süreçleri içinde ticarileflen ve uluslararas› boyutlar› da olan
ifl da¤›t›m düzeni oluflturma görüntüsü veren belli merkezlerin do¤rudan yönlendirdi-
¤i bu yaklafl›m; Oda çal›flmalar›na da emek veren, ancak ayr› yönetim seçene¤i olufl-
turmaya çal›flan baz› de¤erli meslektafllar›m›z›n bu kayg›lar›n› de¤ersiz k›lmakta ve bir
anlamda yok saymaktad›r. Bu anlamda Mimarlar Odas›’n›n sayg›nl›¤›n› ve kurumsall›-
¤›n› zedeleyecek söylem ve davran›fllara karfl› ortak duyarl›l›¤›m›z› harekete geçirme-
nin ortak temel sorumlulu¤umuz oldu¤unu belirtir ve bu konuda ortak duyarl›l›¤›n ar-
t›r›lmas›n›n en önemli görevimiz oldu¤unu hat›rlat›r›z. 

Aday olan, seçilen tüm meslektafllar›m›za teflekkür eder, yaflad›¤›m›z ve yaflayaca¤›-
m›z bütün genel kurul platformlar›n›n daha nitelikli bir gelecek oluflturmas›n› dileriz.

TMMOB Mimarlar Odas›

11 fiUBAT 2008
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Büyükflehir s›n›rlar› içinde ‹lçe Kurulmas› Hakk›nda Kanun Tasar›s› Türkiye Büyük Mil-
let Meclisinde görüflülmeye ve kamuoyunda tart›fl›lmaya baflland›.

Yeni ‹lçe ve Belediye kurulmas› ile, nüfuslar› yeterli olmayan baz› ilk kademe Beledi-
yelerinin kapat›lmas›na yönelik yasa düzenlemelerinde;

Belde halk›n›n yerel ihtiyaçlar›n›n karfl›lanmas›nda, yerel yönetim hizmetlerinin h›zl› ve
verimli bir flekilde sunulabilmesi, bu hizmetlerden halk›n kolay yararlanabilmesinin
sa¤lanmas› esas olmal›d›r.

Ülkemizde yeni belediye kurulmas›ndan çok, mevcut belediyelerin, hizmet sunumun-
da yetersizliklerinin giderilmesi, bu anlamda yeterli say›da mimar, mühendis, planc› vb
teknik personel istihdam› aç›s›ndan güçlendirilmeleri, mekan ve araç, gereç vb, dona-
n›mlar›n›n gelifltirilmesine ihtiyaç vard›r.

Di¤er yandan yeni kurulacak ‹lçe ve Belediye s›n›rlar›n›n saptanmas›nda, öncelikle ula-
fl›labilirlik, nüfus yo¤unlu¤u, mekansal bütünlü¤ünün sa¤lanmas›, personel kadrolar›
gibi nesnel ölçütlere yönelik bilimsel ve ayr›nt›l› çal›flmalar yap›lmal›d›r.

Yap›lacak bu bilimsel ve ayr›nt›l› çal›flmalar›n sonuçlar› ve önerilen s›n›rlar hakk›nda,
bu karardan etkilenecek yerel halk yeterince bilgilendirilmek zorundad›r.

Avrupa Konseyi’nin 15 Ekim 1985 tarihinde imzaya açm›fl oldu¤u "Avrupa Yerel Yöne-
timler Özerklik fiart›" 1991 y›l›nda TBMM taraf›ndan uygun bulunmufl, 1992 y›l›nda Ba-
kanlar Kurulu Karar› ile onaylanm›fl, 1 Nisan 1993 tarihinde yürürlü¤e girmifltir.

Avrupa Yerel Yönetim Özerklik fiart›n›n 5. maddesi "Yerel Yönetimlerin s›n›rlar›nda,
mevzuat›n elverdi¤i durumlarda ve mümkünse bir referandum yoluyla ilgili yerel top-
luluklara önceden dan›fl›lmadan de¤ifliklik yap›lamaz" koflulunu içermektedir.

Günümüzde ça¤dafl demokrasi anlay›fl›, kararlar› dikte eden uygulamalar yerine, sivil
toplum kurulufllar›n›, meslek odalar›n› ve ilgilileri karar alma süreçlerine dahil eden, bu
anlamda yönetim yerine "yönetiflim" kavram›yla hayata geçmektedir.

Parlamentoda tart›fl›lmaya bafllanan yasa de¤iflikli¤i konusunda, gerekli bilimsel çal›fl-
malar yap›lmadan, halk yeterince bilgilendirilmeden, demokratik kat›l›m sa¤lanmadan
ve Avrupa Yerel Yönetim Özerklik fiart›’n›n gere¤i olan, yerel halka referandum yoluy-
la sorulmadan yap›lacak s›n›r de¤ifliklikleri do¤ru de¤ildir ve her zaman tart›flmal› ola-
cakt›r.

Yeni ilçelerin kurulmas› ve yeni belediye s›n›rlar›n›n belirlenmesi konular›nda yukar›da
tan›mlam›fl oldu¤umuz ayr›nt›l› bilimsel çal›flmalar yap›larak, yerel halka dan›fl›larak
karar verilmesi gerekti¤ini, ancak bu süreçler tamamland›ktan sonra yasalaflmas›n›n
ça¤dafl demokrasinin gere¤i oldu¤unu, baflta ‹zmir Milletvekillerine, siyasi partilere ve
kamuoyuna duyururuz.

Mimarlar Odas› ‹zmir fiubesi Yönetim Kurulu

6 MART 2008

Belde Halk›n›n Yerel ‹htiyaçlar›n›n Karfl›lanmas›nda, 
Yerel Yönetim Hizmetlerinin H›zl› ve Verimli Bir fiekilde
Sunulabilmesi, Bu Hizmetlerden Halk›n Kolay
Yararlanabilmesinin Sa¤lanmas› Esas Olmal›d›r
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• TMMOB ‹zmir ‹l Koordinasyon Kurulunun kad›n üyeleri 8 Mart Dünya Emekçi Kad›n-
lar Günü nedeniyle yapt›klar› bas›n aç›klamas›nda, "özgürlükçü, eflitlikçi, ça¤dafl, de-
mokratik, laik, sosyal hukuk devleti tüm kurum ve kurallar›yla ifller ve ifllevsel hale gel-
meden ne toplum ne de kad›n özgür olamayacakt›r" dedi. 

"8 Mart Dünya Emekçi Kad›nlar Günü" kad›n haklar›n›n kazan›lmas›nda verilen müca-
delenin simgeleflti¤i özel bir gün. Geliflmifl ülkelerde kad›n haklar› birçok ilerlemeler
göstermifl olsa da ülkemizde ve geri b›rakt›r›lm›fl ülkelerde kad›n haklar› ne yaz›k ki is-
tenen seviyelerden çok uzaktad›r. 

Kad›nlarla ilgili ulusal ve uluslar aras› araflt›rmalara k›saca bakacak olursak; 

BM verilerine göre dünyadaki tüm yoksullar›n en az %70’i kad›nd›r. Dünyadaki e¤itim
almam›fl insanlar›n büyük ço¤unlu¤u yine kad›nlard›r. Dünyadaki ifllerin %66’s› kad›n-
lar taraf›ndan görülmesine karfl›l›k kad›nlar Dünya’daki toplam gelirin ancak %10’una,
mal varl›¤›n›n ise yaln›zca %1’ine sahipler. Baflka bir deyiflle dünyadaki ifllerin yaln›zca
% 34’ü erkekler taraf›ndan görülüyor buna karfl›l›k dünyadaki toplam gelirin % 90’›na
ve toplam mal varl›¤›n›n % 99’una sahipler. Uluslararas› Af Örgütü’nün haz›rlad›¤› "Yok
Edilen Kad›nlar" adl› raporda dünyada her 5 kad›ndan birisinin iflkence gördü¤ü belir-
tiliyor. Yine bu raporda Dünyada fliddet gören kad›nlar›n yüzde 100’ünün psikolojik,
yüzde 75,3’ünün sözel, yüzde 58.2’sinin fiziksel, yüzde 72’sinin ekonomik, yüzde
49.5’inin cinsel fliddete u¤rad›¤›, yüzde 13.7’sinin tecavüze, yüzde 16,9’unun da ensest
iliflkiye maruz kald›¤›na iflaret ediliyor. Uluslararas› Af Örgütü Raporunda ayr›ca, ara-
lar›nda Irak, Ürdün, Pakistan ve Türkiye’nin de bulundu¤u çok say›da ülkede "namus
cinayetleri ifllendi¤i ve kad›nlar›n al›n›p sat›ld›¤› vurgulan›yor. Örgüt ayr›ca 8 Mart
Dünya Kad›nlar Günü için, "kad›nlar erkeklerin elindeki denetimsiz silahlar›n kurban›
oluyor" uyar›s›n› yay›mlad›. Uyar›da Dünyadaki hafif silahlar›n %60’›n›n özel kiflilerin
elinde oldu¤u ve bu silahlar›n sahiplerinin a¤›rl›kl› olarak erkeklerin oluflturdu¤una dik-
kat çekildi. 

Türkiye’de kad›nlar›n e¤itim ve istihdam› konusunda baz› veriler;  

Baflbakanl›k Kad›n Statüsü Genel Müdürlü¤ü 2007 verilerine göre;

• Ülkemizdeki kad›nlar›n 19.7 si okuma yazma bilmiyor. Bu oran K›rsal kesimde %
28,6’ya yükseliyor, Güneydo¤u Anadolu’da ise % 46,3’e ulafl›yor. Okuma yazma bilme-
yen 40 yafl üzeri kad›n oran› ise % 64’ü bulmaktad›r. AB ülkelerinde okuma yazma bil-
meyen kad›n oran› ise %1’dir.

• Ülkemizde kad›nlar›n sadece % 3.9’u üniversite mezunudur. 

• Uluslararas› Yönetim Gelifltirme Enstitüsü (IMD) taraf›ndan yap›lan aç›klamaya göre
ülkemizde kad›nlar›n iflgücüne kat›lma oran› % 25.4’tür. ‹stihdam edilen kad›nlar›n %
79’u sosyal sigorta güvencesinden yoksundur. Ülkemizde kad›nlar ifle al›mlarda hala
mesleki birikimden önce cinsiyet üzerinden de¤erlendirilmektedir. BM Kalk›nma Prog-
ram› 

(UNDP)’nin 2005 verilerine göre ülkemizde kad›nlar erkeklere oranla % 25- 50  oran-
da daha az ücretle çal›flt›r›lmaktad›rlar. 

• Kad›n›n toplumda hak etti¤i konuma eriflememesinin en önemli nedeni, kad›nlar›n si-
yasette ikinci planda b›rak›lmalar›d›r. Ülkemizdeki veriler de bunu do¤rular nitelikte-

Kad›nlar, Eflitlikçi, Demokratik, Laik, Sosyal 
Hukuk Devleti ‹stiyor
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dir. Mecliste kad›n milletvekili oran› ise % 9.1’dir. AB ülkelerinde ise temsil oran› %
23’tür. 

• Belediye Meclislerinde kad›n temsil oran›m›z ise % 2.42’dir. AB ülkelerinde bu oran %
25’tir. Kad›nlar›n sivil toplum örgütlerine üye kat›l›m› yüzde 24, partilere yüzde 13, sen-
dikalara ise yüzde 6 civar›nda olup bu oranlar,  Avrupa ülkelerine göre son derece dü-
flüktür. Oysa toplumun yüzde 50’sini oluflturan kad›nlar, karar mekanizmalar›nda yük-
sek oranlarda temsil edilmeyi baflard›klar›nda birçok sorunu çözebileceklerdir.

Türkiye’de kad›nlara iliflkin sosyal veriler ise; 

Sabanc› Üniversitesinden Dr. Ayfle Gül Alt›nay ve Bo¤aziçi Üniversitesi Prof. Dr. Yeflim
Arat’›n TÜB‹TAK deste¤i ile Ocak 2006- Haziran 2007 tarihleri aras›nda,  27 ilde 50’ye
yak›n kad›n kuruluflu ve 56 ilde 1800 evli kad›nla yüzyüze görüflmeler ve anketlerle
yapt›klar› araflt›rman›n sonuçlar›na bir göz atacak olursak; 

• Türkiye’de her üç kad›ndan biri fliddet görmektedir. 10 kad›ndan 9’u "Hakl› görülebi-
lecek dayak yoktur" diyor.

• Ö¤renim düzeyi düfltükçe fiziksel fliddet gören kad›nlar›n say›s› artmaktad›r. Okuma
yazma bilmeyen kad›nlarda fliddet gören oran› % 43 iken, yüksek ö¤renim görmüfl ka-
d›nlar aras›nda bu oran % 12’dir. 

• Bu araflt›rma ayn› zamanda k›rda ve kentte kad›n bilincinin son y›llarda geliflti¤ini de
flu verilerle ortaya ç›karmaktad›r; Kad›nlar›n % 80’i ev ifllerinin efller aras›nda eflit pay-
lafl›lmas› gerekti¤ini düflünmektedir. % 87’si kad›nlar›n ev d›fl›nda istedikleri iflte çal›fla-
bilmesini istemektedir. % 84’ü kad›nlar›n ellerindeki paray› kendi tercihleri do¤rultu-
sunda harcayabilmesi gerekti¤ini savunmaktad›r. Ve kad›nlar›n hemen hepsi  (% 97’si)
k›z çocuklar›n›n en az sekiz y›ll›k e¤itimi almas›n› istemektedir. 

• Kad›nlar›n % 70 ila % 85’i fliddetin aile içinde önlenemeyece¤ini düflünüyor. Bu ko-
nuda devletin sorumluluk üstlenmesini isteyen kad›nlar; devletin erkekleri e¤iterek, s›-
¤›nma evleri açarak, bu konuda çal›flan kurulufllar› destekleyerek, a¤›r cezalar vererek
ve polisi e¤iterek efllerine uygulad›klar› fliddeti engelleyebilece¤ini düflünüyor. Ancak
yine kad›nlar devletin bu sorumluluklar›n› yerine getirmedi¤ini ifade ediyorlar. 

Baflbakanl›k Kad›n Statüsü verilerine göre; 

• Türkiye’de kad›nlar›n % 40’› görücü usulüyle evleniyor. % 30’u dini nikahla, % 20’si
ise nikahs›z yafl›yor.

• Y›lda yaklafl›k 2.500 kad›n anne olmak isterken hayat›n› kaybediyor. Kad›nlar›n yüz-
de 45’i do¤um kontrolü uygulam›yor. Yüzde 64’ü hamilelik döneminde doktor yüzü
görmüyor. Yüzde 65’i eve gelen konu¤a görünmüyor ki bu özellikle k›rsal kesimde çok
yayg›n. 

• Berdel, bafll›k paras›, töre ve namus cinayetleri, dayak, bask› ve gelenekler kad›n› he-
def almaya devam ediyor. Her gün 1 kad›n töre ve namus cinayetine kurban gidiyor ya
da intihar etmek zorunda b›rak›l›yor. 

Biz TMMOB’ne Ba¤l› Odalar›n Kad›n Üyeleri Olarak; 

Ülkemizde kad›n sorunlar›n›n çözümünde, kad›n› eflit ve özgür birey konumuna geti-
recek yasal dönüflümlerin ve uygulamalar›n bir an önce toplum sath›nda bafllat›lacak
bir çal›flmayla ele al›nmas›n› acilen talep ediyoruz. 

Ayr›ca biliyoruz ki "Ülkemizde ça¤dafl, eflitlikçi, demokratik, laik, sosyal hukuk devleti
tüm kurum ve kurallar›yla etkin, ifller ve ifllevsel k›l›nmad›¤› sürece kad›nlar özgürlük,
eflitlik ve insan haklar› mücadelesinde bir ad›m ileri gidemeyecektir. O yüzden afla¤›-
daki taleplerimiz acil ve vazgeçilmezdir;
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• Düflünce ve ifade özgürlü¤ünün önündeki tüm engellerin kald›r›lmas›n›; 12 Eylül Anaya-
sas›n›n parça bafl› ve siyasi amaçl› olarak de¤il, tüm yurttafllar›n kat›l›m›yla, ça¤dafl, eflit-
likçi, demokratik, özgürlükçü bir Türkiye yaratma hedefinde topyekün de¤ifltirilmesini; 

• Din, dil, etnik köken, cinsiyet, cinsel yönelim, s›n›fsal, mezhepsel vb. her türlü ayr›m-
c›l›¤›n ortadan kald›r›lmas›n›, devletin yasalarla ve uygulamalarla kad›n haklar›n› ve
bütün özgürlükleri güvence alt›na ald›¤› bir Türkiye yarat›lmas›n›; 

• Siyasi Partiler Yasas›n›n siyasi yaflama kad›n kat›l›m›n› art›racak yönde de¤ifltirilerek,
adayl›klarda en az % 30 oran›nda kad›n kotas› uygulamas›n›n yaflama geçirilmesini; 

• Ülkemizde güçler ayr›l›¤› ilkesinin yaflama geçirilerek, yasama- yürütme ve yarg› ba-
¤›ms›zl›¤›n›n tam olarak sa¤lanmas›n›; 

• Üniversitelerin özerk ve demokratik olmas›n›, YÖK’ün kald›r›lmas›n›;

• Krefl ve anaokulu dahil e¤itim ve sa¤l›k hizmetlerinin paras›z olmas›n›, zorunlu e¤iti-
min 11 y›la ç›kar›lmas›n›; zorunlu din derslerinin kald›r›lmas›n›; e¤itimin bilimsel olmas›-
n›; imam hatiplerin yaln›zca imam ihtiyac›na cevap verecek say›ya indirilerek k›z ö¤-
renci kayd› yap›lmamas›n›; imam hatip mezunlar›n›n yüksek ö¤renimle iliflkilerinin ta-
mamen kesilerek e¤itimde birli¤in yeniden sa¤lanmas›n›;  

• Diyanet iflleri baflkanl›¤›n›n kald›r›larak bütçesinin e¤itime ve sa¤l›¤a tahsis edilme-
sini; devletin ve siyasi iktidar›n tüm inanç ve dinlere eflit mesafede durmas›n›n kesin-
likle sa¤lanmas›n›;

• K›z çocuklar›n›n temel e¤itimlerinin ailelerin keyfine b›rak›lmaks›z›n, e¤itimde f›rsat
eflitli¤inin sa¤lanmas› yönünde devlet politikalar› oluflturulmas›n›; 

• Kad›na fliddet suçlar›n›n ve "nefret" suçlar›n›n en a¤›r cezalara çarpt›r›larak cayd›r›-
c›l›klar›n›n sa¤lanmas›n›; töre, namus, genel ahlak vb. gerekçelerin hiçbir flekilde hafif-
letici neden say›lmamas›n›; kad›n›n töre, ahlak ve din gerekçeli cinsiyetçi bask› ve ay-
r›mc›l›ktan kurtar›lmas›n›; 

• Kad›nlar›m›z› iki kez ezen iflsizlik ve yoksullu¤un önüne geçilmesini; 

• Do¤al kaynaklar›m›z›n ve çevrenin korunarak kamu yarar›n› esas alan ulusal planlamalar-
la de¤erlendirilmesini; talan ve ya¤ma noktas›na ulaflan özellefltirmelere son verilmesini;

• Bugünümüzü karartarak gelece¤imizi güvenliksizlefltiren Sosyal Sigortalar ve Genel
Sa¤l›k Sigortas› Yasas›n›n acilen geri çekilerek; yerine ça¤dafl sosyal hukuk devleti ve in-
san› esas alan bir tasar›n›n h›zla haz›rlanmas›n›; kad›n istihdam politikalar›n›n gelifltirile-
rek annelikle ifl yaflam›n› birlikte sürdürebilecekleri yasal düzenlemelerin yap›lmas›n›; 

• Ülkemize zarar verecek, halk›m›z› yapay tart›flmalarla bölecek; özgürlük ve demok-
rasi kavramlar›n› "türban ve baflörtüsüne" indirgeyen ufuksuz siyaset anlay›fl›n›n; bu
siyaseti sürdüren tüm taraflarca bir an önce terk edilmesini;

• Halk›m›z› din ve milliyetçilik çizgilerinde bölmeye yönelik her türlü politikaya son ve-
rilmesini; toplumsal zeminde demokrasi ve bar›fl kültürünü güçlendirecek politikalar›n
ivedilikle yaflama geçirilmesini; Kürt sorununun bar›flç› yollarla çözümü için ad›m at›l-
mas›n› acil olarak talep ediyoruz.

Ça¤r›m›z köyde ve kentte yaflayan tüm kad›nlarad›r; Haklar›m›z›n bilincinde olal›m,
haklar›m›za sahip ç›kal›m. Yaflam›n her alan›nda kad›n politikas›n› gelifltirmek için mü-
cadele edelim. Kad›n›n insan haklar›na giden yolu "özgürlükçü, eflitlikçi, ça¤dafl, de-
mokratik, laik ve sosyal hukuk devletinin tüm kurum ve kurallar›yla ifller ve ifllevsel k›-
l›nmas› ve ba¤›ms›z Türkiye mücadelesiyle açal›m. 

Kamuoyuna sayg›yla sunulur. 

TMMOB ‹zmir ‹l Koordinasyon Kurulu Kad›n Üyeleri

8 MART 2008
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Bütün ekonomik veriler, günümüz dünyas›nda tek egemen sistem haline gelen küre-
sel kapitalizmin; devresel krizlerinin ötesinde derinleflen bir krize ve büyük bir çöküfle
do¤ru yol ald›¤›n› gösteriyor. Finansal karlar›n tüm de¤erleri yok etti¤i, hemen her fle-
yi metalaflt›rd›¤› bu pazar›n sonuna do¤ru; do¤am›zla birlikte tüm hayat kaynaklar›m›z
da kurutuluyor… 

Ne yaz›k ki bu süreçte umudun olgunlaflmas›na flimdilik kap› aralanam›yor; dünya ge-
nelinde olas› karfl› durufl politikalar›n›n yeterli güveni sa¤layaca¤› dü¤ümler henüz at›l-
m›fl de¤il. Dünya genelinde yayg›nlaflan mutsuzluk, iflsizlik, açl›k, yoksulluk ve göç dal-
galar›na ra¤men insanl›k; uluslararas› dayan›flmaya de¤il, yitirilen de¤erlerin aray›fl›y-
la dinsel köktencili¤e, flovenizme ve kültürler aras› çat›flmaya yöneliyor. Daha do¤ru-
su, çöküflünü gerilimlerle uzatmak isteyen egemen güçler, bu yönelimi körüklüyor,
dünyan›n gelece¤ini bir ç›kmaz›n içine sokuyor…

Ülkemizin ba¤›ml› finansal yap›s›yla, derinleflen ve süreklileflen dünya krizini en sanc›-
l› yaflayacak ülkelerden biri olaca¤› anlafl›l›yor. Üstelik dinsel köktencili¤in ve floveniz-
min girdab›nda debelenirken, Cumhuriyet de¤erlerimizle birlikte, yeterli olgunlu¤a
ulaflamam›fl demokratik de¤erlerimizi kaybetme tehlikesinin bafl gösterdi¤i bir süreci
yaflamaktay›z…

Mimarl›¤›m›z, bir yandan küresel emlak komisyoncular›n›n emrinde yeni mimarl›k dü-
zeninin tafleronlu¤una soyunuyor ve neo-liberal ideoloji ile uzlaflm›fl iktidar çevresin-
de yükselen yeni sermaye gruplar›na yeni rantlar yaratman›n yolu olarak ortaya ç›kan
kentsel dönüflüm projelerine sar›l›yor; bir di¤er yandan mimarlar›m›z bu sürecin ücret-
lileri ve giderek iflsizleri haline geliyor. Ekonomik kriz bu gidiflin h›zlanaca¤›n› göster-
mektedir… Ne yaz›k ki, tüm bu geliflmelere karfl› Mimarlar Odas› ve benzeri yap›lanma-
lar d›fl›nda, inand›r›c› bir muhalefet zemini de kalmam›flt›r. Bu yüzden bu gibi yap›la-
r›n bir yandan yasal alt yap›s› ile ilgili düzenlemeler yap›larak ifllevsizlefltirilmesi ve yok
edilmesi istenmektedir… ‹flte böylesi a¤›r gündemlerin kesiflti¤i bir dönemeçte yap›lan
TMMOB Mimarlar Odas› 41. Dönem Genel Kurulu’nu, yeni bir bafllang›ç noktas› olarak
kabul ediyor; dönem çal›flma program›n›n, afla¤›daki kabullere dayal› olarak gelifltiril-
mesi gerekti¤ini düflünüyoruz:  

1. Yaflad›¤›m›z küresel sorunlara karfl›, "bar›fl›n, do¤am›z›n, kültürel geliflmenin ve ya-
flam›n savunuldu¤u bir gelecek için" küresel dayan›flmay› öne ç›karmak mesleki so-
rumlulu¤umuzdur. 

2. Hizmet ticaretinin kurals›z biçimde serbestleflmesine karfl› savundu¤umuz "eflit ve
efl sayg›nl›kta mesleki etkileflim" politikas›n›n uluslararas› gündeme tafl›nmas›nda ve
gündemin izlenmesinde daha etkin olmay› hedefliyoruz. 

3. Kentsel dönüflüm ve yenileme bafll›klar› ile ülkemize dayat›lan kentsel projelere kar-
fl› ç›karak; "ça¤dafl ve bilimsel planlama ve yap›laflma ilkeleriyle bütünleflen bir mimar-
l›k meslek düzeni" oluflum mücadelesine devam edece¤iz. 

4. Mesleki, kentsel, toplumsal ve siyasal gündeme daha do¤rudan ve etkin biçimde
müdahale edebilmek için, her türlü ifllevsizlefltirme ve yok etme giriflimine güçlü bir
biçimde direnebilmek için yap›sal bir de¤iflim süreci yaflamam›z gerekmektedir. 

5. Bu niteli¤i ve etkinli¤i art›rmak için, 40 Dönemde aray›fl›na bafllad›¤›m›z mesleki ve
örgütsel gündemimizle bilimsel alan› buluflturacak araçlar› gelifltirece¤iz. 

Gelece¤in Mimarlar Odas›; Gelecek ‹çin Mimarl›k!...

Hem dünyam›z, ülkemiz, hem mimarl›¤›m›z, mimarlar›m›z, hem de örgütlenmemiz
önemli günlerden geçiyor. 41. Dönem (2008–2010) bu gündemlerin kesiflti¤i 

bir dönemeç olacak…
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6. Bu süreçte temel dayana¤›m›z, mimarl›k mesle¤inin toplumsal sorumlulu¤u, bu so-
rumlulu¤un belirledi¤i toplumsal gücü ve bu gücü tafl›yan meslektafllar›m›zd›r. 

7. Bu yüzden, giderek ifllevsizleflen, ücretlileflen ve iflsizleflen tüm üyeleri kucaklayacak
ortak platformlar›n oluflturulmas› gerekmektedir. 

8. 40. Dönemde ilk belgesi üretilen Türkiye Mimarl›k Politikas› (TMP) sürecinin; strate-
jik bütünlü¤e eylem programlar›yla kavuflmas› ve ortak rehberimiz haline gelmesi he-
defi, gündemimizdeki yerini sürdürecektir. Mimarlar Odas›’n› tarihsel birikimiyle hak
etti¤i örgütsel konuma ulaflt›rmak için, farkl› düflünceler tafl›sak bile mesleki sorumlu-
lu¤umuzun birlefltiricili¤ine, yaflanan bütün sorunlara karfl›n mimarlar aras› dayan›flma-
ya güvenerek dönüflüm sürecinin örülebilece¤ine inan›yoruz. Bu çerçevede "Oda Ya-
p›s›n›n Gelifltirilmesi" temelinde yap›lacak örgütsel haz›rl›klar› dönem çal›flma progra-
m›n›n esas› olarak kabul ediyor; 1960’l› y›llardan beri vazgeçmedi¤imiz "Mimarlar Oda-
s› Toplum Hizmetinde; Toplum Hizmetinde Mimarl›k!.." hedefini gelece¤e tafl›mak isti-
yoruz!...

TMMOB Mimarlar Odas› Merkez Yönetim Kurulu

29 N‹SAN 2008

Odam›z›n ‹zmir-Çeflme-Alaça-
t›-Paflaliman› Kültür Turizm
Koruma ve Geliflim Bölgesi
1/25.000 ölçekli Çevre Düzeni
Plan›’n›n iptali talebiyle açt›¤›

davada Dan›fltay 6. Dairesi yürütmenin durdurulmas›na karar verdi.

Aç›lan davada, plan›n nokta ölçe¤inde olmas›n›n planlaman›n amac› ve ilkeleriyle çeliflti¤i,
Port Alaçat› giriflimine yönelik özel ve ayr›cal›kl› bir imar plan› niteli¤i tafl›d›¤›, 1. ve 2. dere-
ce do¤al sit alanlar›n›, ormanlar›, k›y›lar›, tar›msal niteli¤i olan alanlar› yap›laflmaya açt›¤›,
kaynaklar›n koruma-kullanma dengesini gözeten bir yönü bulunmad›¤›, bölgede yeralt› ve
yerüstü su potansiyeli yetersiz oldu¤u halde planlamada bu durumun gözönünde tutulma-
d›¤›, teknik altyap›ya iliflkin belirsizlikler tafl›d›¤›, plan›n bir aç›klama raporunun olmad›¤›,
bölgede mülk edinen giriflimcilerin rant beklentisini karfl›lamaya yönelik yap›ld›¤› hususlar›
aç›klanarak plan›n iptali gerekti¤i belirtilmifltir.

Dan›fltay 6. Dairesi’nce dava dilekçesinde ileri sürülen iptal gerekçeleri hakl› bulunmufl ve
telafisi güç zararlar do¤uraca¤› aç›k olan plan hakk›nda yürütmenin durdurulmas›na karar
verilmifltir. Kararda, Alaçat›-Paflaliman› Kültür Turizm Koruma ve Geliflim Bölgesi Çevre Dü-
zeni Plan›’n›n, planlama aç›s›ndan belirsizlikler içermesi, koruma ve kullanma dengesini sa¤-
lamamas›, yap›laflmas› mümkün olmayan alanlar› yap›laflmaya açmas›, hukuki dayanaktan
yoksun flekilde büyük alanlar›n tek yat›r›mc›ya tahsisine olanak sa¤lamas›, yetersiz ve ay-
r›nt›l› olamayan mekânsal çal›flmalara dayal› olarak haz›rlanmas› karfl›s›nda flehircilik ilkele-
ri, planlama esaslar› ve kamu yarar›na uyarl›k tafl›mad›¤› aç›klanm›flt›r. 

Kararda, dava konusu plan›n dayana¤›n› oluflturan Alaçat›-Paflaliman› Kültür Turizm Koru-
ma ve Geliflim Bölgesi belirlenmesine iliflkin Bakanlar Kurulu Karar›’n›n Dan›fltay 6. Daire-
si’nin daha önce verdi¤i kararla yürütmesi durdurulmufl oldu¤undan dava konusu plan›n
hukuki dayana¤›n›n kalmad›¤› da ayr›ca belirtilmektedir.

TMMOB Mimarlar Odas›

26 MAYIS 2008

‹zmir-Çeflme-Alaçat›-Paflaliman› Kültür Turizm Koruma ve
Geliflim Bölgesi Çevre Düzeni Plan› Hakk›nda Yürütmenin
Durdurulmas›na Karar Verildi
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Hepimizin bildi¤i gibi son günlerde ‹zmir’in içme suyundaki ARSEN‹K gündemdedir. Ve bu
konu bir AÇIK KANAL‹ZASYON S‹STEM‹ durumuna gelmifl K›z›l›rmak suyunu her türlü bi-
limsel, teknik ve toplumsal itirazlara ra¤men Ankara‘l›lara içirmeye karar vermifl ve bunu bir
marifetmifl gibi günlerce yapt›¤›n› söylemifl olan Ankara Büyükflehir Belediye Baflkan› Melih
GÖKÇEK’in beyan› ile gündeme gelmifltir. Bizler de¤ilse de maalesef ço¤u ‹zmirli bu gerçe-
¤i bu sansasyonel yaklafl›m ile ö¤renmifltir. Evet ‹zmir’in içme suyunun % 60’tan fazlas›n›n
sa¤land›¤› yer alt› sular›n›n ço¤unda, özellikle, Menemen, Sar›k›z, Göksu kuyular›nda normal
say›lan de¤erlerin çok üzerinde ARSEN‹K vard›r. Odalar›m›z, üyelerimiz ve üniversitelerimiz
bu hususu biliyor ve konuyu bilimsel çal›flmalar ile de¤erlendiriyorlar. Konu en son Çevre
Mühendisleri Odam›z taraf›ndan, Ekim 2007’de yap›lan 7. Çevre Mühendisli¤i Kongresi’nde
de bir oturumda ele al›nm›fl ve bilim insanlar› konuyu tart›flm›flt›r. Konu ‹ZSU ve Büyükflehir
Belediyesi taraf›ndan da biliniyor ve takip ediliyordu. En do¤ru ve en güncel de¤erlerin de
flüphesiz ‹ZSU yetkililerinde oldu¤undan eminiz. Büyükflehir Belediye Baflkan›m›z’›n ‹KK
temsilcileri ile yapt›¤› bilgilendirme toplant›s›nda verdi¤i bilgiler de bu do¤rultuda olmufl-
tur. Ve flu an yüksek Arsenik içeren Göksu ve Sar›k›z kaynaklar›n›n  kapat›ld›¤›, kullan›lma-
d›¤› bilgisi verilmifltir. Ayr›ca konuya iliflkin olarak DEÜ Çevre Mühendisli¤i Bölümü ile yak-
lafl›k 6 ay önce bafllat›lm›fl bir çal›flman›n da devam etti¤i ifade edilmifltir. fiu an ‹zmir’in iç-
me suyu flebekesinde Dünya Sa¤l›k Örgütü, Avrupa Birli¤i ve TS 266 içme suyu standartla-
r›nda limit de¤er olarak verilen 10 mikrogram/L’nin üzerinde ARSEN‹K vard›r. Bu bilgi Bü-
yükflehir Belediyesi taraf›ndan verilen bilgidir. fiehir flebekesinin de¤iflik noktalar›ndan al›-
nan analiz sonuçlar›na göre verilmektedir. Ve Kaynak bilgilerine de sahip olduklar› için or-
taya konulan tehlike içerikli bilgilerdir. ‹KK olarak taraf›m›zdan al›nan numunelerde de ayn›
tespit yap›lm›flt›r. Kentimizin özellikle Bornova ve Karfl›yaka bölgelerinde flebeke suyu yeni
limitlerin biraz üzerinde Arsenik içermektedir. Bu tespit ve de¤erlendirmeler sonras›nda
TMMOB ‹zmir ‹l Koordinasyon Kurulu yap›lacaklar› ortaya koymay›, çözüm önermelerinde
bulunmay›, gerekli uyar›lar› yapmay› TMMOB ve ba¤l› odalar› olarak ayd›n namusunun ge-
re¤i saymaktad›r. 

Buna göre; Göksu ve Sar›k›z Kaynaklar›ndaki Arsenik kirlili¤inin kayna¤› araflt›r›lmal›d›r; Ye-
ralt› su kaynaklar›n›n halk›n ortak mal› oldu¤u unutulmamal›, gelifligüzel ve kaçak kuyu aç›lmas›na
son verilerek hem su kaynaklar›n›n temiz kalmas› sa¤lanmal›, hem de verimli kullan›lmal›d›r; Dev-
let Su ‹flleri yasa gere¤i zorunlu oldu¤u denetimleri etkin bir flekilde yapmal›d›r; ‹zmir‘in so-
runsuz ve temiz su kaynaklar› olan Tahtal› ve Çaml› Baraj havzalar› korunmal›d›r; Gördes baraj›n-
dan bir an önce ‹zmir‘e su getirilmelidir; Uzun vadede derin akiferlerin (su tafl›yan formas-
yonlar›n) araflt›r›larak yeni ve derin kuyular›n aç›lmas› gündeme al›nmal› ve üniversitelerin
ilgili bölümleriyle iflbirli¤i içinde jeolojik, jeofizik ve hidrojeolojik etütlere bafllanmal›d›r; ‹z-
mir Büyükflehir Belediyesi ‹ZSU Genel Müdürlü¤ü yap›lacak ar›tma, yeni su kaynaklar› yarat-
ma projeleri dahil yap›lacak çal›flmalarda üniversiteler, meslek odalar› ve bilim insanlar› ile
ortak çal›flma yürütmelidir. 

Su yaflam›n kayna¤›, canl›lar›n vazgeçilmezidir ve su kaynaklar› h›zla kirlenmekte dünyada
1,1 milyar insan güvenli içme suyundan, 2.4 milyar insan ise güvenli ar›tma hizmetlerinden
yoksun bulunmaktad›r. Küresel ›s›nma, bilinçsiz su kullan›m› ve çevreyi yaflam› hiçe sayan
uygulamalar nedeniyle kullan›labilir yeralt› ve yerüstü su kaynaklar› giderek azalmakta ve
kirlenmektedir. Tüm merkezi ve yerel yöneticiler gibi ‹zmir Büyükflehir Belediyesi, öncelik-
le var olan sorunu k›sa vadede çözecek ve halka yeterli ve sa¤l›kl› içme suyu sa¤layacak ön-
lemleri almal› ve su kaynaklar›nda su kalitesi ile ilgili yap›lacak izleme sonuçlar›n› periyodik
olarak ‹zmir halk› ile paylaflmal›d›r. Su ‹le ‹lgili Politika Üretmeye Evet - Suyun Politik Rant
Arac› Olarak Kullan›lmas›na Hay›r. Temiz ve Sa¤l›kl› Su hemen flimdi diyoruz.

Kamuoyuna sayg› ile duyurulur. 

TMMOB ‹zmir ‹l Koordinasyon Kurulu

2 TEMMUZ 2008

Su ile ‹lgili Politika Üretmeye Evet
Suyun Politik Rant Arac› Olarak Kullan›lmas›na Hay›r
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Gündemdeki de¤ifliklik, kamuya ait tafl›nmazlar›n iflgalini suç olmaktan ç›kard›¤› gibi,
bu suç nedeniyle yarg›lananlara da af niteli¤i tafl›maktad›r.  

Her ne kadar de¤iflikli¤e destek veren muhalefet partilerinin milletvekilleri de¤iflikli¤in
kamu arazilerinin iflgalinin önünü açmak anlam›na gelmedi¤ini ileri sürseler de, gerek
madde metninde yap›lan de¤ifliklik gerekse de¤iflikli¤in gerekçesi gerçek niyeti aç›k-
ça ortaya koymaktad›r.

Yürürlükte olan 5237 say›l› Türk Ceza Kanunu’nun 154. maddesinde "Bir hakka dayan-
maks›z›n kamuya veya özel kiflilere ait tafl›nmaz mal veya eklentilerini malikmifl gibi
tamamen veya k›smen iflgal eden veya s›n›rlar›n› de¤ifltiren veya bozan veya hak sa-
hibinin bunlardan k›smen de olsa yararlanmas›na engel olan kimseye, alt› aydan üç y›-
la kadar hapis ve bin güne kadar adlî para cezas› verilir." hükmü yer al›rken bu hük-
mün kapsam›ndan kamuya ait tafl›nmazlar›n ç›kar›larak "baflkas›na ait tafl›nmaz" iba-
resinin getirilmesi kamu arazilerinin iflgalinin önünü açmaktan baflka ne anlama gel-
mektedir? Ayr›ca bununla da yetinilmeyerek eylem flikayete ba¤l› suç haline getiril-
mifltir. 

De¤iflikli¤in gerekçesinde kamuya ait tafl›nmazlar›n korunmas›na yönelik hükümlerin
Orman Kanunu, K›y› Kanunu gibi özel kanunlarda yer ald›¤›, bu düzenlemeler d›fl›nda
genel bir ceza hükmünün getirilmesinin uygulamada tereddütlere yol açt›¤› ve gerek-
siz oldu¤u aç›klanmaktad›r. Oysa ki bu kanunlar›n ço¤unda idari cezalar öngörülmek-
te ve ço¤unlukla da Türk Ceza Kanunu’na at›f yap›lmaktad›r. Ceza kanununda bu ko-
nudaki suç tan›m›n›n kald›r›lmas›, ilgili kanunlarda kamu arazilerine iliflkin olarak Türk
Ceza Kanunu’na yap›lan at›flar› ifllevsiz k›lacakt›r.  

TMMOB Mimarlar Odas›’n›n, kamuya ait tafl›nmazlar›n hangi gerekçeye ba¤l› olursa ol-
sun, tamamen veya k›smen iflgaline yol açabilecek davran›fllar› onaylamas›, bugüne
de¤in benzeri durumlarda tak›nd›¤› kamu yarar›n› ön planda tutan yaklafl›mlar› nede-
niyle olas› de¤ildir.

Bu nedenle, Yasama organ›n›n ayn› kayg›y› tafl›yarak mevcut düzenlemeyi devam et-
tirmesini istiyoruz.

TMMOB Mimarlar Odas›

30 HAZ‹RAN 2008

2004 y›l›nda yürürlü¤e giren Türk Ceza Kanunu’nun 154. maddesinde bu konuda ilk
defa olumlu bir düzenleme yap›larak "kamuya ait tafl›nmazlar› iflgal etmek" suç ola-
rak tan›mlanm›fl ve 6 aydan 3 y›la kadar hapis cezas› öngörülmüfltü. Ancak son gün-
lerde TBMM Komisyonlar›nda görüflülmekte olan kanun teklifi ile kamuya ait tafl›n-
mazlar›n iflgalinin madde metninden ç›kar›lmas› gündeme gelmifltir. 

Kamu Arazilerini ‹flgal Etmek Meflrulaflt›r›lamaz Bu Amaçla
Baz› Kifli ve Gruplara Özünde Kamu Yarar› Bulunmayan
Haklar Tan›namaz
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Amerikan Konsoloslu¤u’nun taranmas›n›n ard›ndan ‹stanbul ne yaz›k ki yine ve bu kez
büyük kay›plar verdiren bir sald›r›yla karfl› karfl›ya kalm›flt›r. ‹stanbul Güngören’de 27
Temmuz gecesi sivil halk›m›za yönelik hain bombal› sald›r›da 17 yurttafl›m›z› kaybet-
menin ve yüzlerce yurttafl›m›z›n yaralanmas›n›n derin üzüntüsü içindeyiz. 

Bu sald›r›da kaybetti¤imiz yurttafllar›m›z›n ailelerine baflsa¤l›¤› diliyor, ac›lar›n› yürek-
ten paylafl›yoruz. Yaral› yurttafllar›m›za acil flifalar diliyoruz. Savunmas›z insanlara kar-
fl› gerçeklefltirilen bu insanl›k d›fl› sald›r›lar, en temel hak olan yaflam hakk›m›z› elimiz-
den almay› ve ülke bar›fl›nda derin yaralar açmay› amaçlamaktad›r. 

Ülkemizde ne yaz›k ki s›kl›kla yaflad›¤›m›z bu tür fliddet eylemleri; kaos ortam›ndan
rant uman, demokratik yaflam› zedeleyerek, her türlü diyalo¤u yok etmek isteyen ka-
ranl›k güçlerin eylemleridir. Nereden gelirse gelsin, yaflam hakk›m›za kast eden, kor-
kudan nemalanan, halk›m›z› korku içinde düflünemez, tart›flamaz hale getirme amac›-
n› güden her türlü fliddet eylemine karfl›y›z. 

fiiddete ve yarat›lmaya çal›fl›lan kaos ortam›na karfl› demokratik haklar›n geniflletilme-
si, özgür, eflit bir toplumun ve bir arada bar›fl içinde yaflam›n savunulmas› hepimizin
görevi olmaya devam etmektedir. Geçmifl ve bugün çevre ülkelerde yaflanan gerçek-
ler göstermektedir ki savafllar, kaos ortamlar› ve fliddet her zaman ülkeleri ve halklar›
felakete sürüklemekten baflka ifle yaramamaktad›r. 

Son karanl›k eylemlerin ivedilikle ayd›nlat›lmas› ve suçlular›n bir an önce bulunarak ce-
zaland›r›lmas› için Baflbakan›, ‹çiflleri Bakan›n› ve ‹stanbul Valisini göreve davet ediyo-
ruz. Bu ayn› zamanda halk›m›z›n demokrasiye, hukuk devletine ve bir arada yaflama-
ya olan inanc›n›n güçlendirilmesi aç›s›ndan da çok önemlidir.

TMMOB ‹zmir ‹l Koordinasyon Kurulu olarak bu eylemleri gerçeklefltirenleri k›n›yor ve
lanetliyoruz. TMMOB ‹zmir ‹l Koordinasyon Kurulu bar›fl›, insan haklar›n› ve demokra-
siyi savunmaya devam edecektir.   

Kamuoyuna sayg› ile duyurulur.

TMMOB ‹zmir ‹l Koordinasyon Kurulu

28 TEMMUZ 2008

Nereden ve Nas›l Gelirse Gelsin, Kime Yönelirse Yönelsin,
Amac› Ne Olursa Olsun fiiddet ve Terör ‹nsanl›k Suçudur
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Uluslararas› Mimarlar Birli¤i
(UIA) 23. Dünya Mimarl›k
Kongresi 30 Haziran-3
Temmuz tarihleri aras›nda
ve hemen ard›ndan UIA Ge-
nel Kurulu 3-6 Temmuz
2008 tarihleri aras›nda, ‹tal-
ya'n›n Torino kentinde ya-
p›ld›. 

2005 y›l›nda Mimarlar Oda-
s›'n›n evsahipli¤inde ‹stan-
bul'da gerçeklefltirilen bir
önceki Dünya Mimarl›k
Kongresi'nin ard›ndan, Tori-
no Kongresi'ne 200'ü aflk›n
Türk mimar ve mimarl›k ö¤-
rencisi kat›ld›. Torino prog-
ram› boyunca, ‹stanbul
Kongresi'nin baflar›l› orga-

nizasyonu pek çok toplant›da övgüyle dile getirildi. Mimarlar Odas›'n›n Torino Kong-
resi'ne yönelik olarak haz›rlad›¤› sergi ve bildiride "UIA 2005 ‹stanbul'dan UIA 2008
Torino'ya" daha nitelikli mimarl›k ve kentler için mesajlar verildi. Genel Kurul toplant›-
s›nda yap›lan seçimlerde, Mimarlar Odas› ad›na UIA Konseyi'ne as›l üye olarak Günhan
Dan›flman, yedek üye olarak Deniz ‹nceday› seçildiler. Mimarlar Odas›'n›n UIA'n›n ida-
ri organlar› ve çal›flma programlar›nda Türkiye ad›na yapt›¤› çal›flmalar›n yeni dönem-
de artarak sürmesi bekleniyor.

KONGRE: "Mimarl›¤› Aktarmak: Kültür, Demokrasi, Umut"

Kongre program› boyunca "Mimarl›¤› Aktarmak: Kültür, Demokrasi, Umut" temas›
kapsam›nda çeflitli etkinlikler ve toplant›lar düzenlendi, kongre mekân›nda ve kentin
farkl› bölgelerinde sergiler aç›ld›. Bunlar aras›nda, Mimarlar Odas›'n›n "Söylemden Ey-
leme Mimarl›k: ‹stanbul 2005'ten Torino 2008'e Mesajlar" temas›yla haz›rlad›¤› ve kü-
reselleflmenin ‹stanbul kenti üzerindeki etkisinin elefltirel dille anlat›ld›¤› bir sergi ve
bildiri de yer al›yordu. Kongrenin bilimsel program› kapsam›nda sunufl yapmak üzere
seçilen 36 bildiri aras›nda, Türkiye'den 6 kiflinin bildirisi bulunuyordu.

Kongre program›nda sergi ve etkinliklerin yan›s›ra, UIA'n›n mimarl›k mesle¤i ve e¤iti-
mini ilgilendiren farkl› çal›flma alanlar›nda 3 y›l boyunca yürüttü¤ü çal›flmalar›n aktar›-
larak de¤erlendirildi¤i oturumlar da düzenlendi. Bu oturumlarda, gerek mesle¤in ge-
rekse UIA'n›n gelece¤e yönelik vizyonu tart›fl›ld›. 

GENEL KURUL: 2008-11 Yönetim Kadrosu Belirlendi

Genel Kurul toplant›s›nda 2008-11 tarihleri aras›nda görev yapacak yönetim kadrosu
belirlendi. Yap›lan seçimler sonucunda baflkan, bir dönem önceki baflkan, genel sek-
reter ve befl bölgeden sorumlu baflkan yard›mc›lar›ndan oluflan UIA Bürosu'nun 2008-

23. Dünya Mimarl›k Kongresi ve 24. UIA Genel Kurulu
Sonuçland›
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11 kadrosunda flu isimler yer al›yor: Baflkan Louise Cox (Avustralya), Bir Önceki Bafl-
kan Gaétan Siew (Mauritius), Genel Sekreter Jordi Farrando (‹spanya), Sayman Chong
Chia Goh (Singapur), 1. Bölge Baflkan Yard›mc›s› Albert Dubler (Fransa), 2. Bölge Bafl-
kan Yard›mc›s› Elisabeth Siola (Yunanistan), 3. Bölge Baflkan Yard›mc›s› Mauricio Ri-
vero Borrell (Meksika), 4. Bölge Baflkan Yard›mc›s› Kazuo Iwamura (Japonya), 5. Böl-
ge Baflkan Yard›mc›s› Patricia Emmett (Güney Afrika).

UIA Büro seçimlerinin yap›laca¤› günün sabah›n›n erken saatlerinde, iki baflkan ada-
y›ndan biri olan ‹talyan Giancarlo Ius'un geçirdi¤i kalp krizi sonucunda ani ölümü, Ge-
nel Kurul toplant›s›n› derinden etkiledi. Yaflanan bu olay›n ard›ndan, di¤er baflkan ada-
y› Louise Cox yeni baflkan olarak seçim yap›lmadan do¤rudan göreve geldi.

UIA Büro seçimlerinin ard›ndan, yönetim kurulu üyelerinin yan›s›ra befl UIA bölgesin-
den seçilen dörder temsilciden oluflan UIA Konseyi için gerekli seçimler de yap›ld›.
Türkiye Mimarlar Odas›, UIA Bürosu için dan›flma kurulu olarak çal›flan UIA Konse-
yi'nde 2008-11 döneminde görev almak üzere Günhan Dan›flman'› ve yedek üye olarak
Deniz ‹nceday›'y› aday göstermiflti. Yap›lan seçimlerde Türkiye aday›, oy veren 260
delegenin 235'inin oyuyla, büyük bir destekle seçildi. Bu deste¤in önemli nedenlerin-
den biri, Mimarlar Odas›'n›n UIA 2005 ‹stanbul Kongresi'ne yapt›¤› baflar›l› evsahipli-
¤inin ard›ndan sürdürdü¤ü etkin uluslararas› iliflkiler çal›flmalar› oldu. 

Mimarlar Odas› ‹stanbul Büyükkent fiubesi Baflkan Yard›mc›l›¤› görevini sürdüren ve
ayn› zamanda Bo¤aziçi Üniversitesi Tarih Bölümü Ö¤retim Üyesi olan Prof. Dr. Gün-
han Dan›flman, 2002 y›l›ndan bu yana Mimarlar Odas› ad›na Avrupa Mimarlar Konseyi
(ACE) Delegasyon Baflkanl›¤› görevini de üstleniyor.

Genel Kurul'da yap›lan seçimlerden önceki oturumlarda bir önceki dönemde yap›lan
çal›flmalar delegelere aktar›ld›, gelece¤e yönelik vizyonun genel hatlar› çizildi. UIA'n›n
yeni döneminde özellikle sürekli mesleki geliflim ve akreditasyon-validasyon gibi mes-
le¤i ve e¤itimi do¤rudan ilgilendiren konularda etkin çal›flmalar›n ve uluslararas› sis-
temlerin gündeme gelmesi bekleniyor.

UIA 2005 ‹stanbul Kongresi'nin ard›ndan yap›lan Genel Kurul'daki oylama sonucunda,
2011 y›l›ndaki Kongre ve Genel Kurul'un Japonya'n›n Tokyo kentinde gerçeklefltirilme-
sine karar verilmiflti. Torino Genel Kurulu'nda ise, 2014 y›l›ndaki Kongre ve Genel Ku-
rul için Güney Afrika'n›n Durban kenti ile Singapur aras›nda yap›lan oylamada, evsa-
hipli¤ini Durban'›n gerçeklefltirilmesine karar verildi.

Mimarlar Odas›, 2008-11 döneminde, Konsey düzeyindeki kat›l›m›n yan›s›ra, UIA'n›n
E¤itim, Sürekli Mesleki Geliflim, Akreditasyon-Validasyon, Çocuk ve Mimarl›k, Herkes
‹çin Mimarl›k, Turizm ve Mimarl›k gibi çal›flmalar›na da etkin olarak kat›lmay›, bu konu-
lardaki geliflmeleri Türkiye ortam›na aktarmay› hedefliyor.

UIA Torino Kongresi ve Genel Kurulu hakk›nda daha ayr›nt›l› bilgi, bildiri özetleri ve fo-
to¤raflara www.mo.org.tr/uia2008torino adresinden ulafl›labiliyor.

TMMOB Mimarlar Odas›

9 TEMMUZ 2008
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Ülkemizde yer zaman gözetmeyen ve neredeyse s›radanlaflan terör sald›r›lar›ndan so-
nuncusu bugün (21 A¤ustos 2008) saat 07:30 s›ralar›nda ‹zmir’imizde Konak ve Buca
ilçelerimizi birbirine ba¤layan Yeflillik caddesi üzerinde patlayan bomba ile kendisini
bir kez daha gösterdi.

‹lk gelen haberlere göre olayda can kayb› olmamas› teselli verici. Çevredeki binalarda
büyük hasar yaratan patlamada yaralanan kamu görevlileri ve yurttafllar›m›za acil fli-
falar diliyor ailelerine ve tüm halk›m›za geçmifl olsun diyoruz.

Savunmas›z insanlara karfl› gerçeklefltirilen bu insanl›k d›fl› sald›r›lar, en temel hak olan
yaflam hakk›m›z› elimizden almay› ve ülke bar›fl›nda derin yaralar açmay› amaçlamak-
tad›r. 

Ülkemizde ne yaz›k ki s›kl›kla yaflad›¤›m›z bu tür fliddet eylemleri; kaos ortam›ndan
rant uman, demokratik yaflam› zedeleyerek, her türlü diyalogu yok etmek isteyen ka-
ranl›k güçlerin eylemleridir. 

Daha öncede söyledik bir kez daha söylüyoruz nereden gelirse gelsin, yaflam hakk›-
m›za kast eden, korkudan nemalanan, halk›m›z› korku içinde düflünemez, tart›flamaz
hale getirme amac›n› güden her türlü fliddet eylemine karfl›y›z. 

fiiddete ve yarat›lmaya çal›fl›lan kaos ortam›na karfl› demokratik haklar›n geniflletilme-
si, özgür, eflit bir toplumun ve bir arada bar›fl içinde yaflam›n savunulmas› hepimizin
görevi olmaya devam etmektedir. 

Son karanl›k eylemlerin ivedilikle ayd›nlat›lmas› ve suçlular›n bir an önce bulunarak ce-
zaland›r›lmas› için Baflbakan›, ‹çiflleri Bakan›n› ve ‹zmir Valisini göreve davet ediyoruz.
Bu ayn› zamanda halk›m›z›n demokrasiye, hukuk devletine ve bir arada yaflamaya
olan inanc›n›n güçlendirilmesi aç›s›ndan da çok önemlidir.

TMMOB ‹zmir ‹l Koordinasyon Kurulu olarak bu eylemleri gerçeklefltirenleri k›n›yor ve
ARTIK YETER diyoruz. 

TMMOB ‹zmir ‹l Koordinasyon Kurulu her türlü fliddetin, terörün karfl›s›nda olmaya, ba-
r›fl›, insan haklar›n› ve demokrasiyi savunmaya devam edecektir.   

Kamuoyuna sayg› ile duyurulur.

TMMOB

‹zmir ‹l Koordinasyon Kurulu

21 A⁄USTOS 2008

Bar›fla ve Yaflam Hakk›na Bir Bomba Daha Art›k Yeter!
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Ekim 2004 tarihinden önce yasa d›fl› olarak yap›lm›fl yap›lar ile bu tarihten sonra ruh-
satl› ancak ruhsata ayk›r› yap›lm›fl yap›lara elektrik ve su ba¤lanmas› ile ilgili düzenle-
me ve uygulamalar yaklaflan yerel seçimler öncesi popülist politikalar›n uzant›s› ola-
rak gündeme getirilmektedir.

Su havzalar›nda, tar›m ve orman alanlar›nda, kamunun arsa ve arazileri üzerinde, do-
¤al ve arkeolojik sit alanlar›nda 2004 y›l› öncesi yasad›fl› olarak yap›lm›fl olan yap›la-
r›n elektrik ve su ba¤lanarak affedilmesi, yaflam kaynaklar›m›z›n tahrip edilmesine, yok
edilmesine, tüketilmesine neden olacakt›r.

Ülkemiz ve kentlerimiz, baflta deprem olmak üzere bütün do¤al afetlere karfl› büyük
risk alt›nda iken, yasa d›fl› yap›lar için örtülü olarak imar aff› uygulamas› bu anlamda
daha büyük sorunlara ve gelecekte çok büyük yaflamsal kay›plara ve ekonomik kay›p-
lar›na neden olacakt›r.

Kentlerimizde mevcut yap›lar›n yaklafl›k %55-60 oran›nda, geçmiflte imar aflar›yla ya-
sallaflt›r›lm›fl güvensiz, sa¤l›ks›z, her türlü sosyal ve teknik alt yap›dan ve ça¤dafl kent
standartlar›ndan yoksun yap›lar oldu¤u bilinmektedir.

Tan›mlanan nedenle günümüzde bütün kentlerimizde, mevcut yap› ve konut sto¤u-
nun güvenli, sa¤l›kl›, standartlar› yüksek ve yeterli yaflam alanlar›na dönüfltürülmesi en
öncelikli kentsel sorundur.

Böylesi büyük bir sorun kentlerin ve ülkemizin gündeminde dururken yap›lan gizli
imar aff› uygulamas› bu sorunu daha da büyütecek, çözümsüz hale getirecektir, plan-
s›z kentleflmeyi ve  yasad›fl› yap›laflmay› özendirecektir.

Geçmiflte do¤rudan ya da dolayl› olarak 11 kez imar aff› ç›kar›lm›fl ve uygulanm›flt›r.
Ancak bütün imar aflar› kentlerimizin ve yaflam alanlar›m›z›n içinden ç›k›lamaz boyut-
larda sorunlarla karfl› karfl›ya b›rak›lmas›n›n d›fl›nda hiçbir yarar getirmemifltir, getire-
memifltir.

Bilimsellikten uzak, kamu ve toplum yarar›n› gözetmeyen, kentlerimizi ve yaflam çev-
relerimizi do¤al ve kültürel zenginliklerimizi tahrip eden, tüketen imar aff› uygulama-
lar› kente karfl› suçtur, kent suçudur.

‹mar aff›, sonuçlar›yla en temel insan hakk› olan herkesin, sa¤l›kl›, güvenli bir çevrede
yaflama hakk›na ayk›r›, uygar toplumlarda gündeme dahi getirilmeyen yanl›fl bir poli-
tikad›r.

Demokratik ve ça¤dafl bir toplumda, planl›, güvenli, sa¤l›kl› kentler ve standartlar› ye-
terli yaflam alanlar› için imar aff› gibi yanl›fl politikalar terk edilmeli, akl› ve bilimi esas
alan yasalar gündeme getirilmelidir.

Hasan Topal

Mimarlar Odas› ‹zmir fiubesi Yönetim Kurulu Baflkan›

17 EYLÜL 2008

Ruhsats›z ya da ruhsata ayk›r› yap›lara elektrik-su ba¤lanmas›yla ilgili düzenleme
gizli bir ‹mar Aff›d›r. ‹mar aff› ise kente karfl› suçtur.

‹mar Aff› Kent Suçudur
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Ülke tarihimizde çok iyi duygularla anmad›¤›m›z bir günün y›ldönümünde, 12 Eylül’ün
getirdiklerini, götürdüklerini de¤erlendirmek gere¤ini duyuyoruz. 

12 Eylül’de demokrasinin, insan haklar›n›n ayaklar alt›na al›nd›¤›n›, iflkencelerin s›radan
uygulamalar oldu¤unu, toplumun politikadan, kendi kendisini yönetebilme duygusun-
dan nas›l uzaklaflt›r›ld›¤›n› hat›rlatmak gere¤ini duyuyoruz. 

Bunlar›n yan› s›ra planlama düflüncesinin, kentleflmenin 12 Eylül’den sonra nas›l farkl›-
laflt›¤›n›, yaflad›¤›m›z ortamlar›n bu yöntemlerle nas›l biçimlendi¤ini kent ya¤mas›n›n
nas›l artt›¤›n› da hat›rlatmak gere¤ini duyuyoruz. 

12 Eylül’e gelirken Türkiye’nin yaflad›¤› kargafla ve dehflet ortam›n›, sonras›na yönelik
bir senaryo olarak hat›rlamam›z gerekiyor. Bu korku filmi ortam› toplumun belle¤inde
öyle bir yer edindi, böylesi günlerin yaflanmamas› için öyle güçlü bir istek duyuldu ki,
yap›lan her düzenleme, getirilen hukuk d›fl› düzen tart›fl›lmadan kabul edilir oldu. Ya-
p›lanlara karfl› ç›k›lmas› yasakt›, örne¤in flimdi de¤ifltirilmek istenen Anayasa’ya hay›r
oyu verilmesi için propaganda yap›lmas› da yasakt›. Her fleye ra¤men sesini ç›karan-
lara ise ayn› fley söyleniyordu: "Siz 12 Eylül öncesine mi dönmek istiyorsunuz?" fiüp-
hesiz ki hay›r!

11 Eylül’ün kaosunu da, 13 Eylül’ün zorunu da benimsemiyoruz, böyle bir tercihi redde-
diyoruz. Sonuçta her iki dönemin ma¤durlar› da ayn› insanlar olmufltur.

12 Eylül demokrasi düflmanl›¤›n›n, farkl› olana tahammülsüzlü¤ün ad›d›r, toplumun
apolitiklefltirilmesi demektir. Her fleyden önce kamu ve toplum yarar›na çal›flan, top-
lumsal muhalefetin öncülü¤ünü yapan sendikalar›n, derneklerin, meslek kurulufllar›n›n
etkisizlefltirilmesi, toplumun apolitiklefltirilmesi stratejik bir hedef olarak belirlenmifl ve
uygulanm›flt›r. Her fleye ra¤men demokratik mücadelenin bayra¤›n› tafl›yanlar 12 Ey-
lül’e yönelik muhalefeti sürdüren güçlerle birlikte bir karfl› durufl sergileyebilmifller,
umudu diri tutmay› baflarabilmifllerdir. 

12 Eylül plans›zl›¤›n, kent topraklar›n›n ya¤mas›n›n en yo¤un yafland›¤› bir dönem de-
mektir. 12 Eylül getirdi¤i pek çok olumsuzlu¤un yan› s›ra kentleflme alan›nda yarat›lan
bafl›bofllu¤un, planlama hiyerarflisi içerisinde yerleflik plan yapma ve karar üretme me-
kanizmalar›n›n la¤vedilmesi veya etkisizlefltirilmesinin, kentlerin yat›r›mc›yla arazi sa-
hibi aras›ndaki pazarl›klar sonucu belirlenmesi sürecinin bafllat›lmas›n›n; s›k›flt›¤›nda
her özel durumla ilgili kanun ç›kar›lmas›, ya da mevcut kanunlar›n bizzat hükümetler
eliyle geçersiz k›l›nmas›n›n görüldü¤ü bir dönem olmufltur. Bu al›flkanl›k katlanarak
günümüze kadar gelmifltir. 

Merkezî olarak haz›rlanan ve onaylanan imar planlar›n›n yerel yönetimlerce haz›rlan-
mas› uygulamas›na geçilmifl ve y›llardan beri demokratikleflme ad›na savunulan bu
görüfl ne yaz›k ki, yetersiz düzenleme ve kadro eksikli¤i nedeniyle kentlerin yo¤un bir
flekilde ya¤malanmas›na neden olmufltur. Kentlerin en gözde yerleri turizm alan› ilan

12 Eylül’ün Sorgulanmas› Günümüzün ve Gelece¤imizin
Ayd›nlat›lmas› Demektir
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edilmifl ve yerel yönetimler buralarda devre d›fl› b›rak›lm›flt›r. Bu kez mal sahibi olarak
hazine arazilerinin, yeflil alanlar›n korunmas›ndan sorumlu kurulufllar, bu alanlar› ayr›-
cal›kl› imar haklar›yla birlikte yat›r›mc›lara pazarlam›fllard›r. Kaçak yap›lara tapu tahsis
belgesi verilmifl, yeni kaçak yap›laflma imar aflar›yla adeta teflvik edilmifltir. Bu e¤ilim
bugün adeta gelenekselleflmifltir. Her fleyin paraya çevrilerek aklanabilmesinin yolu
aç›lm›flt›r. 

Bugün gelinen noktada özellikle büyük kentlerimizde gördü¤ümüz büyük imar etkin-
likleri, önemli rant aktar›m› sa¤layan devasa projeler, kent plan›na uygun olup olmad›-
¤›na bak›lmaks›z›n yap›labilmekte, bu yat›r›mlar› yapan büyük holdingler sadece yap›-
lar›n›n prestijiyle de¤il ayn› zamanda bu yat›r›mlar›n kararlar›n› hukuk labirentlerinden
geçirebilmekle de övünmektedirler. Bugün kent topraklar›n›n ya¤malanmas›, gelece-
¤imizi karartacak boyutlara ulaflm›flt›r; kentlerimizi yaflanmaz k›lacak kertede ölçüsüz
bir yap›laflma h›rs›yla karfl› karfl›yay›z. Geçen 28 y›l içerisinde hukukun çi¤nenmesi,
plans›zl›¤›n egemen olmas› konusunda pervas›zl›k artm›flt›r, korkar›z daha da artacak-
t›r. 12 Eylül rejiminin tortular› temizlenmeden, yarat›lan hukuk düzeni ve bunun zihin-
lerdeki izleri silinmeden, kentlerimizin gelece¤iyle ilgili umutlu olmam›z mümkün de-
¤ildir. 

Ancak demokratik toplum güçlerinin de muhalefet etme becerileri artm›fl, kentlerini,
yaflam çevrelerini koruma istekleri bilenmifltir. Bugün kentlerimizde planlamayla ilgili
kararlar›n dikkatlice izlendi¤i, irdelendi¤i, karfl› duruflun sergilendi¤i yap›lanmalar var-
d›r. Meslek odalar›, sendikalar, yerel demokratik dernekler böylesi mücadelenin ana
aktörleri olarak y›llard›r çaba göstermektedir. Mimarlar Odas› da gerek yerel yönetim-
lerin, gerekse merkezî yönetimin icraatlar›n›, demokratik güçlerin gölge kabinesi gibi
takip etme görevini üstlenmektedir. Mimarlar Odas›, kent suçunun karfl›s›nda, yaflan›-
l›r kent özleminin güvencesi oldu¤unun bilinciyle görevinin bafl›ndad›r. 

Unutmayal›m ki;

12 Eylül, yoksullu¤un ve yolsuzlu¤un artmas›, ya¤man›n meflru say›lmas› demektir.
Zenginin daha zengin fakirin daha fakir olmas› demektir.

12 Eylül, insanlar›n görüfllerinden, etnik kökeninden, dini inan›fllar›ndan, cinsiyetlerin-
den dolay› ayr›mc›l›¤a u¤ramas› demektir.

12 Eylül, din istismar› demektir. 12 Eylül dini temele dayal› partilerin palazland›¤›,
AKP’nin yaflam alan›n›n olufltu¤u bir dönem demektir.

12 Eylül, hukuksuzlu¤un hukuk say›ld›¤›, toplumda adalet duygusunun zedelendi¤i bir
dönem demektir. 

12 Eylül, artan yoksulluk edebiyat›yla kazan›lan rantlar, kentsel rantlar ba¤lam›nda bu-
gün gündeme oturan, bize "art›k bu kadar› da olmaz dedirten" ifl dünyas›-medya-ikti-
dar aras›ndaki hukuk d›fl› iliflkilere daha da al›flmak demektir. 

‹flte bu yüzden, gelin bugünün sorunlar›n›n sorgulanmas›na 12 Eylül’le bafllayal›m. Gü-
nümüzün ve gelece¤imizin ayd›nlat›lmas› böyle bafllayacakt›r. 

TMMOB Mimarlar Odas›

12 EYLÜL 2008
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Aç›klamada flunlar dile getirildi: 

"Mühendisler, mimarlar, flehir planc›lar› Mühendislik Mimarl›k Haftas›‘nda Dünyay›, ül-
keyi ve yaflam› tan›yan, anlayan ve ona göre politikalar üreterek yaflama geçiren, bir
çal›flma anlay›fl› ile dünyam›z ve ülkemize iliflkin tespit ve önerilerini kamuoyuyla pay-
laflmaktad›r. 

Her geçen gün dünya geneline yay›lmas›n› dehfletle izledi¤imiz küresel mali kriz tüm
müdahalelere ra¤men önü al›namaz bir flekilde derinlefliyor. Kapitalist küreselleflme
sürecinin sonunu iflaret eden bu krizle birlikte, kapitalizmin gelece¤i de tart›flmal› ha-
le geliyor. Neo liberalizmi tart›fl›lmaz ve geri döndürülemez kaç›n›lmaz bir süreç ola-
rak gösterenler dahi, neo liberalizme karfl› alternatif aray›fllar›na girmektedirler. 

Önümüzdeki dönem tüm dünyada krizin derinleflerek devam edece¤i, bunun sonucu
olarak da yoksullu¤un, iflsizli¤in büyüyece¤i bir dönem olacak. Böylesi bir dönem ka-
pitalizmin iç çeliflkilerini artt›raca¤› gibi ayn› zamanda s›n›f mücadelesine de ivme ka-
zand›racakt›r.

Son y›llarda Türkiye‘de istihdam yaratmayan ve gerçekte s›cak para destekli olarak
"büyüyen"‘ ekonominin dünya finans sektöründe yaflanan bu krizden etkilenmemesi
mümkün görünmemektedir. Daha önceki örneklerinde görüldü¤ü gibi yaflanan krizin
faturas› emekçi ve yoksul halka ç›kar›lacakt›r. 

Bu durumda ço¤u küçük ölçekli olmak üzere birçok ifl yerinin kapanaca¤›n›, ayakta ka-
lanlar›n üretimlerinin ise çok ucuza kapat›laca¤›n›, ekonomideki genel daralman›n ima-
lat sanayine, vergi gelirlerine, istihdama, enflasyona, tüketim ve yat›r›m harcamalar›na
yans›mas›n›n ise devasa boyutlarda olaca¤›n› söylemek kehanet de¤ildir.

Mühendis, Mimar ve fiehir Planc›lar› uygulanan neoliberal politikalar sonucunda Dün-
yan›n yeni ve büyük bir krize sürüklenmesine neden oldu¤u bu günlerde üretimden ve
sanayileflmeden h›zla uzaklaflan ülkemizde, bilim ve teknoloji politikalar› temelinde
ulusal kalk›nma stratejilerinin uygulanmas›n›n ve yeniden üretim, yat›r›m, istihdam ve
hakça bölüflüm temelinde politikalara dönülmesi gerekti¤ini bir kez daha dile getiri-
yorlar.

Ülkemizin özellikle Do¤u ve Güney Do¤u Bölgeleri 25 y›ld›r terör ve fliddetli çat›flma
ortam›nda yafl›yor. Böylesi bir ortam›n ekonomik, sosyal ve siyasal bilançosu bugün
art›k Türkiye‘nin kald›ram›yaca¤› boyutlara ulaflm›flt›r. Son olarak s›n›r karakollar›na
yap›lan bask›nlar ve ülkenin birçok bölgesinde yaflanan linç gösterileri bizlere bu akan
kan durmad›¤› sürece toplumsal bar›fl›n geri dönülmez tehlikeli bir sürece girmekte ol-
du¤unu göstermektedir. 

TMMOB ‹zmir ‹KK 17 Ekim 2008 tarihinde TMMOB Birlik Park›'nda bas›n aç›klamas›
gerçeklefltirdi. Aç›klamaya ‹zmir’de TMMOB’ne ba¤l› Odalar›n yöneticileri ve üyele-
ri kat›ld›lar. ‹l Koordinasyon Kurulu Sekreteri Ferdan Çiftçi’nin okudu¤u aç›klama-
da, "Mühendisler, mimarlar ve flehir planc›lar›, kamu ç›karlar›n› korumaya, mesle¤in
ve meslektafllar›n haklar›n› savunmaya, emekten emekçiden yana politikalar üret-
meye, eflit özgür ve demokratik bir Türkiye’de bar›fl içinde bir arada yaflam› savun-
maya devam edecektir" denildi.

Mühendislik Mimarl›k Haftas› Bas›n Aç›klamas›
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Bilinmesini istiyoruz ki bu ülkede s›k›lan her kurflun, at›lan her bomba, patlayan her
may›n, yap›lan her türlü terör sald›r›s›, gerçekleflen her türlü silahl› çat›flma ülkemizde
bar›fl içinde bir arada yaflama umuduna vurulan bir darbe oluyor. Y›llard›r devam eden
silahl› çat›flmalar›n kimseye fayda getirmedi¤i ortada, silahlar›n konufltu¤u yerde bar›-
fl›n sesi duyulam›yor ne yaz›k ki. fiimdi bu çat›flma ortam›na; bask›c›, otoriter yönetim
anlay›fl›na karfl›, özgürlük ve demokrasiyi; her türlü ›rkç›l›¤a ve linç kültürüne karfl›, bir
arada kardeflçe ve bar›fl içinde yaflamay› savunma zaman›d›r.

TMMOB bu hafta dolay›s›yla dünyam›za ve Ülkemize dair tespit etti¤i bu iki can al›c›
konunun gelecek dönemde ülkemiz ve dünya halklar› aç›s›ndan önemli travmalar ya-
ratmaya aday oldu¤unu alt›n› çizerek dile getirmektedir. 

Di¤er yandan, bilindi¤i üzere, yaklafl›k 5 ay sonra 2009 y›l› Mart ay›nda yerel seçimler
gerçeklefltirilecektir. Bu ba¤lamda, öncelikle ‹zmir‘imize yaraflan ça¤dafl, demokratik,
laik, sürdürülebilir yaflam› savunan, kat›l›mc› ve fleffaf yönetim anlay›fl›n›n ve hukukun
egemen oldu¤u yerel yönetimlerin iflbafl›na getirilmesini istiyoruz. Yerel yönetimlerde
do¤rudan demokrasinin iflletilmesi gere¤ine inan›yor, halk›n kendi sorunlar›yla ilgili ka-
rar alma süreçlerine kat›l›m›n› mutlak zorunluluk olarak görüyoruz. Çünkü ancak halk-
la beraber üretilen çözümlerin kal›c› olaca¤›na inan›yoruz.

Mühendislik ve Mimarl›k Haftas› vesilesiyle bir kez daha tüm kamuoyuna duyurmak is-
teriz ki;

TMMOB mesleki demokratik kitle örgütüdür. Demokrat ve yurtsever karakterdedir.
Emekten ve halktan yanad›r. Anti-emperyalisttir. Yeni Dünya Düzeni teorilerinin, ›rkç›-
l›¤›n ve gericili¤in karfl›s›ndad›r. Siyasetin dar anlam›n› aflar, yaflam›n her olay›n› siya-
setle iliflkili görür. Bar›fltan yanad›r. ‹nsan haklar› ihlallerine karfl›d›r. ‹nsanl›k onurunun
dokunulmazl›¤›n› savunur. Örgütsel ba¤›ms›zl›¤›n› her koflulda korur. Gücünü sadece
üyesinden ve bilimsel çal›flmalardan al›r. Meslek ve meslektafl sorunlar›n›n, ülkenin ve
halk›n sorunlar›ndan ayr›lamayaca¤›n› kabul eder. Politikan›n oluflturulmas›nda ve uy-
gulanmas›nda demokratik merkeziyetçi yöntemleri uygular. Karar alma süreçlerinde
demokratik ve kat›l›mc›d›r. Ba¤l› Odalar› ile birlikte mühendis, mimar ve flehir planc›-
lar›n›n meslek alanlar›n› düzenler, üyesinin ve halk›n ç›karlar›n› korur. Sanayileflme ve
demokratikleflme alanlar›nda durum tespitleri yapar, politikalar ve çözüm önerileri
üretir. Ülkenin demokratikleflmesi için çaba sarf eder. Kamuoyu oluflturmaya yönelik
çal›flmalar içinde tart›flmas›z yer al›r. Demokratik kitle örgütleri ve sivil toplum örgüt-
leri ile ilkeli ve demokratik iflbirli¤i içerisindedir. 

TMMOB 54 y›ll›k flanl› geçmiflinden dam›tarak oluflturdu¤u bu durufluyla kamu ç›kar-
lar›n› korumaya, mesle¤in ve meslektafl›n haklar›n› savunmaya, emekten ve emekçiden
yana politikalar üretmeye, eflit özgür ve demokratik bir Türkiye‘de bar›fl içinde bir ara-
da yaflam› savunmaya devam edecektir."

Yaflas›n Mühendis-Mimar-fiehir Planc›s› Örgütlülü¤ü!-Yaflas›n TMMOB!

TMMOB ‹zmir ‹l Koordinasyon Kurulu

17 EK‹M 2008
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30.11.2008 tarihinde parti toplant›s›nda konuflan Say›n Baflbakan Tayyip ERDO⁄AN,
konuflmas›n›n bir bölümünde meslek odalar›n›n ve özellikle Odam›z›n ad›n› vererek,
bizleri belediye uygulamalar›n›n önünde engel yaratmakla ve ideolojik davranmakla
suçlam›flt›r. 

Say›n Baflbakan öncelikle flunu iyi bilmelidir: TMMOB Mimarlar Odas›, hükümetinin mi-
marl›ktan sorumlu devlet bakanl›¤› de¤ildir. Mimarlar Odas› siyasi bir yap›lanma olma-
y›p gücünü Anayasadan alan, kamu yarar›na hizmet eden bir mesleki uzmanl›k kuru-
mudur. Kuruluflundan bu yana geçen 54 y›ld›r kente karfl› suç niteli¤i tafl›yan düflünce
ve uygulamalara hoflgörü göstermeyen Odam›z, Türkiye’nin mimarl›k meslek kurulu-
fludur. Ülkemizdeki yap›laflma ile ilgili tüm kentsel uygulama ve kararlar› yak›ndan ta-
kip etmek, incelemek, irdelemek ve gerekirse hukuki yollara baflvurmak Odam›z›n te-
mel yükümlülü¤üdür. Bu görevimizi, elbette ‹dareye hofl görünmek veya z›tlaflmak
için de¤il, toplumsal sorumlulu¤umuz gere¤i yapmaktay›z. 

Say›n Baflbakan belediye uygulamalar›n›n sürekli yarg›ya tafl›nmas›ndan flikâyetçi ol-
maktad›r. Ça¤dafl, demokratik ülkelerde bir baflbakan›n, hukuk devletinde yarg›ya gi-
dilmesinden, yarg›n›n kararlar›ndan yola ç›karak bir meslek odas›n› halka flikâyet et-
mesi al›fl›k olunmayan bir yaklafl›md›r. Bizler bu davalar› sadece kendisinin iktidar›nda
oldu¤u belediyelere de¤il, mesle¤imizle ilgili hatal› uygulamalar içerisine giren tüm
belediyelere açmaktay›z. E¤er bu davalar›n ço¤u kendi partisinin belediye yönetimle-
rini kaps›yor ise bunu herkesten önce Baflbakan›n oturup ciddi olarak düflünmesi ge-
rekmektedir. 

Belediyelerimizin ellerindeki çok ciddi olanaklar› kent suçu niteli¤indeki gösteriflli ya-
t›r›mlara yönlendirip toplumun aldat›lmaya çal›fl›ld›¤› günümüz uygulamalar›n› onay-
lamam›z bizlerden beklenmemelidir. Kentlerimiz yerel yöneticilerin her iste¤ini yapa-
bilece¤i bofl arsalar de¤ildir. Yerel yönetimler kat›l›mc›, fleffaf ve bilimselli¤i öne ç›ka-
ran bir süreci izleyip uygulamalar›na yans›t›rlarsa, elbette bu sorunlar oldukça azala-
cakt›r. Bu bilinçle kentlerimize yaklaflmal›, bu bilinçle hareket edilmelidir.

‹ktidar›n Odalar›n etkinli¤ini azaltacak yasal düzenleme haz›rl›klar› içinde oldu¤unu
bildi¤imiz bir süreçte, en yetkili a¤›zdan sunulan bu yaklafl›m›n; bu düzenleme için bir
gerekçe oluflturma gayreti oldu¤u da anlafl›lmaktad›r. TMMOB Mimarlar Odas›, tüm bu
giriflimlere karfl›n, kimseden talimat almadan; arsa ve arazi ya¤mas›na, kentsel talana,
kente karfl› ifllenen suçlara karfl›, ça¤dafll›ktan, bilimden, demokrasiden ve halktan ya-
na tavr›n›, bu güne kadar sürdürdü¤ü gibi, bundan sonra da hukuk çerçevesinde mü-
cadelesini sürdürecektir.

TMMOB Mimarlar Odas›

1 ARALIK 2008

TMMOB Mimarlar Odas›; Baflbakan Recep Tayyip Erdo¤an’›n 30.11.2008 tarihinde
yapt›¤› konuflmada yer alan, Odalar› ve Mimarlar Odas›n› suçlayan ifadelerine yöne-
lik olarak afla¤›daki bas›n aç›klamas›n› yapm›flt›r: 

TMMOB Mimarlar Odas› Kentlerimizin Gelece¤i ‹çin Kent
Suçlar›na Yönelik Yürüttü¤ü Mücadeleyi Her Koflulda
Sürdürecektir!...
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Mimarlar Odas› Sürekli Mesleki Geliflim Merkezi (SMGM) Yürütme Kurulu, 3 Aral›k
2008 tarihinde toplanarak, Dan›fltay ‹dari Dava Daireleri Kurulu’nca al›nan “Mimarlar
Odas› Serbest Mimarl›k Hizmetlerini Uygulama, Tescil ve Mesleki Denetim Yönetmeli-
¤i’nin 7. maddesinin ikinci f›kras›n›n (i) bendinin yürütülmesinin durdurulmas›” karar›
ve Mimarlar Odas› Merkez Yönetim Kurulu toplant›s›nda yap›lan de¤erlendirmeleri ele
alm›fl ve afla¤›daki bildirinin mimarl›k kamuoyuna duyurulmas›n› uygun görmüfltür.

Toplumlarda baz› dönemeçler bilimsel/teknolojik/sosyal geliflmeleri tetikler. 21. yüzy›-
l›n efli¤inde dünyan›n tek bir vücut olarak paylaflt›¤› mimarl›k ve çevre krizi de, ulus-
lararas› boyutlarda bafllayan ve UIA arac›l›¤›yla oluflturulan bilinçlenme ve etkileflim
sürecini tetiklemifltir. Mimarlar Odas› 2004 y›l›nda bünyesinde ve kendi yap›lanmas›-
na en uygun biçimde kurdu¤u Sürekli Mesleki Geliflim Merkezi ile bu toplumsal krize
anlaml› bir yan›t vermifltir. Sürekli Mesleki Geliflim Merkezi, mimarl›k mesle¤i ve mes-
leki hizmetin etkinli¤ini, verimlili¤ini ve geliflimini sürekli k›lmak amac›yla, meslek men-
suplar›na de¤iflen dünya koflullar›, bilimsel teknolojik geliflmeler ve toplumsal gerek-
sinmeler çerçevesinde, mesleki formasyonlar›n›, sürekli geliflme ortamlar›n›, olanakla-
r›n› ve f›rsatlar›n› sunmak, edindi¤i yeni bilgi ve becerilerini de¤erlendirmek ve refe-
ranslar› haline getirmek amac›yla kurulmufltur. Sürekli Mesleki Geliflim Merkezi, kendi
dünyas›ndaki örgütlenme baflar›s› ile UIA taraf›ndan takdir görmüfl; dünyada ikinci
bölge olarak adland›r›lan ve Türkiye çevresindeki, Do¤u Avrupa ve Ortado¤u ülkele-
rini kapsayan 30 ülkenin sürekli mesleki geliflim etkinli¤i örgütlenmesi yolundaki ça-
balar›na destek için öncü sorumlulu¤unu üstlenmifltir. Bu baflar› e¤itim bilinci yüksek
meslektafllar›m›z›n ve örgütlenme deneyimi kuvvetli meslek Odam›z›n baflar›s›d›r. Av-
rupa ülkelerinin tümünde ve ABD, Kanada gibi geliflimin öncülü¤ünü yapan ülkeler bü-
tünün sürekli mesleki geliflim etkinlikleri, mesleki toplumsal sorumlulu¤un ayr›lmaz bir
parças›d›r. Uzun y›llard›r süregelen uygulama deneyimleri bulunmaktad›r. Bu geliflimi
destekleyen yasal altyap› zaman içinde mesleki sorumlulu¤u destekleyici, olgun bir
düzeye ulaflm›fl durumdad›r. Toplumumuzda henüz yeni olan bu deneyim sizlerin
elefltirileri ile günden güne olgunlaflmakta, yasal altyap› da paralelinde kurulmaya ça-
l›fl›lmaktad›r. Geldi¤imiz aflamada, Büro Tescil Belgesi’ni “yenilemek” isteyen meslek-
tafllar›m›z için SMM Yönetmeli¤i ile getirilen zorunluluk hukuksal süreçlerin aç›kl›k ka-
zanmamas› nedeniyle ask›ya al›nm›flt›r. Yarg› süreci halen devam etmektedir. SMGM
hukuksal duraksaman›n yaratt›¤› bu yeni dönemeci, kendi iç geliflimi ve yenilenmesi
için bulunmaz bir f›rsat olarak de¤erlendirmektedir. Tüm üyelerimize yayg›nlaflt›rama-
d›¤›m›z için endifle duymakta oldu¤umuz mesleki geliflim etkinliklerinin daha da gelifl-
tirilmesi, sistemlefltirilmesi ve yayg›nlaflt›r›lmas› için de¤erlendirme süreçlerimiz h›zla
devam etmektedir. II. SMG Çal›fltay› içeri¤i de bu yönde oluflturulmufltur. Sürekli mes-
leki geliflimin toplumsal bir proje olarak tasar›m›n›n bafl›na dönülüp, mimarl›k bilgisi-
nin felsefe temelleri, kuram›, güncel geliflim alanlar›n›n yeniden gözden geçirilmesi,
yaflam boyu geliflme için önerilecek etkinlik ve e¤itim alanlar›n›n çeflitlendirilmesi ko-
nu al›nacakt›r. Bunun yan›nda, yetiflkin e¤itiminin gereklilikleri ve e¤itim ve etkinlik ta-
sar›mlar›nda ortaya konacak davran›fl modelleri de konular aras›ndad›r. Bu alandaki
yarat›c›, k›flk›rt›c›, yenilikçi fikirlerin ortaya ç›kar›lmas› çal›fltay›n amac› içindedir. Unu-
tulmamal›d›r ki, hukuksal süreçler geçerli yasalar›n tan›mlad›¤› mant›k içinde de¤er-
lendirmelerde bulunur. Oysa, gelece¤i biçimlendirmeye soyunmufl mesle¤imizin ve
dolay›s›yla da sürekli geliflimin hedefleri, süregelene elefltirel bakarak, daha ileriye dö-
nük yasalar›n ç›kmas›nda öncü rol oynar. Mesle¤imizin sahip oldu¤u ilerici toplumsal
konumun fark›nda olarak, sürekli mesleki geliflim etkinliklerimizi planlad›¤›m›z ve öz-
lem duydu¤umuz düzeye tafl›ma çabalar›m›za inançla devam ediyoruz ve yasal süreç-
lerin çözümünü ilgililere b›rak›yoruz. 

TMMOB Mimarlar Odas›

4 ARALIK 2008

SMGM Yoluna Devam Ediyor
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Bas›n›m›z›n de¤erli temsilcileri, Mimarlar Odas› ‹z-
mir fiubemiz’in 2009 Yerel Seçimlerine yönelik ha-
z›rlam›fl oldu¤u raporu paylaflaca¤›m›z bas›n top-
lant›s›na hoflgeldiniz.

Mimarlar Odas› ‹zmir fiubesi taraf›ndan haz›rlanan,
29 Mart tarihinde yap›lacak yerel seçimlerine yö-
nelik “2009 Yerel Seçimlerine Do¤ru / ‹zmir Kenti-
ne Dair Öneriler – Beklentiler – Talepler” bafll›kl› ra-
por, yerel seçimlerde bütün siyasi parti temsilcile-
rine, belediye baflkan› adaylar›na ve yerel meclis
adaylar›na ve kentimiz kamuoyuna sunulmak üze-
re haz›rlanm›flt›r.

Kent, kentleflme, mimarl›k, do¤al – kültürel çevre
ve kat›l›mc› demokrasi politikalar› hakk›nda ‹zmir
kenti özelinde Mimarlar Odas›’n›n görüfl ve önerile-
rini içeren raporumuzu toplumla paylafl›rken, öne-
rilerimizi ve kente dair uyar›lar›m›z› iletmeyi hedef-
ledik.

Raporumuzda özetle;

• Yerel yönetimlerin karar süreçlerinde, bilimsel ve hukuksal temelde kentlilerin kat›l›-
m›n›n esas olmas› içsellefltirilmelidir. Avrupa Kentsel fiart› ve Kentli Haklar› deklaras-
yonlar›nda da bu do¤rultuda yönetim anlay›fllar› önerilmektedir. Bu yaklafl›mlar yerel
demokrasinin de bir gere¤idir.

• Planl› ‹zmir: Sa¤l›kl›, güvenli kentleflmenin, standartlar› yüksek kentsel yaflam alanla-
r›n›n ve nitelikli kentsel çevrenin oluflturulmas›, tarihsel, do¤al, kültürel de¤erleri ve ta-
r›m, orman alanlar›, su havzalar› vb. yaflam destek sistemlerini gözeten bir mekansal
geliflmenin sa¤lanabilmesi, bu de¤erlere önem veren kentsel planlama ve plana say-
g›l› politikalar ile olanakl›d›r. Kent naz›m planlar›nda, kamu yarar› ve zorunluluk olma-
d›kça noktasal de¤ifliklikler yap›lmamas› benimsenmelidir.

• Rayl› toplu ulafl›m sistemlerinin, körfez deniz ulafl›m› ve otobüs ulafl›m› sistemlerinin
entegre edildi¤i temel bir yaklafl›mla ulafl›m ana plan› önerileri programlanmal›, bu
ba¤lamda kentin mekansal geliflmesini do¤ru yönlendirecek ulafl›m projeleri h›zla ta-

Mimarlar Odas› ‹zmir fiubesi 29 Mart 2009 tarihinde yap›lacak olan yerel seçimlere yö-
nelik olarak “2009 Yerel Seçimlerine Do¤ru ‹zmir Kentine Dair Öneriler – Talepler –
Beklentiler” bafll›kl› raporu 18 fiubat 2009 tarihinde bas›n toplant›s› ile kamuoyuna du-
yurdu. Aday olan siyasi parti temsilcileri, belediye baflkan adaylar›, yerel meclis aday-
lar›, üyelerimiz ve kamuoyuna sunulmak üzere haz›rlanan rapor nas›l bir ‹zmir olmas›
gerekti¤ini ilgilere aktarmaktad›r. Planlaman›n ve özgünlü¤ün önemine de¤inen Mi-
marlar Odas› ‹zmir fiubesi Yönetim Kurulu Baflkan› Hasan Topal’›n aktard›¤› bas›n
aç›klamas› metninin tamam› afla¤›da ilgililere sunulmaktad›r:

2009 Yerel Seçimlerine Do¤ru 
‹zmir Kentine Dair Öneriler - Talepler - Beklentiler Raporu
Kamuoyuna Duyuruldu

8.bolum  1/12/10  12:03 PM  Page 228



229
Mimarlar Odas› ‹zmir fiubesi 39. Dönem Çal›flma Raporu

BASIN AÇIKLAMALARI

mamlanmal›d›r. Toplu ulafl›m›n yay-
g›nlaflt›r›lmas›n›n yan› s›ra, yaya yol-
lar›, bisiklet yollar› gelifltirilerek oto-
mobil ba¤›ml›l›¤›n› azaltacak proje
ve uygulamalar yaflama geçirilmeli-
dir.

• Avrupa Kentsel fiart›n›n 79. mad-
desinde “Kentlerimizle, kasabalar›-
m›zla ve onlar›n kültürü ile oldu¤u
kadar mimarileri ile de gurur duy-
mak arzusunday›z” ifadesi yeralmak-
tad›r. Bu yaklafl›m ‹zmir kentinde de
yerel yönetimlerce benimsenmeli,

Mimarlar Odas› ‹zmir fiubesi ile birlikte ortak programlar gelifltirerek “Yerel Mimarl›k
Politikas›” oluflturulmal›, ‹zmir’de bütün kentlilerin gurur duyaca¤› bir mimari düzeye
ulaflmak amaçlanmal›d›r.

• Kentimizin yap›l› çevresini oluflturan ve gecekondu türü geliflen alanlar›n büyük bö-
lümü sa¤l›ks›z, güvensiz ve her türlü kentsel teknik ve sosyal altyap›dan yoksundur.
Bu alanlarda, her alan›n ve sosyal tabakan›n kendine özgü koflullar› etüd edilerek kent-
sel sa¤l›klaflt›rma, yenileme programlar› oluflturulmal›, ancak bu süreçte, yaflayanlar›
yerinden etmeyecek ve alana daha fazla yo¤unluk getirmeyecek yaklafl›mlar benim-
senmelidir. 

• Kentimizin sahip oldu¤u do¤al, kültürel, tarihsel mirasa sayg›l› geliflmesi ve bu de-
¤erlerin korunarak yaflat›lmas›, kent yaflam›na kazand›r›lmas› evrensel bir yerel yöne-
tim sorumlulu¤u olarak benimsenmelidir.

• Kentli Haklar› Deklerasyonunda tan›mlanan ilkeler yerel yönetim politikalar›n›n da
içeri¤ini oluflturmal›d›r.

• Kentlinin yaflam›n› kolaylaflt›racak, her kesimden kentlinin eriflimini sa¤layacak uy-
gar, konforlu standartlarda mekansal düzenlemeler esas olmal›d›r. Bu ba¤lamda, ya-
p›lacak uygulamalarda yafll›lar›n, engellilerin, hasta ve çocuklar›n rahatça kullanabile-
ce¤i yaya yollar›, yaya alanlar›, sokak mobilyalar› tasar›m ve uygulamalar›nda stan-
dartlara büyük özen gösterilmelidir.

• Toplumuzda ve kentimizde mimarl›k kültürünün geliflmesi ve kentlerimizin gurur du-
yaca¤› bir mimari düzeye ulaflmas›, yöneticiler dahil herkesin ortak beklentisi ve he-
defi olmal›d›r.

• Kamu yap›lar› mimarl›k yar›flmalar›yla elde edilmelidir.

De¤erli bas›n mensuplar›,

Ülkemiz ve kentimiz zengin uygarl›k birikimlerine sahip olmas›na ra¤men özellikle
kentsel geliflme ve yap›laflma sürecimiz ço¤unlukla bu niteli¤e yak›flmayan bir konum-
dad›r.

Ak›ldan ve bilimden yana, ça¤dafl, demokratik karar ve politikalarla bu olumsuz süreç
olumluya çevrilmelidir. Bu do¤rultuda görüfl, öneri ve beklentilerimizi kentlilerimizle
paylafl›yoruz.

Mimarlar Odas› ‹zmir fiubesi Yönetim Kurulu

18 fiUBAT 2009
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Birleflmifl Milletler 1992 y›l›nda Brezilya’n›n baflkenti Rio de Janerio’da düzenlenen
Çevre ve Kalk›nma Konferans›’nda dünyadaki su sorunlar›na dikkat çekmek, bu konu-
da gündem oluflturmak ve tart›flmaya açmak için 22 Mart’› Dünya Su Günü olarak ilan
etmifltir. 1995 y›l›ndan itibaren Dünya Su Günü için her y›l ayr› bir tema belirlenmekte
ve o tema çerçevesinde etkinlikler düzenlenmektedir. Bu y›l›n temas› FARKLILIKLA-
RIN SUDA BULUfiMASIDIR. ‹stanbul’da düzenlenen Dünya Su Forumunun da konusu
bu olmufltur.

SU do¤al yaflam›n vazgeçilmez bir unsurudur. Canl› yaflam›n›n devam edebilmesi için
en gerekli madde “SU”dur.  “SU” vazgeçilmezdir ve en temel insani hakt›r. Su enerji,
tar›m, sa¤l›k ve çevrenin yan› s›ra sosyoekonomik kalk›nman›n da temel unsurudur.
Sosyal ve ekonomik de¤eri olan SINIRLI ve STRATEJ‹K bir DO⁄AL KAYNAKTIR. fiu
an uluslararas› iliflkilerde diplomatik bir konu olan, üzerine savafl senaryolar›n›n olufl-
turuldu¤u bir de¤er, bir kaynakt›r. 

Son y›llarda h›zl› nüfus art›fl›, küresel iklim de¤iflikli¤i, çarp›k kentleflme, sanayileflme
ve do¤al kaynaklar›n yönetimindeki plans›zl›k gibi nedenlerle su kaynaklar›n›n h›zla tü-
kenmesi, kullan›labilir içilebilir temiz suya eriflimde yaflanan sorunlar ve su yoksullu¤u-
nun ortaya ç›kmas› sonucunda suyun önemi giderek artm›flt›r. Al›n›p sat›labilir “ticari
bir meta” olarak görülmeye ve bunun üzerinden küresel su politikalar› üretilmeye bafl-
lanm›flt›r. 

Geçen hafta ‹stanbul’da yap›lan Dünya Su Forumunun ana konusu da bu olmufltur.
Dünyan›n dört bir yan›ndan gelen tekelci sermayenin temsilcileri suya nas›l sahip ola-
caklar›n› konuflmufllard›r. Suyun ne kadar önemli ve gerekli oldu¤unun alt›na çizmifl-
lerdir. Suyun vazgeçilmezli¤ini ifade etmifllerdir. SUYUN K‹RLENMEKTE VE TÜKEN-
MEKTE OLDU⁄UNU aç›klam›fllard›r. ‹flte tüm bunlardan dolay› da SUYUN ÖZELLEfi-
T‹R‹LMES‹ GEREKT‹⁄‹N‹ söylemifllerdir. Yani adeta aba alt›ndan sopa göstermifller ve
suyun gücüne sahip olman›n yollar›n› görüflmüfllerdir. 

‹flte tüm bunlardan dolay› 22 Mart Dünya Su Günü bu y›l bir baflka önem arz etmifltir.
Bizler ve bizim gibi suyun bir yaflam hakk› oldu¤unu savunanlar da yine Dünyan›n dört
bir yan›ndan gelen kat›l›mc›lar ile yine ‹stanbul’da ALTERNAT‹F SU FORUMUNU dü-
zenlemifltir. Ancak bu, bir demokratik hukuk devletinde olmas› gerekti¤i kadar kolay
olmam›flt›r. Arkadafllar›m›z panzerlerden s›k›lan bas›nçl› sular›n alt›nda, polisin her tür-
lü darp›na, gözalt›na almalar›na ra¤men meydanlarda hayk›rm›fllard›r; SU HAKTIR SA-
TILAMAZ! Bu gün biz de TMMOB ‹zmir ‹KK olarak bir kez daha seslenmek istiyoruz,
sesimizi ‹stanbul’daki 5.Dünya Su Forumu organizatörleri dahil flehrimizi ve ülkemizi
yönetenlerin duymas›n› istiyoruz; SU temel yaflam hakk› olarak görülmeli ve kabul
edilmelidir. Ticari amaçlara alet edilmemelidir. 

Su Hakt›r Sat›lamaz!
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Dünya Su Forumunun daha önce yap›ld›¤› ülkeler: Fas, Hollanda, Japonya ve Meksi-
ka’da forumun ard›ndan, ülke nüfusunun tamam›n›n temiz suya erifliminin sa¤lanaca¤›
kand›rmacas›yla asl›nda dev su flirketlerinin ç›karlar›n› gözeten yasa yönetmelik hatta
ülkelerin ana yasalar›nda yap›lan de¤iflikliklerle, su kaynaklar›n›n h›zl› bir flekilde özel-
lefltirilmesi ve tekelci büyük su flirketlerinin su kaynaklar›n›n tamam›na el koymas› so-
nucunda halk suya eriflemez hale gelmifltir. 

De¤erli Kamuoyu, De¤erli ‹zmirliler;

‹zmir içmesuyu yeralt› ve yüzey sular›ndan karfl›lanmaktad›r. Ortalama içme suyu ka-
pasitenin % 65’inin sa¤land›¤› yeralt› sular›nda geçen y›l yaflad›¤›m›z arsenik sorunu
yeni çözümlenmifl durumdad›r. Bu sorun ar›tma tesislerinin devreye sokulmas› ve bol
ya¤›fllar ile yer üstü sular›m›z›n da artmas› ile çözümlenebilmifltir. Gerekli önlemler al›n-
mad›kça tüm yeralt› sular›m›zda da benzer kirlenme sorunlar› yaflanacak ve susuzlu¤a
ya da kirli suya mahkum olunacakt›r. ‹çme suyu gereksiniminin yaklafl›k % 35’inin sa¤-
land›¤› di¤er ana kaynak ise TAHTALI BARAJI d›r. Bu baraj havzas› Kemalpafla, Alia¤a
gibi yerleflimlerde görülen düzensiz ve alt yap›s›z sanayileflme ile karfl›laflt›r›ld›¤›nda
KORUNAB‹LM‹fi bir bölgedir. fiu an oldu¤u gibi kentimizin en önemli yeralt› ve yüzey
suyu bak›m›ndan oldukça zengin TEM‹Z SU HAVZASI konumundad›r. Bu bölgenin ko-
runmas›na özel önem verilmelidir. Do¤al durumu bozacak, kirlenmeye neden olacak
her türlü yap›laflma, sanayileflme ve madencilik faaliyetlerinin önüne geçilmelidir. Gü-
zelbahçe, Urla taraf›nda ortalama 300,000 kiflinin içme suyunu karfl›lama amaçl› plan-
lanm›fl ÇAMLI BARAJININ yap›m› önündeki engeller kald›r›lmal›d›r. Bölgedeki ekolojik
tar›m faaliyetleri desteklenmeli ve teflvik edilmelidir.

TMMOB ‹zmir ‹KK olarak, ülkemizin gelecek y›llarda giderek artacak olan su ihtiyac›n›n
karfl›lanabilmesi, tüm yurttafllar›n sa¤l›kl› bir yaflam sürmesinin ön koflullar›ndan birisi
ve en temel insan hakk› olan temiz ve yeterli suya eriflimin sa¤lanabilmesi, en önemli
ekolojik zenginliklerimizden olan sulak alanlar›n varl›klar›n› sürdürebilmesi ve tar›msal
alanlar›n ihtiyaç duydu¤u suyun temin edilebilmesi için su varl›¤›m›z› ticari bir meta
haline getirmeyi hedefleyen anlay›fllar› reddeden, su kaynaklar›n›n kamu yarar›na ve
bilimsel ilkelere uygun yönetimini amaçlayan bir yaklafl›m›n yaflama geçirilmesini sa-
vundu¤umuzu kamuoyuna bir kez daha duyuruyoruz.

Su hakt›r sat›lamaz !

Susuz yaflam ölüm demektir !

Susma sustukça susuz kal›rs›n !

TMMOB ‹zmir ‹l Koordinasyon Kurulu

24 MART 2009
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TMMOB Mimarlar Odas›’n›n, ka-
mu yarar›na çal›flan bir meslek
kuruluflu olarak, ola¤and›fl› yetki
ile donat›larak bir “tekel” haline
getirilen TOK‹’nin ülkemiz sath›-
na yay›lan uygulamalar›n› izledi-
¤i, de¤erlendirdi¤i, bu uygula-
malar konusunda çeflitli uyar›lar
yapt›¤› ve ilgili yerlere bu düflün-
celerini iletti¤i bilinmektedir. Bu
kapsamda daha önce bilgimize

sunulan mimari proje yar›flmas› konusunda; TOK‹’nin mimari proje yar›flmalar› yoluyla pro-
je elde etmeye yönelik aç›l›m›n› olumlu bir ad›m olarak gördü¤ümüzü, ancak bu sürecin mi-
marl›k yar›flmalar› ile ilgili kurallara, mimarl›k mesle¤inin de¤erlerine ve kentsel planlama
ba¤lam›nda kamu yarar›na uygun olmas› konusundaki yaklafl›m›m›z› dile getirmifltik. Ku-
rumsal olarak ortak bir çal›flma haline getirilmeden biçimlenen ve ayr›ca infla edildi¤i yer ve
co¤rafyadan ba¤›ms›z olarak düflünülen bir “tip konut projelerinin tasarlanmas›na yönelik
ulusal fikir (Tasar›m) yar›flmas›” önerisine iliflkin de¤erlendirmelerimizi yapm›fl ve söz konu-
su yar›flmaya jüri üyesi için aday bildirmeyece¤imizi belirtmifltik. Ayr›ca bu süreçle ilgili ola-
rak TOK‹ taraf›ndan dile getirilen konular›n de¤erlendirilmesi ve ülkemizdeki konut üretimi-
ne yönelik di¤er temel yaklafl›mlar›n tart›fl›lmas› amac›yla ivedi bir çal›flman›n bafllat›laca¤›-
n› duyurmufltuk. Bu amaçla, Odam›z›n ça¤r›s›yla 9 Ocak 2009 tarihinde Ankara’da, ülkemi-
zin flehircilik, konut üretimi ve TOK‹ konular›nda de¤erli çal›flmalar› olan uzmanlarla birlik-
te “TOK‹ Çal›flmalar› De¤erlendirme Toplant›s›” düzenlenmifl; “Tip Konut Projelerinin Tasar-
lanmas›na Yönelik Ulusal Fikir (Tasar›m) Yar›flmas›” tart›flmalar›ndan hareketle yap›lan de-
¤erlendirmelerde ülkemizdeki konut üretimi süreciyle ilgili pek çok konu irdelenmifl, öneri-
ler gelifltirilmifltir. Bu öneriler kapsam›nda TOK‹ ile ortak bir yar›flma ve ödüllendirme siste-
minin kurumlaflmas› konusu da bulunmaktad›r. Bu çal›flmalar sürdürülürken 18.02.2009 ta-
rihinde ‹STANBUL – KAYABAfiI BÖLGES‹ ‹Ç‹N “KONUT TASARIMI” M‹MAR‹ F‹K‹R PROJE
YARIfiMASI duyurusunun yap›ld›¤›n› görüyoruz. Mimari Fikir Projesi kavram› ve ‹stanbul’un
kentsel geliflmesi aç›s›ndan önemli bir alanda yap›lmas› önerilen bu yar›flma ile ilgili düflün-
celerimizi, bu geliflmeler ›fl›¤›nda kamuoyunun de¤erlendirmesine sunuyoruz:

TOK‹, ilk olarak taraf›m›za sundu¤u fikir projesi yar›flmas›na iliflkin yaklafl›m›n›, “tip proje”
kavram›na iliflkin elefltirilerimiz üzerine, yar›flma alan› için belli bir konut bölgesi belirleye-
rek de¤ifltirmifltir, ancak bu de¤ifliklik resmen taraf›m›za bildirilmemifltir. 

Aç›lan yar›flman›n, 4734 say›l› K‹K kapsam›ndaki projelerin yar›flmalar yoluyla elde edilme-
sine yönelik oluflturulan “Mimarl›k, Peyzaj Mimarl›¤›, Mühendislik, Kentsel Tasar›m Projeleri,
fiehir ve Bölge Planlama ve Güzel Sanat Eserleri Yar›flmalar› Yönetmeli¤i”ne ayk›r› yönleri
bulunmaktad›r: 

Söz konusu yönetmeli¤in yar›flma türlerini belirleyen 7. maddesinde, mimarl›k yar›flmalar›
ile ilgili olarak “‹nsanlar›n yaflam›n› kolaylaflt›rmak ve çeflitli eylemlerini sürdürebilmeleri için
gerekli yap› veya yap› topluluklar›n›n, iç ve d›fl mekânlar›n estetik ve ifllevsel gereksinimle-
rini teknik ve yönetsel zorunluluklarla ba¤daflt›rarak, bilim, çevre, kültür ve sanat de¤erle-

TMMOB Mimarlar Odas›, TC Baflbakanl›k Toplu Konut ‹daresi Baflkanl›¤›’n›n “‹stan-
bul Kayabafl› Bölgesi ‹çin Konut Tasar›m› Mimari Fikir Proje Yar›flmas›” ile ilgili ola-
rak, baz› hususlar›n kamuoyuna ve üyelere önemle hat›rlat›lmas› gerekti¤i düflüne-
rek afla¤›daki bas›n aç›klamas›n› yapm›flt›r:

TC Baflbakanl›k Toplu Konut ‹daresi Baflkanl›¤›’n›n Açt›¤›
“‹stanbul - Kayabafl› Bölgesi için ‘Konut Tasar›m›’ Mimari
Fikir Proje Yar›flmas›” ‹ptal Edilmelidir!
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rini gelifltiren ve en ekonomik çözümleri içeren tasar›m yar›flmalar›d›r” tan›m› yap›lmakta-
d›r. Fikir yar›flmalar› ise: “Sorun çözmeye yönelik yenilikçi bulufllar, yöntemler, yeni araflt›r-
ma, planlama, tasar›m yaklafl›mlar›n› özendirmek amac› ile mühendislik, mimarl›k, flehir ve
bölge planlama, peyzaj mimarl›¤› ve kentsel tasar›m alanlar›nda daha sonraki plan ve pro-
je kademelerine temel olacak fikir, kavram ve yaklafl›mlar›n ortaya konulmas›, temel veri ve
programlar›n belirlenmesi amac› ile aç›lan yar›flmalard›r. Bu yar›flmalar, daha sonra aç›lacak
baflka bir yar›flmaya veya uygulamaya yönelik plan, proje çal›flmalar›na haz›rl›k niteli¤inde
olabilir” denilerek tan›mlanmaktad›r. 

Görülece¤i gibi iki yar›flma türü aras›nda temel bir fark vard›r: Mimarl›k yar›flmalar›nda çö-
züm içeren bir tasar›m yap›lmas›, fikir yar›flmalar›nda ise ileride mimarl›k alan›nda daha son-
raki plan ve proje kademelerine temel olacak fikir, kavram ve yaklafl›mlar›n ortaya konul-
mas› amaçlanmaktad›r. Yönetmeli¤in 11. maddesi, yar›flma flartnamesi ekinde verilecek bil-
gi ve belgeleri mimari proje yar›flmalar› ile fikir yar›flmalar›nda ayr› ayr› tan›mlam›flt›r. Yar›fl-
ma flartnamesinin 4. maddesinde “yar›flmac›lara verilecek bilgi ve belgeler”le yönetmeli¤in
11. maddesinde belirtilen mimari proje yar›flmalar›nda verilecek belgelerin örtüfltü¤ü görü-
lecektir. Yönetmeli¤in 13. maddesi yar›flmac›lardan istenenleri yar›flma türlerine göre de
ay›rm›flt›r. fiablon niteli¤inde olan yönetmelikte asl›nda türün tespitinde hata yapmaya im-
kân vermeyecek aç›kl›kta tan›mlar yap›lm›flt›r. Böylece jüri üyelerinin ve idarenin yanl›fl
yapmas›n›n önü al›nmaya çal›fl›lm›flt›r. Bu yar›flmada yar›flmac›lardan istenenlerin listesi ile
yönetmeli¤in 13. maddesinde tan›mlanan mimari proje yar›flmalar›nda yar›flmac›lardan iste-
nenlerin listesi çak›flmaktad›r. Söz konusu yar›flman›n yukar›da belirtilen nedenlerle fikir ya-
r›flmas› de¤il, mimari proje yar›flmas› oldu¤u aç›kt›r. Yönetmeli¤in 18. maddesi jüri seçimine
iliflkin esaslar› belirlemifltir; bu esaslara göre idarenin, Mimarlar Odas›’ndan jüri talebinde
bulunmas› gerekmektedir. Oysa ilgili idare bu yar›flma için Mimarlar Odas›’ndan jüri talebin-
de bulunmam›flt›r. “‹stanbul-Kayabafl› Bölgesi için ‘Konut Tasar›m›’ Mimari Fikir Proje Ya-
r›flmas›” yukar›da say›lan nedenlerle mimari proje yar›flmas› niteli¤i tafl›makta ve “Mimarl›k,
Peyzaj Mimarl›¤›, Mühendislik Kentsel Tasar›m Projeleri, fiehir ve Bölge Planlama ve Güzel
Sanat Eserleri Yar›flmalar› Yönetmeli¤i”nin 7, 11, 13, 18. maddelerine ayk›r› hususlar bar›nd›r-
maktad›r. Ayr›ca yar›flma flartnamesinin 19. maddesi meslek eti¤ine ve 5846 say›l› Fikir ve
Sanat Eserleri Kanunu’na ayk›r› hususlar içermektedir: 

Uygulama projesi, avan ve kesin projenin do¤al uzant›s›d›r ve müellifin oluru al›nmadan bir
baflkas›na verilemez. 5846 Say›l› Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu’nun korumas› alt›ndaki bu
fikri hak, flartnamenin 19. maddesi ile yok say›lmaktad›r. fiartname bu nedenle 5846 Say›l›
Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu’na ve “Mimarl›k, Peyzaj Mimarl›¤›, Mühendislik Kentsel Tasa-
r›m Projeleri, fiehir ve Bölge Planlama ve Güzel Sanat Eserleri Yar›flmalar› Yönetmeli¤i”’nin
42. maddesine de ayk›r›d›r. fiartnamenin 19. maddesinde bulunan, “TOK‹ bu projelerin uy-
gulamaprojelerini yapt›r›p yapt›rmamakta veya baflka alanlarda uygulamakta serbesttir”
ifadesiyle bu keyfiyetin idarede bulunmas› gibi hükümler, “tip proje” elde edilmesi kapsa-
m›nda haz›rlanan ve gelen elefltiriler üzerine gözden geçirilerek de¤ifltirildi¤i söylenen yak-
lafl›m›n hâlâ daha sürdürüldü¤ünü göstermektedir. TOK‹’nin planlamas›na konu olan Kaya-
bafl› Bölgesi ile ilgili ciddi planlama sorunlar› bulunmaktad›r: Kayabafl› Bölgesi ‹stanbul'un
Avrupa yakas›nda, “Göller Aras›” olarak da tan›mlanabilen Küçükçekmece, Büyükçekmece
ve Sazl›dere Havzalar›’n›n bir araya geldi¤i bir co¤rafyada, biyolojik çeflitlilik ve kentin ya-
flam destek sisteminin en önemli parçalar›ndan ve do¤al ve ekolojik dengenin korunmas›
gereken en önemli alanlardan biridir. 1/100.000 ölçekli plan raporlar›nda bulunan “‹stanbul
‹li Do¤al Yap› Tolerans Derecelendirmesi” haritalar›nda proje alan› “insan›n her türlü faali-
yetine tolerans› olmayan özel co¤rafya alanlar› olarak do¤al haliyle b›rak›lmas› gereken
alanlar” olarak gösterilmifltir. Söz konusu plan raporlar›nda ‹stanbul için son derece önem-
li olan ve bu özelli¤ini k›smen yitiren Küçükçekmece Su Havzas›’n›n ›slah› önerilmekte iken,
bölge için alelacele ç›kar›lan yasa ve yönetmeliklere dayanarak TOK‹ taraf›ndan üretilen
11.04.2007 ve 12.02.2008 tarih 1/5000 ve 1/1000 ölçekli planlarda havza s›n›rlar›n›n ifllen-
medi¤i görülmektedir. Bu özellikleriyle yap›laflma aç›s›ndan son derece k›s›tl› olanaklara sa-
hip olan proje alan›, TOK‹ taraf›ndan düzenlenen 1/5000 ve 1/1000 ölçekli planlar ile yak-
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lafl›k 350 bin kiflinin yaflayaca¤› büyük bir kentsel merkez haline getirilmeye çal›fl›lmaktad›r.
Bu merkezin kentle ba¤lant›s›n›n, ‹stanbul için üretilen hiçbir üst ölçekli planda bulunmayan
Üçüncü Bo¤az Köprüsü çevre yollar› ile sa¤lanaca¤› plan lejantlar› ile ilan edilmekte (bkz.
TOK‹ yar›flma belgeleri), bu yolla Üçüncü Bo¤az Köprüsü meflrulaflt›r›lmak istenmektedir.
Bununla da yetinilmeyerek ekolojik aç›dan bu denli hassas bir bölgede yar›flma eki olarak
verilen plan raporunda; “Kent bütününe yönelik al›flverifl merkezi vb. ticari kullan›mlara im-
kân verecek bir ticaret yo¤unlu¤u üst ölçekli plan kararlar› do¤rultusunda alan›n do¤u ke-
siminde, 3. köprü ba¤lant› yolu kavfla¤› yak›n çevresinde olacakt›r” denilerek hem kentin
hem de bölgenin son kalan do¤al kaynaklar›na indirilecek öldürücü darbe aç›kça ilan edil-
mektedir. Havza s›n›rlar›n›n ifllenmedi¤i planlarla, alan yap›laflmam›fl olmas›na karfl›n ekolo-
jik koridor bütünlü¤ü bozulmufl ve kent makro formunda kuzeye do¤ru ciddi bir cazibe ala-
n› oluflturulmufltur. Bu husus 1/100.000 ‹stanbul Çevre Düzeni Plan› için yap›lan itirazlar›m›-
z›n ana konular›ndan birini oluflturmaktad›r. 28.02.2007 tarihinde TOK‹ taraf›ndan haz›rla-
nan 1/5000 ölçekli Naz›m ‹mar Plan› ve 1/1000 ölçekli Uygulama ‹mar Plan› onaylanmak
üzere ‹BB Meclisine iletilmifltir. Planlar ile ilgili olarak, ‹BB Planlama Müdürlü¤ü taraf›ndan
3194 say›l› ‹mar Kanunu, 5216 say›l› Büyükflehir Belediyesi Kanunu, Plan Yap›m›na Ait Esas-
lara Dair Yönetmelik ile flehircilik ilke ve esaslar› çerçevesinde yap›lan de¤erlendirmeler
afla¤›da s›ralanm›flt›r: 

Kayabafl› Toplu Konut Alan› 1/5000 ölçekli Naz›m ‹mar Plan›nda, konut alanlar›na iliflkin;
750 ki/ha, 500 ki/ha ve 250 ki/ha olmak üzere üç farkl› yo¤unluk de¤eri verilmifltir. Verilen
yo¤unluk de¤erlerinin hangi kriterlere göre bulunuldu¤una dair bilimsel çal›flmaya dayal› bir
veri bulunmamaktad›r.” “Kayabafl› Toplu Konut Alan› 1/5000 Naz›m ‹mar Plan›nda ve
1/1000 Uygulama ‹mar Plan›nda ve raporunda yap› yo¤unlu¤u hesaplar›nda kullan›lacak
m2/kifli de¤erlerine iliflkin herhangi bir hüküm getirilmemifl olup söz konusu de¤erle ilgili
olarak bölgede yap›lan bilimsel çal›flmaya dayal› bir veri bulunmamaktad›r.” “Donat› alanla-
r› için ayr›lan alanlar, yönetmelikte olmas› gereken de¤erlerden oldukça düflüktür.” Söz ko-
nusu plan hakk›ndaki itirazlar henüz de¤erlendirilmeden; TOK‹’nin 28.02.2007 gün,
B.02.1.KNT.0.13.00. 00/2007/239 -10037 say›l› yaz› ekinde ‹BB Meclisine yeni bir revizyon
plan› iletilmifltir. Bu plan ile ilgili uzman müdürlü¤ün görüflü; “1/5000 ve 1/1000 ölçekli plan-
larla ilgili kurum ve kurulufl görüfllerinin eksik oldu¤u, üst ölçekli 1/25000 ölçekli planlar›n
onanmas›ndan sonra söz konusu bölgenin 1/5000 ve 1/1000 ölçekli planlar›n yeniden de-
¤erlendirilmesi” oldu¤u halde söz konusu planlar 12.02.2008 tarihinde tekrar onaylanm›flt›r.
Ayr›ca bu revizyon plan›nda; % 60’› kamu elinde olan ve kamulaflt›rma alan› ilan edilmifl bir
bölgede kamu elinde bulunmas› gereken, özelikle sa¤l›k e¤itim gibi donat› alanlar›n›n yüz-
de elliye yak›n bir k›sm› özel sa¤l›k ve özel e¤itim tesisi olarak ayr›lm›flt›r. Bu husus ise ‹da-
renin haz›rlad›¤› ve yar›flma eki olarak sundu¤u plan raporunda; “Planlardaki donat› eksik-
likleri, bilimsel ve mesleki yönden çeflitli tart›flmalar› kendi içinde bar›nd›r›yor olsa da, mev-
zuat›n öngördü¤ü biçimde giderilecektir” diyerek geçifltirilmifl ve özel donat› alanlar›n›n ge-
rekçesi olarak yerleflme alan›n›n üst ve orta gelirli kesime hizmet edece¤i ve bu kesimin ola-
s› taleplerine uyuldu¤u ifade edilmifltir. Bütün bu de¤erlendirmelerin ›fl›¤›nda; Kayabafl› böl-
gesinin do¤al, çevre ve ekolojik de¤erlerinin korunarak kente nas›l kazand›r›labilece¤i yö-
nünde bir fikir yar›flmas› düzenlenmemifltir. Meslektafllar›m›z›n bu kapsamda yarat›c› fikirler
gelifltirmesine imkân tan›yacak, bu yöndeki önerilerin derlenmesini sa¤layacak bir ortam
yarat›lmam›flt›r. Kayabafl› bölgesinin konut bölgesi olarak gelifltirilmesi ve planlanmas›nda
ciddi sorunlar vard›r. Bu sorunlar›n ‹stanbul genelinde sürdürülen planlama çal›flmalar›ndan
ba¤›ms›z olarak de¤erlendirilmesi mümkün de¤ildir. Böylesi hassas bir bölgenin, yar›flma
türü ve tekni¤i aç›s›ndan da oldukça sorunlu bir flekilde yar›flmaya aç›lmas› belirli s›k›nt›lar›
da beraberinde getirmektedir. Mesle¤imiz ad›na çok önem verdi¤imiz mimari yar›flmalar
kurumunun böylesi müdahalelerle zedelendi¤i, süreçte mesleki kurallara ayk›r› hususlar bu-
lundu¤u, mesleki etik ve de¤erler aç›s›ndan sak›ncal› oldu¤u, kentsel geliflme aç›s›ndan ka-
mu yarar› ile ba¤daflmayan birçok olgunun yar›flma yoluyla meflrulaflt›r›lmaya çal›fl›ld›¤› so-
nucuna var›lm›flt›r. Konunun hassasiyeti ve yukar›da belirtilen nedenler göz önüne al›narak;
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fieriat ve darbe özlemlerine karfl› ça¤dafl ve demokratik Türki-
ye’nin savunucusu olan ve E¤itim ve sa¤l›k alan›nda yapt›¤› ön-
cü çal›flmalarla tan›nan Ça¤dafl Yaflam› Destekleme Derne¤i Ku-
rucusu ve Genel Baflkan› tutarl› demokrat Prof. Dr. Türkan Say-
lan’›n evinin bas›larak hukuk devleti ile ba¤daflmayan bir flekil-
de evinde arama yap›lmas›n› ve demokrasi karfl›t› operasyonla-
r› reddediyor ve k›n›yoruz. Gerçekte bir iktidar mücadelesinin
emniyet ve yarg› aya¤›n› oluflturan Ergenekon operasyonu, dü-
flünce ve siyaset alan› ile karmafl›k eylemci/terörist ö¤eleri ayn›
kefeye doldurarak siyasal mücadele alan›n› terörize edici bir
içerikle sürdürülmektedir. "Devlet içinde yuvalanm›fl çeteleri te-
mizleme" iddias›yla yola ç›k›lan ancak yarat›lan yayg›n dezen-
formasyon ortam› ve gereksiz parçal› operasyonlarla yo¤un bir

bilgi kirlili¤i yarat›lan bu davada, gerçek derin devletle yap›lan pazarl›klar›n ve yerine
yeni derin devlet yap›s› yarat›lma çal›flmalar›n›n üzeri örtülmektedir. Operasyonlar
sosyal hukuk devleti gerekliliklerinden uzak bir flekilde yürütülmekte, neredeyse birbi-
rine selam veren ve görüfllerini paylaflan herkesi kapsar bir genifllikte sürdürülmekte-
dir.  Ça¤dafl Yaflam› Destekleme Derne¤i Baflkan› Prof. Dr. Türkan Saylan'›n evinde
arama yap›lmas› da bu çerçevededir. Oysa Türkan Saylan bir demokrasi yandafl› ve
operasyonun gerekçesi olan "darbe" karfl›t› bir insand›r. Saylan ismiyle özdeflleflen e¤i-
tim çal›flmalar›na iliflkin olarak bugüne kadar hiçbir flaibe oluflmam›flken operasyonlar
düzenlenmesi, ça¤dafl e¤itim önceli¤iyle yürütülen faaliyetlerin sekteye u¤rat›lmas›n›n
amaçland›¤› kuflkusunu do¤urmufltur. Ülkemizin nadir yetifltirdi¤i de¤erlerden olan
Prof. Dr. Türkan Saylan‘a yap›lan muameleme toplum vicdan›n› rahats›z etmifltir. So-
ruflturma konusu olan çetelerin afl›r› karmafl›k iliflkileri, baz› terör eylemleri ve parçal›
yap›lar› gerçekte çözümlenebilir bir iliflki a¤› olmakla birlikte operasyon, iktidara mu-
halefet eden ayd›nlar›, siyaset kurumlar›n› ve toplumu ürküterek pasifize etmeyi amaç-
layan yöntemlerle sürdürülmektedir. TMMOB ‹zmir ‹l Koordinasyon Kurulu fleriat ve
darbe özlemlerine karfl› ça¤dafl, eflitlikçi, özgürlükçü ve demokratik bir Türkiye‘yi sa-
vunmakta, hukukun ve bar›fl›n egemen oldu¤u bir Türkiye’nin mümkün oldu¤unu söy-
lemekte, siyasi iktidara muhalif ayd›nlar›, siyaset kurumlar› ve tüm toplumu pasifize et-
meyi amaçlayan uygulamalar› reddetmekte ve Prof. Dr. Türkan Saylan‘a yap›lanlar› bir
kez daha k›namaktad›r. 

Sayg›lar›m›zla.

TMMOB ‹zmir ‹l Koordinasyon Kurulu

14 N‹SAN 2009

Prof. Dr. Türkan Saylan’a Yap›lan Uygulamalar› ve
Demokrasi Karfl›t› Operasyonlar› Reddediyor ve K›n›yoruz

“Mimarl›k, Peyzaj Mimarl›¤›, Mühendislik, Kentsel Tasar›m Projeleri, fiehir ve Bölge Planla-
ma ve Güzel Sanat Eserleri Yar›flmalar› Yönetmeli¤i”ne çeflitli ayk›r›l›klar bulunan bu yar›fl-
man›n iptal edilmesi gerekti¤ini düflünüyoruz. 

Mimarlar Odas›, TOK‹’nin ülkemizde konut üretimi alan›ndaki çal›flmalar›n› yak›ndan izle-
mekte, bilim insanlar›yla birlikte irdelemekte ve öneriler gelifltirmektedir. Kayabafl› bölge-
sindeki yap›laflma kararlar›n› da dikkatle izleyece¤imizi ve bunun do¤uraca¤› sak›ncal› du-
rumlar için hukuki giriflimlere baflvurabilece¤imizi, ilgili idareye, meslektafllar›m›za ve mi-
marl›k kamuoyuna önemle duyuruyoruz. 

TMMOB Mimarlar Odas› Merkez Yönetim Kurulu 

31 MART 2009
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Mimarlar Odas›, Özürlüler Haftas› nedeniyle
haz›rlad›¤› bas›n bildirisiyle, 1997 y›l›ndan bu
yana ‹mar Kanunu’nda yer alan eriflilebilirlik
yükümlülüklerine ve 2012 y›l›nda tüm kamu-
ya aç›k kullan›mlar›n ilgililerce eriflilebilir ha-
le getirilmesini öngören Özürlüler Yasas›’na
uyulmas› gerekti¤ini vurgulamaktad›r.

Günümüzde insan›n ulafl›labilir bir çevreye
sahip olmas›, en do¤al temel haklardan birisi
olarak kabul edilmektedir. “Ulafl›labilirlik”,
hangi insanl›k durumunda bulunulursa bulu-
nulsun, insanlar için yeryüzünün bütün me-
kânlar›n›n, alanlar›n›n ulafl›labilir, eriflilebilir,
kullan›labilir ve yararlan›labilir olma düzeyini
anlatan ve sürekli geliflen bir kavramd›r. 

Kuflkusuz insan hayat›n› ve yaflam çevreleri-
mizi do¤rudan belirleyen mimarl›k gibi mesleklerin de, ulafl›labilirlik ba¤lam›nda ken-
dilerini yenilemeye ihtiyac› vard›r. Bu ihtiyaca yan›t verecek bilgilerin ve ça¤dafl anla-
y›fllar›n yeni düzenlemelerle, e¤itim ve uygulamaya aktar›lmas› gerekmektedir. Çünkü
yeryüzünü dönüfltüren her çaba özene muhtaçt›r ve dünyan›n art›k insan› yok sayan
anlay›fllara tahammülü yoktur.

Ülkemizde nüfusun % 12.29’unu özürlüler oluflturmaktad›r. Oldukça genifl bir toplum-
sal kesimi oluflturan özürlülerin en temel sorunlar›ndan birisi kentlerde ba¤›ms›z bi-
çimde hareket edememeleri ve bu nedenle yap›l› çevreyi özürlü olmayanlarla eflit bi-
çimde kullanamamalar›d›r. 

Çünkü kentlerde oluflturulan yaflam alanlar› herkesin kullan›m›na olanak tan›yacak bi-
çimde tasarlanamamakta ve uygulanamamaktad›r. Tekerlekli sandalyelilerin toplu ta-
fl›ma sistemlerindeki tüm araçlar› kullanarak istedikleri yere gidebildi¤i, görmeyenle-
rin kendi bafllar›na yollar›n› bularak hareket edebildi¤i, yafll›lar›n parklara rahatl›kla gi-
rip-ç›kabildi¤i, çocuklar›n yaya alanlar›nda yürüyebildi¤i, bebek arabas› kullananlar›n
kent merkezindeki kald›r›mlarda dolaflabildi¤i eriflilebilir kentleri günümüzde ne yaz›k
ki ancak hayal edebiliyoruz. 

Belediyeler baflta olmak üzere yap›l› çevre konusunda çal›flma yapan tüm kamu ku-
rumlar›, mevcut engellere her geçen gün bir yenisini ekleyerek içinden ç›k›lmas› zor ve
geri dönüflü giderek olanaks›zlaflan yap›l› çevre uygulamalar›na imza atmaktad›rlar.
Bu uygulamalar sonucunda, eriflilmesi ve kullan›lmas› zor, hatta olanaks›z, tüm toplum
kesimleri için yaflam kalitesi son derece düflük kentler hayata geçirilmektedir. Yaln›z-
ca günlük ihtiyaçlara yan›t verecek biçimde kurgulanan kentlerde hareket etmekte

Özürlüler Yasas›’na Uymamak Hem Hukuki Hem Vicdani
Bir Suçtur
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güçlük çeken özürlüler ve di¤er kifliler için gözönünde tutulmas› gerekenler unutul-
maktad›r. 

Belediyeler, yenileme çal›flmalar› yapt›¤› kald›r›mlarda bile en temel eriflilebilirlik uygu-
lamas› olan rampalar› yapmay› unutmakta veya standartlara uygun olmad›¤› için yap-
t›klar› rampalar kullan›lamamaktad›r. Kent merkezleri ve yaya kullan›m›n›n yo¤un ol-
du¤u kesimlerde bile kald›r›mlar standart ölçülerden yüksek ve dar yap›lm›flt›r. Görme
özürlüler için ise al›nm›fl herhangi bir önlem bulunmamaktad›r. Baflta okullar olmak
üzere belediyelerin kendi binalar›n›n da dahil oldu¤u pek çok kamu binas›na merdi-
venler nedeniyle özürlüler girememekte ve gerekli önlemler al›nmad›¤› için bunlar› kul-
lanamamaktad›r. Belediyeler kent içi ulafl›mda kullan›lmas› için yeni sat›n ald›klar› oto-
büslerde bile hâlâ yurtd›fl›nda y›llar önce terk edilmifl biçimde tasarlanm›fl olanlar› ter-
cih etmekte, basamaks›z ve rampal› otobüsleri kentlinin kullan›m›na sunmamaktad›r.
Tüm bu engellere say›s›z örnek, ülkemizin her yan›ndaki yerleflimlerden verilebilir. An-
cak kentlerde özürlüleri yok sayan ve onlar›n en yaflamsal etkinliklerini dahi yapama-
yarak toplumsal yaflamdan kopmalar›na neden olan baz› ortak paydalar› ç›karsamak
hiç de zor de¤ildir.

Yap›l› çevre ve bu çevrenin bileflenleri plans›z ve günü kurtarmaya yönelik düzenlen-
mektedir. Önemli ve kentin gelece¤ini etkileyecek olan çal›flmalar bile oldubittiye ge-
tirilerek farkl› toplumsal kesimlerin ve özürlülerin görüflleri al›nmamaktad›r. Kamu-
oyunda özürlüler yard›ma muhtaç bir sosyal grup olarak tan›t›lmakta ve bu kiflilerin
gereksinimleri sosyal yard›ma indirgenerek yap›l› çevrede kamuya düflen sorumluluk-
lardan kaç›n›lmaktad›r. Belediyeler “özürlü parklar›” ve üstgeçitlerde “özürlü asansör-
leri” yaparak bu sorumluluklar›n› yerine getirildiklerini iddia ederek asl›nda hem ayr›m-
c› uygulamalara imza atmakta, hem de eriflilebilir olmayan ve içinden ç›k›lmas› zorla-
flan uygulamalara bir yenisini eklemektedir. Tüm bunlar, ülkemizde eriflilebilirli¤in hâ-
lâ tasar›m ve uygulama sürecinin bir parças› olarak görülmedi¤ini ve özürlülerin yap›-
l› çevrede yap›lmayanlar ve yanl›fl yap›lanlar nedeniyle toplumsal d›fllanmaya maruz
kald›¤›n›n göstergeleridir.

Hareketliliklerinin önündeki engeller kald›r›larak kolaylaflt›r›c› önlemlerin al›nd›¤› çev-
reler oluflturuldu¤unda, özürlüler de herkesle birlikte ve herkes kadar toplumsal ya-
flamda varolabilecek ve topluma katk› sunabilecektir. 

Unutulmamal›d›r ki, 1997 y›l›ndan bu yana ‹mar Kanunu’nda yer alan eriflilebilirlik yü-
kümlülüklerine ve 2012 y›l›nda tüm kamuya aç›k kullan›mlar›n ilgililerce eriflilebilir hale
getirilmesini öngören Özürlüler Yasas›’na uymamak hem hukuki hem vicdani bir suç-
tur.

TMMOB Mimarlar Odas› 

14 MAYIS 2009
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2009 Y›l› Dünya Çevre Günü’nün temas›
“Yaflama Sahip Ç›k” olarak belirlendi. Bu
ça¤r› içinde yaflad›¤›m›z çevreye tüm Ülke
sakinlerinin sahip ç›kmas›n› öngördü¤ü için
özel bir anlam tafl›yor. Bu ça¤r› ayn› za-
manda çevrenin yaflanabilir bir düzeyde
tutulmas›n›n ve bizden sonraki nesillerin de
yararlanabilmesi için gerekli önlemlerin
al›nmas›n›n yaflam hakk› kadar önemli ol-
du¤unu ve tüm insanl›¤›n bu ba¤lamda so-
rumluluk üstlenmesini vurguluyor.

Böylesine bir ça¤r›ya neden gerek görül-
dü? Hangi güçler ve etkenler çevremizi
tehdit ediyor? 1972 y›l›nda Stockholm Çev-
re Konferans›’nda dünyan›n do¤al dengesi-
nin korunmas› için insan ve do¤al varl›klara
öncelik veren bir anlay›fl›n egemen olmas›
gere¤i ortaya koyuldu. O günden günümü-
ze de¤in, çevrenin do¤al bileflenleri olan
hava, su ve toprak ve insanl›¤›n kimi haller-

de do¤a ile ortak oluflturdu¤u yap›laflm›fl yaflam çevreleri global güçlerin kar güdüsü-
nü ve ifltah›n› artt›rmakta, koflul tan›mayan bu güçler “önce insan ve çevresi” anlay›fl›
yerine “önce ekonomi, tüketim ve kâr anlay›fl›”n› getirmektedirler. Bu anlay›fl, finansal
kârlar›n tüm de¤erleri yok etti¤i, hemen her fleyi metalaflt›rd›¤› bir ortamda do¤am›z-
la birlikte tüm hayat kaynaklar›m›z› da kurutmaktad›r.

Su varl›klar›n›n özellefltirilmesi; fosil yak›tlar›n neden oldu¤u küresel ›s›nma; h›zl› ve ku-
ral tan›mayan kentleflme; açl›k ve yoksulluk ve savafllar yaflam alanlar›m›z› daraltmak-
ta, kentsel, do¤al ve kültürel de¤erlerimizi tehdit etmektedir. Bugün çevre kirlenmesi,
tüm hastal›klar›n dörtte birine neden olmakta; nüfus art›fl›, ekonomik büyüme ve kü-
reselleflme benzeri görülmemifl bir oranda, topra¤›n kullan›m›n› olumsuz yönde de¤ifl-
tirmekte; kullan›labilir su kaynaklar›n›n büyük bölümü tar›msal sulamaya yönelmekte;
kurakl›k, art›k daha fliddetli ve uzun periyotlu olarak gözlenmekte; tüketim, dengesiz
bir flekilde artmakta; canl› çeflitlili¤indeki azalma ve iklim de¤ifliklikleri, yerine konula-
maz ve onar›lamaz kay›plar haline gelmektedir. 

Bu gözlemler ve tehditler ülkemiz için de geçerlidir. Ulusal düzeydeki çevre sorunla-
r›n›n kaynaklar› aras›nda iklim de¤iflikli¤i, su varl›¤›m›z›n k›tl›¤› ve kirlenmesi, biyolojik
çeflitlili¤in yok olmas›, çarp›k kentleflme, do¤al ve kültürel varl›klar›m›z›n tahribi ve
hatta yok olmas› yer almaktad›r.

K›s›tl› olan su varl›¤›m›z› de¤iflik nedenlere ba¤l› olarak ak›lc› bir flekilde kullanam›yo-
ruz ve etkili bir biçimde koruyam›yoruz. 

Biyolojik çeflitlili¤imiz yok oluyor. 135’i uluslararas› öneme sahip olan 500 sulak alan›-
m›zda ciddi oranlarda kuruma ve kirlenme mevcut. 

Kentlerimiz ranta dayal› büyüme politikalar›na teslim olmakta. 2006 y›l›nda 49,5 mil-
yon olan kent nüfusunun 2010 y›l›nda 53,5 milyon olmas› beklenmekte. Bu tabloya
sosyal ve teknik altyap› eksiklikleri de eklendi¤inde kentsel yaflam alanlar›m›z›n gide-
rek yaflanamaz hale geldi¤i görülmekte. 

5 Haziran Dünya Çevre Günü “Yaflama Sahip Ç›k”
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Bitmeyecek ve yerine yenileri gelecek anlay›fl›yla kulland›¤›m›z do¤al ve kültürel kay-
naklar›m›z ve de¤erlerimiz nitelik yitirmekte ve yokolmakta. 

Son y›llarda ele al›nan Maden Yasas›, Kültür ve Tabiat Varl›klar›n› Koruma mevzuat›n-
daki de¤ifliklikler, Orman Arazilerinin Sat›fl› ve K›y› Kanunu gibi konularda Anayasa de-
¤ifliklikleri giriflimleri, Kentsel Dönüflüm Yasalar›, tar›m arazilerinin korunmas› ve kulla-
n›lmas›na yönelik getirilen yeni kurallar, Turizmi Teflvik mevzuat›nda yap›lan ve yap›l-
mak istenen de¤ifliklikler tar›m arazilerimizin, ormanlar›m›z›n, k›y›lar›m›z›n, do¤al, tari-
hî ve kültürel varl›klar›m›z›n ya¤ma ve talan›na sadece birkaç örnektir.

Ulusal gelirimizin önemli bir bölümünü oluflturan turizm sektörü, varl›¤›n›n en önemli
girdileri olan do¤al ve kültürel kaynaklar›n›n korunmas› ve gelifltirilmesi için gerekli ön-
lemlerin al›nmamas› halinde etkinli¤ini yitirecektir. 

Oysa Türkiye Cumhuriyeti Anayasas›, herkesin sa¤l›kl› ve dengeli bir çevrede yaflama
hakk›na sahip oldu¤unu; çevreyi gelifltirmenin, çevre sa¤l›¤›n› koruman›n ve çevre kir-
lenmesini önlemenin devletin ve vatandafllar›n ödevi oldu¤unu öngörmüfltür. Anaya-
sam›z ayr›ca, devlete tarih, kültür ve tabiat varl›klar›n›n ve de¤erlerinin korunmas›n›
sa¤lamas› ve bu amaçla destekleyici ve teflvik edici önlemler almas› görevini vermifl-
tir. 

TMMOB Mimarlar Odas›, oluflturdu¤u ve kamuya duyurdu¤u “Türkiye Mimarl›k Politi-
kas›” metninde de yer ald›¤› gibi, Anayasa’daki bu temel hükümlerden yola ç›karak,
sa¤l›kl› ve güvenli bir çevrede yaflama hakk›n›n, evrensel ve ulusal hukuk aç›s›ndan en
temel insan hakk› oldu¤unu; olumlu yap›laflm›fl çevrenin, sa¤l›kl› ve güvenli bir toplum-
sal çevrenin ön ad›m›n› oluflturdu¤unu Dünya Çevre Günü nedeniyle bir kez daha vur-
gulamaktad›r. 

TMMOB Mimarlar Odas›, kamu yönetiminin bütün yurttafllara olabildi¤ince eflit yafla-
ma koflullar› ve kaliteli yaflam çevreleri sundu¤u; tarihsel, kültürel ve do¤al de¤erlerin
korunmas› ve yaflat›lmas› için yeterli kurumsal yap›lanmalar›n olufltu¤u; yap›l› çevrenin
gelece¤ine ve sorunlar›na ortak çözüm aray›fl›n kamu yönetimi güvencesinde, merke-
zî-yerel yönetim iflbirli¤iyle, kentlilerin, kentli kurulufllar›n, toplumun demokratik kat›l›-
m›n› içeren eylem programlar› ile gerçekleflebilece¤i ortamlar› hak etti¤ine içtenlikle
inanmaktad›r.

Yaflad›¤›m›z küresel sorunlara karfl›, “bar›fl›n, do¤am›z›n, kültürel geliflmenin ve yafla-
m›n savunuldu¤u bir gelecek için” küresel dayan›flmay› öne ç›karman›n mesleki bir so-
rumluluk oldu¤unu bilerek, do¤am›z›n h›zla tüketilerek yozlaflt›r›lmas› ve tahrip edil-
mesi karfl›s›nda, yaflam›n sürdürülmesine yönelik politikalar belirlemeyi hedefliyoruz. 

Gerek yap›laflm›fl gerekse do¤al çevremizi tehdit eden ranta, ayr›cal›kl› imara, ya¤ma-
ya dayal› kentleflme kararlar›na karfl› kamudan ve bilimsellikten yana olan yasal müca-
delemiz sonuna kadar sürdürülecektir. 

BAfiKA B‹R DÜNYA YOKTUR, AMA YAfiANACAK BAfiKA B‹R DÜNYA YARATMAK
MÜMKÜNDÜR. 

YAfiAMIMIZA SAH‹P OLAB‹LD‹⁄‹M‹Z ÖLÇÜDE, ÇOCUKLARIMIZ DAHA MUTLU B‹R
DÜNYADA YAfiAYACAKLARDIR.

TMMOB Mimarlar Odas› 

4 HAZ‹RAN 2009
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Uzun y›llar ‹zmir Kent gündeminde önemli tart›flmalara neden olan ‹zmir - Çeflme Oto-
yolu’nun devam› olarak ‹kiztepeler – Konak – Halkap›nar ‹zmir kent içi geçifli projesi
“Kordonyolu” ile ilgili imar planlar›, flehircilik bilimine, planlama ilkelerine ve kentin
kimli¤ine ayk›r› olmas› nedenleriyle yarg› taraf›ndan iptal edilmifltir. Kentin merkezin-
den ve deniz doldurularak çok izli yol yap›lmas› hukuken olanakl› de¤ildir.

Ancak, yarg› sürecindeki esnekliklerden yararlan›larak oldu bitti ile deniz doldurul-
mufl, Halkap›nar – Alsancak Liman› aras›ndaki viyadükler infla edilmifltir. Yaklafl›k 10
y›ld›r kentin girifl alanlar›nda, turizm rotalar›nda yar›m kalm›fl viyadükler ve ayaklar›
olanca çirkinlikleri ile durmaktad›rlar. ‹zmir kent içi ulafl›m sisteminin bir parças› olma-
yan bu viyadüklerin ve viyadük ayaklar›n›n yarg› kararlar› do¤rultusunda y›k›lmas› ve
bu kentsel çirkinliklerin ortadan kald›r›lmas› zorunludur.

Yarg› karar› ile yap›lmas›na ve tamamlanmas›na olanak kalmayan Kordonyolu’nun,
iptali sonucunda, Alsancak – Liman caddesi – Halkap›nar aras›nda yar›m kalm›fl olan
viyadüklerin ve viyadük ayaklar›n›n, daha az kamu zarar› ile çözülebilmesi aray›fllar›
kapsam›nda, yar›m kalan viyadüklerin Alsancak Liman›’na ba¤lant›s›n›n sa¤lanmas›n›

Hukuk D›fl› Viyadükler Y›k›ls›n
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ve di¤er viyadük ayaklar›n›n y›k›lmas›n› öngören Naz›m ‹mar Plan› ve Uygulama ‹mar
Plan› ‹zmir Büyükflehir Belediye Meclisi’nce karara ba¤lanm›fl, çok uzun süredir ortada
duran kent sorunlar›na bir çözüm yolu gelifltirilmifltir.

‹zmir’deki bu ak›lc› ve olumlu geliflme sonucu haz›rlanan imar planlar›, Alsancak Lima-
n›’n›n özellefltirme kapsam›nda olmas› nedeniyle Baflbakanl›k Özellefltirme ‹daresi ta-
raf›ndan, özellefltirme mevzuat›na s›¤›n›larak uygun bulunmam›flt›r. Özetle, Baflbakan-
l›k Özellefltirme ‹daresi’nin ‹zmir’in bu büyük kentsel sorununun ve kentin girifl koridor-
lar›ndaki hukuk d›fl› çirkinliklerin sürmesini istedi¤i ortaya ç›kmaktad›r.

Önerilen imar planlar› ile, Alsancak Liman›’n›n ulafl›m sorunu da çözülmekte, Limandan
ç›kan t›rlar›n kent içi trafi¤ini kesmeden en k›sa yoldan çevre yoluna ulaflabilmesi sa¤-
lanabilmektedir. Özellefltirme ‹daresi’nin alm›fl oldu¤u karara bak›ld›¤›nda bu sorunlar-
dan ve ‹zmir Liman›’n›n ulafl›m gereksinimlerinden bihaber oldu¤u ortaya ç›kmaktad›r.

Ülkemizde planlama alan›n›n çok otoriteli bir yap›ya ve mevzuata dönüfltürülmesinde-
ki çarp›kl›k bu somut olayda bir kez daha kendini göstermektedir. Kent planlar›n›n, ya-
p›lmas› ve onaylama yetkisinin çeflitli kurumlara da¤›t›lm›fl olmas›n›n, kent sorunlar›n›n
çözümünü nas›l engelledi¤i, planlaman›n bütünlü¤ü ilkesini nas›l zedeledi¤i de çarp›c›
bir flekilde kan›tlanmaktad›r bu olayla.

Sonuç:

Kent içi ulafl›m sorunlar›n›n, yasalara ve kent de¤erlerine ayk›r› olarak yaln›zca kara-
yolu ile çözülemeyece¤i, bu anlay›fl ve politikalardan vazgeçilmesi gerekti¤i bilinmeli-
dir.

‹zmir Liman›’ndan, yük tafl›yan t›rlar›n ve turist otobüslerinin çevre yoluna en k›sa yol-
dan ve kent içi trafi¤ini en az etkileyecek flekilde ulafl›m›n› sa¤layacak bir çözüm öne-
risi olan, yar›m kalm›fl viyadüklerin limana ba¤lant›s›n› öngören ‹mar Planlar› en k›sa za-
manda Özellefltirme ‹daresi’nce benimsenmeli ve yetkileri ba¤lam›nda h›zla gere¤i ya-
p›lmal›d›r.

Di¤er viyadük ayaklar› da y›k›l›p, ortadan kald›r›larak ‹zmir’in Turizm Liman› önündeki
hukuk d›fl› kentsel çirkinliklerin temizlenmesi sa¤lanmal› ve yarg› karar›n›n gere¤i yeri-
ne getirilmelidir.

‹zmir’in planl›, güvenli ve kaliteli kentsel mekânlara sahip bir kent olabilmesi ba¤la-
m›nda viyadük sorunlar›n›n h›zla çözülmesi konusunda baflta Özellefltirme ‹daresi ol-
mak üzere bütün kurumlara sorumluluklar›n› biran önce yerine getirmeleri gere¤ini
hat›rlat›yor, geliflmeleri kamuoyuna duyuruyoruz.

TMMOB ‹ZM‹R ‹L KOORD‹NASYON KURULU

20 TEMMUZ 2009
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Son zamanlarda ‹zmir’de ve tüm Türkiye’de
üniversite harç zamlar›na karfl› protestolar›yla
gündeme gelen üniversite ö¤rencilerinin a¤›r
yaflam koflullar›yla mücadele ettikleri ortaya
ç›kt›. 

TMMOB ‹zmir ‹l Koordinasyon Kurulu ö¤renci
üyeleri taraf›ndan 2008-2009 ö¤retim y›l›nda
yap›lan anketin sonuçlar› aç›kland›. Anket, ‹z-
mir’de; Dokuz Eylül Üniversitesi, Ege Üniversi-
tesi, Celal Bayar Üniversitesi ve ‹zmir Yüksek

Teknoloji Enstitüsü’nün mühendislik mimarl›k fakültelerinde ve Yaflar Üniversitesi’nin
endüstri mühendisli¤i bölümünde okuyan 1667 (binalt›yüzaltm›flyedi) üniversite ö¤-
rencisine uyguland›. 

Anketin gerçeklefltirilmesinde TMMOB’ne ba¤l› Odalara üye 100’e yak›n mühendislik –
mimarl›k bölümü ö¤rencisi görev ald›. Anket kapsam›nda ö¤rencilere bar›nma, bes-
lenme, ulafl›m, sosyal kültürel etkinlikler, kente bak›fl, meslek odalar›yla iliflkileri, mer-
kezi ve yerel yönetimlerden beklentileri konular›nda sorular yöneltildi. Anket sonu-
cunda üniversite ö¤rencilerinin çok büyük bar›nma ve beslenme sorunlar›yla mücade-
le etti¤i, ö¤rencilerin kiradan ve temel giderlerinden kalan parayla beslenmeye çal›fl-
t›klar› ortaya ç›kt›. Ö¤rencilerin yar›s›ndan fazlas›n›n (%59) hiçbir sosyal etkinlik, spor
veya kulüp çal›flmas›na kat›lmad›¤›, yaln›zca % 10’unun çok az oranda sinema ve tiyat-
ro gibi kültürel etkinlikleri izleyebildi¤i ortaya ç›kt›. Odalar aç›s›ndan sevindirici olan
ise ö¤rencilerin %47’sinin meslek odas›n› tan›d›¤›n› ve %63’ünün meslek odalar›n›n ö¤-
renci üyeleri için etkinlik (e¤itim, kültür-sanat, teknik gezi vb.) düzenledi¤ini ifade et-
mesi oldu. TMMOB ‹zmir ‹l Koordinasyon Kurulu Sekreteri Ferdan Çiftçi anket sonuç-
lar› hakk›nda flunlar› söyledi; 

“‹zmir’de mühendislik, mimarl›k ve flehir planc›l›¤› bölümlerinde okuyan 1667 ö¤ren-
ciyle gerçeklefltirdi¤imiz anketin sonucunda ortaya ç›kan tablo çok düflündürücüdür. 

Ankette, ö¤rencilerin %36’s›n›n kendi ailelerinin yan›nda kald›¤›; %64’nü ise baflka il-
lerden okul kazanarak kente gelen ö¤rencilerin oluflturdu¤u görülmüfltür. Kent d›fl›n-
dan gelen ö¤rencilerin bar›nma sorunlar›n› nas›l çözdükleri incelendi¤inde bu ö¤ren-
cilerin %65’inin ö¤renci evinde bar›nd›¤›, yaln›zca % 18’inin devlet yurtlar›ndan yarar-
lanabildi¤i, %7’sinin yar› özel devlet yurtlar›nda (daha pahal› olan ö¤renci köyü vb.) ve
%10’unun ise özel yurtlarda kald›¤› saptanm›flt›r.   Ö¤renci evinde kalanlar›n %40’› 1-2
kiflilik; % 57’si ise 3-4 kiflilik evlerde bar›nmaktad›r. Bu ö¤rencilerin % 37’si ayl›k kira
olarak 300-499 TL; % 49’u ise 500-699 TL ödemektedir. 

Anketimizde ö¤rencilerin % 62’sinin günde üç ö¤ün yemek yiyemedi¤i ortaya ç›km›fl-
t›r. Ö¤rencilerin % 72’si dengeli beslenemedi¤ini beyan etmifltir. Yurtta ve ö¤renci
evinde kalan ö¤rencilere beslenme ihtiyaçlar› için haftada ne kadar para ay›rabildikle-

TMMOB ‹zmir ‹l Koordinasyon Kurulu ö¤renci üye komisyonunun ‹zmir’de üniversi-
te ö¤rencileri aras›nda yapt›¤› anket, üniversitelilerin beslenme ve bar›nma sorun-
lar›n›n gerçek boyutunu ortaya ç›kard›. 

Üniversite Ö¤rencileri Açl›k S›n›r›nda Yafl›yor!
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ri sorusu yöneltilmifltir. Ö¤renci evinde kalan ö¤rencilerin % 30’u beslenmek için haf-
tada 30-49 TL ay›rabilirken, % 10’u 30 TL’den az, % 34’ü ise 50-69 TL aras›nda bir büt-
çeyle beslenmeye çal›flmaktad›r. 

Yurtta kalan ö¤renciler için de bu tablo de¤iflmemektedir. Devlet yurdunda kalan ö¤-
rencilerin % 35’i haftada 30-49 TL ile beslenmeye çal›flmakta, % 14’ü beslenmesine haf-
tada 30 TL’den az bütçe ay›rabilmekte; % 30’u ise yemek ihtiyac› için haftada 50-69
TL harcayabilmektedir. 

Ö¤renci evinde kalanlar›n yaln›zca % 26’s›, yurtta kalan ö¤rencilerin ise yaln›zca %21’i
beslenme ihtiyac› için haftada 70 TL’den fazla harcayabilmektedir. 

Bu tablo de¤erlendirildi¤inde ö¤renci evinde kalan ö¤rencilerin % 64’ünün; yurtta ka-
lan ö¤rencilerin ise % 65’inin beslenme gideri olarak haftada ancak 30-69 TL ay›rabil-
di¤i ortaya ç›kmaktad›r. Bu rakama haftada 30 TL’den daha az parayla beslenmeye
çal›flanlar da eklendi¤inde ‹zmir’de ö¤rencilerin ortalama % 75’inin, yani her 4 ö¤ren-
ciden 3’ünün beslenebilmek için günde 3 TL ile en fazla 10 TL aras›nda harcama yapa-
bildi¤ini görmekteyiz. Bu da ‹zmir’de ö¤rencilerin dörtte üçünün açl›k s›n›r›nda yafla-
d›¤› anlam›na gelmektedir. Bu bütçe ile genç bir insan›n sa¤l›kl› beslenmesi mümkün
de¤ildir.  

Ucuz devlet yurdu say›s›n›n yeterli olmamas› ö¤rencileri özel yurtlarda veya ö¤renci
evlerinde bar›nmak zorunda b›rakmaktad›r. Bu durum ailelere kira ve di¤er fatura gi-
derleri ile birlikte çok yüksek bar›nma maliyetleri ç›karmaktad›r. Ö¤renciler bar›nma,
ulafl›m ve elektrik, su gibi temel faturalar›n› ödedikten sonra kalan parayla beslenme-
ye çal›flmaktad›rlar. Sosyal ve kültürel ihtiyaçlar›na ise neredeyse hiç bütçe ay›rama-
maktad›rlar. 

Anketimizde, ö¤renciler, yeni üniversiteler aç›l›rken bar›nma sorununa mutlaka çözüm
üretilmesini ve devlet yurdu say›s›n›n yeterli hale getirilmesini istemektedirler. ‹zmir’de
yerel yönetimden, ö¤rencilerin ucuza kiralayabilecekleri ö¤renci sitelerinin yap›lmas›-
n› ve bu sitelerde sosyal tesislere, ucuz al›flverifl merkezlerine yer verilmesini talep et-
mektedirler. Ayr›ca ö¤rencinin ödedi¤i elektrik ve su gibi temel faturalardan vergi al›n-
mamas›n› istemektedirler. 

Di¤er illerde oldu¤u gibi ‹zmir’de de ö¤rencilerin bar›nma sorunu piyasan›n insaf›na
terk edilmifltir. Altyap›s› yetersiz evler, dört-befl ö¤rencinin kiralayaca¤› var say›larak
çok yüksek fiyatlarla kiraya verilmektedir. Üniversite gençli¤i için sosyal devletin ge-
re¤i olan hizmetlerin hiçbiri verilmezken %8 ile %500 aras›nda de¤iflen oranlarda ya-
p›lan yüksek harç zamlar› ile ö¤rencinin e¤itim hakk› resmen elinden al›nmakta, ö¤ren-
ci müflteri konumuna indirgenmekte ve paras› olan okusun düzeni yerlefltirilmektedir.
Bu durum ülkemiz için utanç vericidir. 

YÖK’ü ivedilikle harç zamlar›n› geri almaya, AKP hükümetini ve yerel yönetimleri üni-
versite gençli¤imizin sorunlar›n› görmeye ve h›zla bu konuda sosyal politikalar üret-
meye ve uygulamaya davet ediyoruz.” 

TMMOB ‹ZM‹R ‹L KOORD‹NASYON KURULU

29 TEMMUZ 2009
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03.04.2009 tarihinde Kültür ve
Turizm Bakanl›¤›nca onaylanan
ve 20.04.2009 tarihinde Beledi-
ye Baflkanl›¤› ilan panosunda as-
k›ya ç›kar›lan ‹zmir ‹nciralt› Tu-
rizm Merkezi 1/25.000 ölçekli
çevre düzeni plan› revizyonuna
afla¤›da belirtilen gerekçeler ne-
deniyle itiraz edilmifltir. ‹tiraza
olumlu bir yan›t al›namad›¤› için
TMMOB fiehir Planc›lar› Odas› ve
TMMOB Mimarlar Odas› konuyu
yarg›ya tafl›mak zorunda kalm›fl-
t›r.

DAVA GEREKÇELER‹M‹Z:

• Çevre düzeni planlar›n›n, 1/100.000 ve 1/50.000 ölçekli yap›lmakta oldu¤u Kanun ile
düzenlenmifltir, bu durumda 1/25.000 ölçekte yap›lan söz konusu plan›n bafll›¤› ile il-
gili kanun aras›nda çeliflki bulunmas›, 

• Çevre düzeni plan› revizyonu ile planlama alan›nda önemli miktardaki yerin yüksek
yap›laflma de¤erleri ile yap›laflmaya aç›ld›¤›; planla getirilen emsal de¤erleri ile turiz-
min bölgede geliflmesi halinde, büyük bir k›sm› bu güne kadar do¤al yap›s›n› korumufl
bu alanlar›n do¤al yap›s›n›n önemli ölçüde bozulaca¤›,

• 1/25.000 ölçekli çevre düzeni plan› revizyonunun, Büyükflehir Belediye Baflkanl›¤›n-
ca onaylanan 1/25.000 ölçekli ‹zmir Kentsel Bölge Naz›m ‹mar Plan› ile olan iliflkisi ve
uyumu aç›s›ndan irdelenmedi¤i, 

• ‹zmir kentinin bütününe hizmet eden böylesi bir alan›n, çevresiyle birlikte ele al›nma-
s›, hatta kent merkezi ile iliflkisinin kurularak planlanmas› gerekti¤i; bunun çevre düze-
ni plan revizyonu ile sa¤lanmad›¤›, 

‹zmir ‹nciralt› Turizm Merkezi 1/25.000 ölçekli çevre düzeni plan› revizyonuna yöne-
lik olarak TMMOB Mimarlar Odas› ve fiehir Planc›lar› Odas› ‹zmir fiubeleri taraf›ndan
dava aç›lm›flt›r. Aç›lan davaya iliflkin kamuoyunu bilgilendirmek amac›yla 05 A¤us-
tos 2009 günü TMMOB ‹zmir ‹l Koordinasyon Kurulu taraf›ndan bas›n toplant›s› ya-
p›lm›flt›r. Bas›n aç›klamas›nda ‹zmir ‹l Koordinasyon Kurulu Sekreteri Ferdan Ç‹FTÇ‹,
davay› açan iki Oda olmas›na karfl›l›k bu davan›n ‹zmir ‹l Koordinasyon Kurulu’nun
davas› oldu¤unu belirtmifl ve di¤er Odalar›n da süreç içinde davaya müdahil olaca-
¤›n› ifade etmifltir. Dava gerekçelerine iliflkin bilgilendirmeyi fiehir Planc›lar› Odas›
‹zmir fiubesi Yönetim Kurulu Baflkan› Tolga Ç‹L‹NG‹R ve Mimarlar Odas› ‹zmir fiube-
si Yönetim Kurulu Baflkan› Hasan TOPAL yapm›fl; bölgenin jeolojik yap›s›na iliflkin
bilgiyi de Jeoloji Mühendisleri Odas› ‹zmir fiubesi Yönetim Kurulu Üyesi Gültekin D‹-
K‹L‹KAYA aktarm›flt›r. 

‹zmir ‹nciralt› Turizm Merkezi 1/25.000 Ölçekli Çevre
Düzeni Plan› Revizyonu’na Dava Aç›ld›
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• Plan›n, kat›l›mc› bir anlay›flla yap›lmad›¤›, plan süreci ile ilgili bilgilerin ilgili kesimlere
verilmedi¤i, 

• Plan notlar› kapsam›nda “residans” kavram› geçmesine karfl›n, bunu aç›klay›c› bir
hükmün planda ve mevzuatta yer almad›¤›, 

• Plan ile önerilen HRS (Hafif Rayl› Sistem)’e iliflkin bir aç›klama yap›lmad›¤›, turistik
amaçl› m›, yoksa ulafl›ma hizmet amaçl› m› olaca¤›, kentin metro sistemi ile iliflkilendi-
rilip iliflkilendirilmeyece¤inin belirsiz olmas›, 

• Plan ile önerilen “kür merkezleri” kapsam›nda neler yap›laca¤›na bir aç›kl›k getirilme-
di¤i; bu bölgede “kür merkezi” yap›m›na olanak sa¤layacak plan mahallinde bir do¤al
kaynak olup olmad›¤› konusunun araflt›r›ld›¤›na dair bir bilgiye plan aç›klama raporun-
da rastlan›lmad›¤›, 

• Plan kapsam›nda yap›lmas› önerilen “termal tesislerin” at›k suyunun nas›l bertaraf
edilece¤ine, plan raporu ve notlar› ile bir aç›kl›k getirilmemifl olmas›, 

• Böyle bir plan›n; plan› yap›lan alan›n toprak kalitesi, bitki örtüsü, tar›m yap›lan alan-
lar›n›n varl›¤› sebebiyle, farkl› uzmanl›k alanlar›n›n bir araya getirildi¤i bir anlay›flla ha-
z›rlanmas› gerekti¤i,  

• Planlama alan›ndaki mülkiyet dokusunun, plan ile getirilen planlama kararlar›nda ana
belirleyici olmas›,

• Plan aç›klama raporunda, planlama alan›n›n jeolojik durumuna iliflkin k›sa bir bölüm
yer almas›na karfl›n, jeolojik aç›dan hareketli olan bu bölgede ne tür önlemler al›nmas›
gerekti¤i konusuna yer verilmedi¤i, plana yans›mas›n›n ne flekilde olaca¤›n›n saptana-
mad›¤›, oysa bu ölçekteki bir planda kaynaklar›n korunmas›na yönelik esaslar›n tan›m-
lanmas› gerekti¤i, 

• Rapordan anlafl›laca¤› gibi gerekli jeolojik etütlerin yap›lmadan plan kararlar›n›n ge-
lifltirildi¤i,

• SWOT (GZFT) analizlerinde yöredeki sera alanlar›n›n bir f›rsat (olanak) olarak tan›m-
lanmas›na karfl›n, getirilen plan›n sera alanlar›n› ortadan kald›ran bir plan olmas› nede-
niyle çeliflki içermesi.

‹zmir ‹nciralt› Turizm Merkezi 1/25.000 ölçekli çevre düzeni plan› revizyonu, flehircilik
esaslar› ve planlama ilkelerine ayk›r›d›r.

TMMOB ‹ZM‹R ‹L KOORD‹NASYON KURULU

5 A⁄USTOS 2009
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Ne yaz›kt›r ki 21. yüzy›lda, insano¤lunun teknolojik geliflmesine övgüler sundu¤umuz
günümüz koflullar›nda, geliflmifl büyük kentlerimizde bile, sel, deprem, heyelan, hor-
tum, kurakl›k gibi do¤a olaylar› hâlâ afete dönüflebilmektedir.

Yak›n bir zamanda ‹stanbul, ‹zmir, Adana gibi büyük kentlerimizde yaflanan seller, da-
ha sonra Karadeniz illerinde Ordu, Bart›n, Rize, Artvin ve Giresun’da ac› bir felakete
dönüflmüfltür. 

Bu felaketin nedeni, her zaman söyledi¤imiz gibi yap›laflma, ulafl›m ve yaflam alanlar›-
m›z›n yer seçimlerine iliflkin yanl›fllard›r ve bu yanl›fllar› do¤uran ranta dayal› kararlar-
d›r. 

Giresun’da Karadeniz Sahil Yolu’nun yer seçiminden projesine kadar yanl›fl oldu¤u, ya-
flanan sel felaketi ile gözler önüne serilmifltir. Denizden korumak amac›yla yükseltile-
rek yap›lan Sahil Yolu, yerleflim alanlar› ile deniz aras›nda bir set oluflturarak, yerleflim
bölgesini adeta bir havuz haline getirmifltir. Çukurda kalan yerleflim alan›n›n dolu bir
havuza dönüflmemesi için su tahliyesi, drenaj›, menfez kapasitesi vb. yeterli altyap›
önlemi al›nmad›¤› da ortadad›r.

Dere yataklar›n›n yasak olsa da yap›laflmaya aç›lm›fl olmas› ise, rant kayg›lar›na yenil-
miflli¤i, plans›zl›¤› veya imar aflar›n› hat›rlat›yor. Dere yataklar›n›n ›slah edilmemesi ve
bu nedenle baz› okullar›n ve Giresun Devlet Hastanesi’nin baz› bölümlerinin sel sular›
ile zarar görmesi, afetlerde ayakta durmas› gereken kamu yap›lar›n›n fizikî durumunun
ve yer seçimlerinin hâlâ sorunlu oldu¤unu göstermektedir.

Artvin’de de dere yata¤›ndaki yap›laflman›n yanl›fll›¤› gözler önüne serilirken, derede-
ki su miktar›n› kontrol alt›na almak için yap›lan su bentlerinin, malzemesinde, iflçili¤in-
de ve denetiminde sorunlar oldu¤u da bentlerin y›k›lmas› ile ortaya ç›km›flt›r. DS‹ ta-
raf›ndan bu bentlerin inflas› için yap›lan ihalede ise, kalite ve yeterlilik yerine düflük
maliyet unsurunun tercih edildi¤i anlafl›lmaktad›r. 

1999 Depremlerinin Onuncu Y›l›nda, Biz De¤il, 
Do¤a Konufluyor ve Uyar›yor!...
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Görüldü¤ü ve yafland›¤› gibi kentlerimiz afetler bak›m›ndan hâlâ risk alt›ndad›r!

Plans›z kentleflme, göçler, kaçak yap›laflma, denetimsizlik, riskli-yasakl› alanlarda yap›-
laflmalar gibi bafll›ca imar faaliyetlerine yönelik sorunlar›n yan› s›ra; risklere karfl› ön-
lem al›nmamas›, afete yönelik gerekli haz›rl›klar›n yap›lmamas›, yeterli bütçe ve teknik
donan›m sa¤lanmamas›, toplumsal bilincin oluflmamas› vb. birçok neden afet riskleri-
ni artt›rmaktad›r.

Büyük kent-küçük kent, k›rsal ya da flehir veya metropol… Ay›r›m olmaks›z›n, felake-
tin nedeni hep ayn›d›r ve bu nedenle de sonuçlar› da hep ayn› olmaktad›r. Sonuçta,
tüm kent, tüm yaflam etkilenmektedir ve sorun kesinlikle tek yap› ölçe¤inde de¤il,
imar ile ilgili temel yaklafl›mda, yani zihniyettedir.

Sa¤l›kl› yaflam alanlar›m›z için, planlama kararlar›ndan bafllayan tasar›m, uygulama,
denetim ve kullan›m süreçlerinden oluflan “yap› üretim süreci”ne iliflkin bütünsel bir
sistemimiz hâlâ bulunmamaktad›r ve bunun nedeni mevcut –iktidarlar de¤iflse de hiç
de¤iflmeyen- imar politikalard›r. 

Biz istemesek de yer kabu¤u yap›s›n› de¤ifltirecek, yaflam kayna¤›m›z olan iklimsel ya-
¤›fllar gibi do¤al olan olaylar ile do¤a, zaman zaman dingin, ama bazen de öfkeli ko-
nuflmalar yapacak; biz hat›rlamak istemesek de kendisini hat›rlatacakt›r. Önemli olan
do¤a olaylar›n› “afete” dönüfltürmemektir. Çabam›z›, unutmak yerine; ak›l, mant›k, bi-
limle buluflmaya yöneltmek için neyi bekliyoruz? Birbirimizle buluflmaya yönelmek,
“zihniyeti de¤ifltirmek” için örgütlenmek gerçekten çok mu zordur?

Sa¤l›kl› ve güvenli yaflam çevreleri oluflturmak için bütün do¤al ve do¤al olmayan et-
kenleri göze almak, bu konuda anayasal bir görevi bulunan kamu yönetimi ile bu uy-
gulamalar› fiilen yürüten yerel yönetimlerin aslî görevidir. Bu görevi hat›rlatmak da il-
gili toplumsal kesimler olarak bizlerin görevidir.

Geçen y›l 17 A¤ustos’ta “Sözün bitti¤i yerde art›k susmak ve tüm meslek disiplinleri-
nin ve halk›n kat›l›m› ile harekete geçmek gerekir…” demifltik.

Bu nedenle bir kez daha diyoruz ki, kamu yönetiminden, birey ve toplum olarak sa¤-
l›kl› ve güvenli bir yaflam hakk›m›z› talep etmek, kent, kültür, demokrasi ve mimarl›k
politikas› için gerekli oldu¤u kadar, afetler politikas›n›n da temelini oluflturmak için ge-
reklidir. 

Bu anlamda, yaflanan afetlerin son olmas› için daha fazla geç olmadan, bir an önce
ça¤dafl planlama ilkelerine uygun, afete duyarl› bir yap›laflma politikas›n› hayata ge-
çirme ve gereken mevzuat düzenlemelerini bir an önce gerçeklefltirerek yasalaflt›rma
taleplerimize yönelik olarak, ayn› fleyleri bir kez daha yaflamamak için tüm toplumsal
güçleri ortak bir süreci örgütlemeye, 1999 Depremlerinin 10. y›l›nda, sözün tükendi¤i
yerde, do¤an›n uyar›lar›n› ciddiye almaya ve söylemin/eylemin gücünü yeniden üret-
meye ça¤›r›yoruz

TMMOB Mimarlar Odas›

17 A⁄USTOS 2009
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VAL‹L‹K-YEREL YÖNET‹MLER VE D‹⁄ER KURUMLARLA ‹L‹fiK‹LER

VAL‹L‹K – YEREL YÖNET‹MLER – D‹⁄ER KURUMLARLA ‹L‹fiK‹LER

fiube Yönetim Kurulumuz mimarl›k ve kente dair görüfllerini kentin yöneticilerine ra-
porlar düzenleyerek ve toplant›lara kat›larak iletmifltir.

Kentin yerel yöneticileriyle görüflülerek, kente kazand›r›lacak önemli yap›lar›n yar›fl-
malar yöntemiyle elde edilmesi önerilmifl, bu ba¤lamda ‹zmir Büyükflehir Belediye-
si’nin açm›fl oldu¤u Urla - Çeflme - Karaburun Yar›madas› Ulusal Fikir Yar›flmas› des-
teklenmifl yine ‹zmir Büyükflehir Belediyesi taraf›ndan aç›lacak olan Opera Yar›flma-
s›’na ve Bornova Belediyesi taraf›ndan aç›lacak olan ‹zmir Bornova Yeflilova Höyü¤ü
Tarih Öncesi Dönemi Sergi Salonu ve E¤itim Alan› Mimari Proje Yar›flmas›’na dan›fl-
manl›k hizmeti verilmifltir.

Yerel seçimler öncesi TMMOB ‹zmir ‹l Koordinasyon Kurulu olarak “Ça¤dafl, Planl›,
Sa¤l›kl›, Güvenli Bir ‹zmir için Görüfl ve Öneriler” kitapç›¤› haz›rlanm›fl, siyasi partilere,
milletvekili adaylar›na iletilmifltir. 

Yerel yönetimlerin ve Bakanl›klar›n planlama süreçleri aktif olarak izlenmifl, katk› ve iti-
razlar yaz›l› olarak iletilmifl, düzeltilmeyen konularda hukuki yollara baflvurulmufltur. 

Konak Belediyesi “Kemeralt› Koruma Amaçl› ‹mar Plan›” toplant›lar›na ve Foça Özel
Çevre Koruma Bölgesi Yönetim Plan› toplant›lar›na kat›l›nm›flt›r.

Çevre Bakanl›¤› taraf›ndan haz›rlat›lan ‹zmir – Manisa – Kütahya 1/100.000 Çevre Dü-
zeni 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
komisyonlar›nda oy hakk› olmadan kat›lma hakk› edinen fiubemiz yerel yönetimlere
baflvurarak komisyonlarda temsil edilme hakk› istemifl ve planlama süreçlerine en ba-
fl›ndan müdahale 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 fiube-
mizi davet etmemifltir.

Konak Belediyesi, Karaba¤lar Belediyesi ve Karfl›yaka Belediyesi’nin Kent Konseyi ça-
l›flmalar›na kat›l›nm›flt›r.

‹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 “‹nciralt›” toplant›lar›na kat›l›nm›flt›r.

TMMOB ‹KK çal›flmalar›na kat›l›nm›flt›r. Bu çal›flmalar kapsam›nda 8-9-10 Ocak 2009
tarihlerinde düzenlenen ‹zmir Kent Sorunlar› Sempozyumu’nun gerçekleflmesinde fiu-
bemiz önemli katk›lar koymufltur.

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 toplant›lar›nda düzenli olarak temsil edilmektedir.

Makina Mühendisleri Odas› taraf›ndan gerçeklefltirilen Asansör Sempozyumu’na fiube-
miz destek vermifl Prof. Dr. Hülya Koç fiubemiz ad›na bir konuflma gerçeklefltirmifltir.
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YAZIfiMA ÖRNEKLER‹ VE RAPORLAR

YAZIfiMA ÖRNEKLER‹

‹zmir: 29.02.2008

Say› : 04-08-303

Büyükflehir Belediye Baflkanl›¤›

‹zmir

Konu: Kemeralt› Çarfl›s› ve Çevresi Üst Örtü ve Kentsel Tasar›m Ulusal Fikir Yar›flmas›
fiartnamesi hakk›nda

26.02.2008 tarihli elektronik posta ile iletmifl oldu¤unuz ‹zmir Kemeralt› Çarfl›s› ve
Çevresi Üst Örtü ve Kentsel Tasar›m Ulusal Fikir Yar›flmas› fiartnamelerini s›n›rl› bir za-
man diliminde inceleme olana¤› bulduk.

Öncelikle, ‹zmir Büyükflehir Belediyesi’nin, kent için önemli olan alanlar› içeren tasa-
r›mlar›n ve uygulamalar›n› yapaca¤› yap›lar›n mimari projelerini yar›flmalar yoluyla el-
de etmesini memnuniyetle karfl›lad›¤›m›z›, bu ba¤lamda ‹zmir’de mimari proje yar›fl-
malar›n›n art›r›lmas›n› bekledi¤imizi bildirmek isteriz.

‹zmir’in kent tarihi aç›s›ndan, kentsel, kültürel ve mimarl›k de¤erleri aç›s›ndan büyük
önem tafl›yan Kemeralt› tarihsel ticaret merkezinin büyük bölümünün yar›flma alan›
olarak seçilmifl olmas›n› olumlu görüyoruz. Ancak bu kadar önemli ve çok say›da odak
alan içeren kentsel – arkeolojik sit alanlar›nda, yar›flma ile elde edilecek fikir projesinin
ard›ndan daha küçük alanlar› tan›mlayan yeni yar›flmalarla kentsel tasar›m projelerinin
elde edilmesi, baflar›l› ve uygulanabilir sonuçlara ulafl›lmas›nda etkin bir araç olacakt›r.

Yar›flma ad›n›n; Kemeralt›’nda bütün sokaklar›n örtülece¤i gibi bir izlenim yarataca¤›,
endiflesiyle yar›flman›n ad› “Kemeralt› Tarihi Ticaret Merkezi Kentsel Tasar›m Ulusal Fi-
kir Yar›flmas›” olarak de¤ifltirilebilir.

Yar›flmalar›n ço¤alt›lmas› hususunda önceden bilgilendirildi¤imizde daha etkin olarak
katk›da bulunmaya haz›r oldu¤umuzu bilgilerinize sunar, çal›flmalar›n›zda baflar›lar di-
leriz.

Sayg›lar›m›zla,

Nilüfer Ç›narl› Mutlu

Mimar Sekreter – Üye
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YAZIfiMA ÖRNEKLER‹ VE RAPORLAR

‹zmir: 29.02.2008

Say› : 04-08-305

Mimarlar Odas› Baflkanl›¤›’na

Ankara

Konu: ‹zmir Kemeralt› Çarfl›s› ve Çevresi Üst Örtü ve Kentsel Tasar›m Ulusal Fikir Ya-
r›flmas› fiartnamesi hakk›nda.

‹zmir Büyükflehir Belediyesince bütün haz›rl›klar› tamamlanarak, ‹zmir Kemeralt› Çar-
fl›s› ve Çevresi Üst Örtü ve Kentsel Tasar›m Fikir Yar›flmas› fiartnamesi hakk›nda 26 fiu-
bat 2008 tarihli elektronik posta ile fiubemizden görüfl sorulmufltur.

‹lgili idare aç›s›ndan yar›flma organizasyonu konusunda do¤ru bir süreç izlenmifl ol-
makla birlikte, Mimarlar Odas› ve ‹zmir fiubesi aras›nda yaflanan iletiflimsizlik nedeniy-
le fiubemizin son aflamada idarece bilgilendirilmifl olmas›n›, Mimarlar Odas› taraf›ndan
önceden bilgi verilmemifl olmas›n›, Oda gelenekleri aç›s›ndan ve fiubemizin yar›flma-
lar konusundaki duyarl›l›klar› ile eriflilen sonuçlar aç›s›ndan kayg› ile karfl›lad›¤›m›z› bil-
gilerinize sunar›z.

Sayg›lar›m›zla,

Nilüfer Ç›narl› Mutlu

Mimar Sekreter – Üye
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‹zmir: 12.03.2008

Say› : 04-08-344

T.C Baflbakanl›k

Özellefltirme ‹daresi Baflkanl›¤›’na

‹lgi: ‹zmir Alsancak Tekel Depolar›’n›n tahsisi hakk›nda

‹zmir ‹li, Konak ‹lçesi, Alsancak Mahallesinde bulunan ve tapuya 1249 ada, 2 ve 8 par-
sel; 1252 ada, 1,2 ve 3 parsel numaras›yla kay›tl› olan Tekel depolar›n›n, mimarl›k mü-
zesi, sergi salonu, idari ofisi ve konferans salonu gibi sosyal – kültürel ifllevlerle kulla-
n›lmak üzere, bu anlamda kamusal ifllevinin de sürmesini sa¤lamak amac›yla Kamu Ku-
rumu niteli¤inde Meslek Kurumu olan Mimarlar Odas› ‹zmir fiubesi’ne tahsis edilmesi-
ni talep ediyoruz.

‹zmir kentinin gereksinimi olan sosyal – kültürel mekanlar›n zenginlefltirilmesi, bu an-
lamda ‹zmir mimarl›k ortam›n›n desteklenmesi, mevcut depo binalar›n›n kent mekan-
lar›ndaki varl›¤›n›n ve kamusal kimli¤inin sürmesinin yan›nda ça¤dafl bir mimarl›k an-
lay›fl›yla kente yeniden kazand›r›lmas› konusunda destek ve katk›n›z› bekliyor, çal›fl-
malar›n›zda baflar›lar diliyoruz.

Sayg›lar›m›zla,

Nilüfer Ç›narl› Mutlu

Mimar Sekreter – Üye
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YAZIfiMA ÖRNEKLER‹ VE RAPORLAR

‹zmir : 18.03.2008

Say›  : 04-08-369

‹zmir Büyükflehir Belediye Baflkanl›¤›’na

Konu: ‹talya-Torino’da yap›lacak Dünya Mimarl›k Kongresi’ne kat›l›m

Uluslararas› Mimarlar Birli¤i’nin (UIA) üç y›lda bir düzenledi¤i Dünya Mimarl›k Kongre-
si, 29 Haziran-3 Temmuz 2008 tarihlerinde ‹talya-Torino’da düzenlenecektir. “Mimar-
l›¤› Aktarmak” temas›yla düzenlenecek olan Kongre’nin ekte ayr›nt›l› bir flekilde aç›k-
lanan “Kültür”, “Demokrasi” ve “Umut” bafll›klar› alt›nda gerçeklefltirilecek oturumla-
r›nda mimarl›¤›n toplumsal sorumlulu¤u, tarihsel süreçlerde kazand›¤› de¤erler ve ge-
lecek perspektifi, toplumun yap›l› çevrenin oluflumuna kat›l›m› gibi konular ele al›na-
cakt›r.

2005 y›l›nda Mimarlar Odas›’n›n evsahipli¤inde ‹stanbul’da gerçeklefltirilen Kongre’ye,
kamu kurum ve kuruluflundan çok say›da mimar kat›lm›fl ve program kapsam›ndaki
farkl› etkinliklerde yap›lan sunufllar ve tart›flmalardan faydalanma f›rsat› bulmufltu. Ka-
mu çal›flan› mimarlar›n ‹talya’da düzenlenecek olan Kongre’ye kat›lmalar›n›n mimarl›k
ve kent alan›ndaki görevlerini daha birikimli olarak sürdürmelerini sa¤layaca¤›na ve
kamu yarar›na kazan›mlar getirece¤ine inan›yoruz. Ayr›ca, ülkemiz mimarlar›n›n müm-
kün oldu¤unca çeflitlilik içeren bir biçimde bu Kongre’de bulunmalar›, di¤er ülkeden
meslektafllarla bilgi ve deneyim al›flverifli olana¤› yaratacak, böylelikle ülkemizde mi-
marl›k ve kentle ilgili yap›lan çal›flmalar›n aktar›m› için de bir f›rsat olacakt›r. 

UIA 2008 Torino Kongresi’ne ilgili kamu çal›flanlar›n›n kat›lmalar› için gereken deste¤i
sa¤laman›z› diliyoruz.

Sayg›lar›m›zla,

Nilüfer Ç›narl› Mutlu

Mimar -  Sekreter Üye
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‹zmir : 10.11.2008

Say›  : 04-08-1119

Akhisar Belediye Baflkanl›¤›’na 

‹lgi: Fenni Mesuliyet uygulamalar› hakk›nda, 

Fenni mesuliyet uygulamalar› ile ilgili düzenlemeler ‹mar Kanunu’nun 28, 38. madde-
leri’nde, Planl› Alanlar ‹mar Yönetmeli¤i’nin 58. maddesinde, Bay›nd›rl›k ve ‹skan Ba-
kanl›¤›’n›n genelgelerinde ve Mimarlar Odas› Mimari Teknik Uygulama Sorumlulu¤u
(Fenni Mesuliyet) Hizmetleri fiartnamesinde tan›mlanmaktad›r.

Planl› Alanlar ‹mar Yönetmeli¤i’nin 58.maddesinde “Fenni mesuller; unvan›na ve e¤iti-
mine göre yap›n›n kanuna, plana, yönetmeliklere, ilgili di¤er mevzuat hükümlerine, fen,
sanat kurallar›na, ruhsat eki projelerine, Türk Standartlar› Enstitüsü standartlar›na tek-
nik flartnamelere uygun yap›l›p yap›lmad›¤›n› denetleyece¤ine dair taahhütnameyi il-
gili idareye vermek zorundad›r. Taahhütnamede fenni mesul ile mal sahibi aras›nda
yap›lan sözleflmede belirlenen fenni mesuliyet bitifl süresine iliflkin bilginin yer almas›
gerekir” denmektedir. Bay›nd›rl›k ve ‹skan Bakanl›¤› Teknik Araflt›rma ve Uygulama
Genel Müdürlü¤ü’nün 8 Haziran 2001 tarih 14554 say›l› yaz›s›nda ise “Fenni  mesulle-
rin yap› sahipleri ile ortalama inflaat sürelerini dikkate alarak fenni mesuliyet süresini
belirten sözleflme yapmalar›nda ve süre sonunda yap› kullanma izin belgesi düzenle-
nemiyorsa bunun ilgili idareye Kanunun 28. Maddesi uyar›nca bildirmelerinde ülke
kaynaklar›n›n do¤ru bir flekilde kullan›lmas› aç›s›ndan kamu yarar› bulunmaktad›r”
denmektedir. 06.08.2008 tarih 26959Say›l› Resmi Gazetede yay›nlanan de¤iflikliklere
göre; ‹mar Kanunu geçici 11. maddeye dayanarak 12.10.2004 tarihinden sonra yap›lm›fl
yap›lara yap› kullanma belgesi aranmaks›z›n geçici olarak su ve /veya elektrik ba¤lana-
bilmektedir.

Bu hükümden yararlanan pek çok yap› bitmifl olmas›na ra¤men yap› kullanma izin bel-
gesi almadan yap› sahipleri taraf›ndan kullan›lmaktad›r. Bu yasa yürürlükte oldu¤u sü-
rece; kamu organlar›ndan herhangi bir uyar› ve zorlama gelmedikçe kullan›lmakta olan
yap›lar›n sahipleri, yap› kullanma izin belgesi alman›n gerektirdi¤i harcamalar› yapma-
mak için bu durumu y›llarca sürdürmekte sak›nca görmeyebileceklerdir. 

Böyle bir durumda, tamamlanm›fl, iskan edilmifl, elektri¤i ve suyu ba¤lanm›fl bir yap›-
n›n fenni mesulünün süresiz olarak sorumluluk alt›nda tutulmas› ile birlikte yeni ifller
üstlenmesinin engellenmesi pek çok sak›ncaya neden olacakt›r.

Aç›klad›¤›m›z nedenlerle; tamamlanan, iskan edilen ve yap› kullanma izin belgesi ol-
mad›¤› halde elektrik ve suyu ba¤lanan yap›lar›n fenni mesullerinin görevlerinin bitti-
¤inin kabulü bir zorunluluk olmaktad›r. Üyelerimizden iletilen yak›nmalarda; sözleflme
ve fenni mesuliyet taahhütnamelerinde belirlenen sürelerin bitmesine ra¤men beledi-
yelerin istifa dilekçelerini kabul etmedikleri ve mimarlar›n fenni mesuliyetlerini düfle-
medikleri belirtilmektedir. Bay›nd›rl›k ve ‹skan Bakanl›¤›’n›n görüfl yaz›lar›ndan ve imar
Kanununun 28. maddesinden anlafl›laca¤› üzere fenni mesuliyet süresinin bitiminde
fenni mesullerin istifa dilekçelerini ruhsat› düzenleyen kurumlara iletmeleri; ilgili kuru-
mun da  buna göre ifllemlerini düzenlemesi gerekmektedir.

Gere¤i için bilgilerinize sunar›z.  

Sayg›lar›m›zla,

Nilüfer Ç›narl› Mutlu

Mimar – Sekreter Üye
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YAZIfiMA ÖRNEKLER‹ VE RAPORLAR

‹zmir : 08.10.2008

Say›  : 04-08-1025

Say›n …………..,

Serbest çal›flan mimarlarla meslek ve Oda uygulamalar›na dair de¤erlendirme yap›l-
mas› ve mimarl›k alan›nda hayata geçirilmesi düflünülen eylem ve etkinliklere dair po-
litikalar›n üretilmesi amac›yla  24 – 25 Kas›m 2007 tarihlerinde Kufladas›’nda yo¤un
kat›l›ml› bir çal›fltay gerçeklefltirilmifltir.

“Meslek Uygulamas›nda Sorunlar“  temal› çal›fltayda saptanan sorunlar flu ana bafll›k-
lar alt›nda toplanabilir;

Serbest meslek uygulamas› sürecinde kurumlar ve yap›laflma ile ilgili mevzuata dair
yaflanan sorunlar;

‹mar Kanunu ve yönetmeliklerin kurumlarca farkl› yorumlanmas›,

Mimari projenin hayata geçirilmesi sürecinde kurumlarla yaflanan sorunlar (Yerel Yö-
netimler, Bakanl›klar, KTVK Kurullar›, Meslek Odalar›)

Yönetmelik de¤ifliklikleri konusunda Odan›n bilgilendirme sa¤lamas›,

Yönetmeliklerin, ça¤dafl, normlara uygun olarak güncellenmesi,

Yap› Denetim Kanunu’nun uygulamalar›na iliflkin yaflanan sorunlar;

Yap› Denetim firmalar›n›n kanunen yasaklanmas›na ra¤men proje üretmeleri,

Yap› Denetim firmalar›n›n uygulama aflamas›nda projede de¤ifliklik yapmalar›,

Yap› Denetim firmalar›n›n denetim ifllerini yeterince yapmamalar›

Mimarl›k hizmetlerinin bedellendirilmesi, bedellerin Oda taraf›ndan denetlenmesine
iliflkin sorunlar;

Mimarl›k hizmetlerine iliflkin bedellere uyulmamas›, bedellerin yüksekli¤i,

Mesleki denetim bedellerinin yüksek olmas›,

Faturan›n Oda taraf›ndan denetlenmesi,

‹flverenden tahsilat yap›lamamas›

Mesleki etik sorunlar

‹mzac›l›k

Meslektafl kötüleme

‹ntihal 8baflkas›n›n projesini kullanma) vb
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Mimarl›¤›n toplumsallaflt›r›lmas›na iliflkin sorunlar;

Mimarl›k mesle¤inin topluma anlat›lmas›

‹flverenin bilinçlendirilmesi,

Toplumsal e¤itim süreci eksikli¤i

Serbest mimarl›k hizmeti verme koflullar›na iliflkin sorunlar;

Büro Tescil Belgesi alma koflullar›n›n yeniden düzenlenmesi,

fiirketlerde hisse oranlar›n›n yeniden düzenlenmesi,

Mezuniyet sonras›nda staj zorunlulu¤unun getirilmesi,

Proje kalitesi, çizim ve sunum standartlar›n›n yükseltilmesi

Sürekli Mesleki Geliflim sürecine iliflkin sorunlar;

SMG’nin bedelli olmas›,

SMG’nin büro tescil belgesi için ön koflul olmas›,

Temsilciliklerde SMG’nin yeterli verilememesi

Üniversitelerde verilen mimarl›k e¤itiminin yetersizli¤i,

Mimarlar›n ekonomik, sosyal ve hukuki sorunlar›.

Meslek alan›m›z›n yeniden yap›land›r›lmas›na iliflkin sorunlar

Bu çerçevede dan›flma kurulu atölye çal›flmalar› olarak programlanm›flt›r. Birinci bö-
lümde saptanan sorunlara çözüm önlemlerinin getirilmesi, ikinci bölümde genel de-
¤erlendirme amaçlanm›flt›r.

Üyelerimizden atölye çal›flmas›na kat›lmalar› beklenmektedir. Amaçlanan, çeflitli konu-
larda 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› sürecin tamamlanmas› hedeflenmektedir. Dan›flma Kuru-
lu sonras›nda, üretilen ve gelifltirilen fikirlerin belirli bir sistematik içerisinde derlenme-
si ve bir eylem program› haline dönüfltürülmesi beklenmektedir. Kolektif üretim sonu-
cu elde edilmifl ve herkes taraf›ndan içsellefltirilmifl eylem program›n›n hayata geçiril-
mesi sürecinde ise Yönetim Kurulumuz kadar her bir üyemize de görevler düflmekte-
dir.

Oda çal›flmalar›n›n her türlü katk›, görüfl ve önerilerle zenginleflece¤ine olan inanc›-
m›zla Temsilcilik Yönetim Kurulunuzun Dan›flma Kurulu toplant›s›na kat›l›m›n› bekliyor,
çal›flmalar›n›zda baflar›lar diliyorum.

Sayg›lar›m›zla,

Nilüfer Ç›narl› Mutlu

Mimar – Sekreter Üye
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‹zmir: 14.11.2008

Say›: 04-08-1130

Mimarlar Odas› Baflkanl›¤›’na

Ankara

KRED‹LEND‹RME TASLA⁄INA ‹L‹fiK‹N ÖNER‹LER

• Mesleki Deneyim mutlaka kredilendirmelidir. Kredilendirme yap›l›rken; mimarl›k pra-
ti¤i alan›nda belgelenebilen faal olarak çal›flma süresi baz al›nmal›d›r. 

• Krediler bir sonraki y›la aktar›labilmelidir. 

• Etkinlik ve e¤itimlere kat›l›m›n imza ile belgelenmesi ifllemi oda-üye iliflkilerinde bü-
yük sorunlara neden olmaktad›r. Bu sistemin bir an önce de¤ifltirilerek kartl› sisteme
geçifl çal›flmalar›na bafllanmal›d›r.

• E¤itimler say›sal olarak yetersiz gelmeye bafllam›flt›r. E¤itim çeflitlili¤i ivedilikle ele
al›nmal› ve yeni e¤itimler organize edilmelidir. Her ne kadar SMGM internet sayfas›n-
da pek çok e¤itim varm›fl gibi görünüyorsa da bu e¤itimlerin pek ço¤unun sadece
kendi fiubelerine yönelik olarak haz›rlanm›fl oldu¤una dikkat edilmelidir.

Özellikle Sürdürülebilir Enerji, Ekolojik Mimarl›k, Ekonomi gibi konularda e¤itim orga-
nize edilmelidir.

• Sa¤lam bir hukuki zemin oluflturulana kadar akademik ortam kredilendirme d›fl›nda
b›rak›lmal›d›r. 

• Yar›flmalar kredilendirilirken, yar›flmada ödül alma ile eserle kat›lma aras›nda az da
olsa kredi fark› olmal›d›r. 

• Doktora veya Yüksek Lisans yapm›fl, ancak hayat›na serbest mimarl›k hizmeti yapa-
rak devam eden meslektafllar›m›z yapm›fl olduklar› bu çal›flmalardan kredi al›p, bu
kredilerin bir k›sm›n› sonraki y›llarda da tafl›yabilmelidir. Ancak taslakta yer alan Yük-
sek Lisans›n 3, Doktoran›n 12 kredi olarak de¤erlendirilmesinin orant›s›z oldu¤u 3–9
veya 3–6 gibi daha dengeli olarak de¤erlendirilmesi önerilmifltir.

• Teknik gezilerde rehberlik yapma 2 kredi olarak de¤erlendirilmelidir.

• Film veya belgesel gösterimleri yan›nda bir söylefli veya sunum olmasa dahi kredi-
lendirilmelidir.
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• Süresiz yay›nlar bölümünde kitap editörlü¤ünün 2 kredi ile de¤erlendirilmesi yeter-
siz görülmüfltür. Ayn› flekilde kitap yazman›n da 15 kredi olarak de¤erlendirilebilece¤i
düflünülmektedir.

• 1. madde yani akranl›¤› ilan edilmifl-edilen kurumlar›n aç›klanmas› gerekmektedir. 

• Mesle¤e katk› ödülü kifliye de¤il bir olufluma da verilebilir. Bu durumda oluflum için-
de yer alan meslektafllar›m›z›n durumlar› ne olacakt›r.

• Ayr›ca fiubemiz Yönetim Kurulu Baflkan› Hasan Topal, mimarl›k prati¤inin mimari
proje üretimi süreci d›fl›ndaki tüm alanlar›n kredilendirilmesinin ancak, mimari proje ni-
teli¤i ölçülemedi¤i için ›srarla kredilendirilmekten kaç›n›lmas›n›n do¤ru olmad›¤›n› di-
le getirerek afla¤›daki kredilendirme önerisini sunmufltur.

Buna göre; 

Mimari Proje Uygulamalar› (Mesleki Denetimden Geçmifl)  V. S›n›f Yap›lar

(A, B, C, D grubu Restorasyon Projeleri Hariç)

A Grubu Yap›lar 3 Kredi/proje

B Grubu Yap›lar 3 Kredi/proje

C Grubu Yap›lar 3 Kredi/proje

D Grubu Yap›lar 3 Kredi/proje

Ayr›ca kredilerin sonraki y›llara aktar›m› sa¤lanmal›d›r. Örne¤in 2008 y›l›nda tamam-
lanan 15 kredi 2009–2010–2011 y›llar› için geçerli olmal›, 2012 y›l› için ise
2009–2010–2011 y›llar› içinde toplam 15 kredi al›nmas› aranmal›d›r.

Sayg›lar›mla

Nilüfer Ç›narl› Mutlu

Mimar Sekreter Üye
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‹zmir: 02.12.2008

Say›: 04-08-1203

Konak Belediye Baflkanl›¤›’na

Konu : ‹mar Plan› de¤iflikli¤i ile ilgili Konak Belediye Meclisi karar›na itiraz›m›z hakk›nda,

‹zmir ‹li, Konak ‹lçesi, Çorakkap› Mahallesi’nde yer alan 23M -2c Pafta,  948 Ada, 1 Par-
seli  kapsayan 1/1000 ölçekli  uygulama ‹mar Plan› de¤iflikli¤ine iliflkin Konak Beledi-
ye Meclisi’nin 07.04.2008 gün 92/2008 say›l› karar›n›n;

1/1.000 ölçekli ‹mar Plan› de¤iflikli¤inin, öncelikle bölge bütününde  Naz›m ‹mar Pla-
n›’ndan de¤erlendirilmeden ve parsel ölçe¤inde haz›rlanm›fl olmas›,

1/1.000 ölçekli Uygulama ‹mara Plan› de¤iflikli¤inin kapsad›¤› parseli içeren,  1/5000
ölçekli Naz›m ‹mar Plan›’n›n bulunmamas›,

Yap›lm›fl olan uygulama imar plan› de¤iflikli¤inin konusu olan 949 ada, 1 parselin, ‹z-
mir Büyükflehir Belediyesi ‹mar Yönetmeli¤inin parsel büyüklüklerini tan›mlayan 24.
maddesine göre yüksek yap› tarifine giren alan›n›n 3000 m2’den az olmayaca¤› ko-
flulunu sa¤lamamas›,

Plan de¤iflikli¤ine konu parsel, 2. derece  do¤al ve tarihi sit alan› olarak belirlenen Kül-
türpark’›n ve Kemeralt› Kensel Sit Alan›n›n birinci kufla¤›nda yer almas›, önerilen yük-
sek yap›n›n bu bölgeler için hedeflenen koruma olgusuyla da ba¤daflmaz konumda
olmas›,

Alsancak, Basmane gibi yap›laflmas›n› tamamlayan bölgelerde yüksek yap› karar› ve-
rilmesi hem bu bölgelerdeki parçac› plan kararlar› için bask›y› art›racak olmas› hem de
çok katl› yap›lar için belirlenen ve “Yeni Kent Merkezi” olarak planlama süreci tamam-
lanan bölgedeki plan kararlar›n›n hayata geçmesini engelleyecek olmas›,

Söz konusu plan tadilat›; “Plan Yap›m›na Ait Esaslara Dair Yönetmeli¤in” 28. madde-
sinde belirtilen kat adedinin art›r›lmas› durumunda uyulmas› gereken koflullar› sa¤la-
mamas› nedenleri ile 3194 say›l›  ‹mar Kanunu ve eki yönetmeliklere uygun de¤ildir.

3194 say›l› ‹mar Kanunu’na ve eki yönetmeliklere uygun olmayan, bu niteli¤i ile plan-
lama ilkelerine ve kamu yarar›na ayk›r› olan 92/2008 say›l› Meclis karar›n›n ve karar›n
konusu 1/1000 ölçekli Uygulama ‹mar Plan› de¤iflikli¤inin iptal edilmesinin iptal edil-
mesini arz ederiz.

Sayg›lar›m›zla,

Nilüfer Ç›narl› Mutlu

Mimar – Sekreter Üye
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‹zmir: 29.12.2008

Say›: 04–08–1265

Konak Belediye Baflkanl›¤›’na

Konu: ‹mar Plan› de¤iflikli¤i ile ilgili Konak Belediye Meclisi karar›na itiraz

‹zmir ‹li, Konak ‹lçesi, Akdeniz Mahallesinde yer alan ve 1716 ada 1.2.3.4. parseller ile
999 ada 81 parseli kapsayan “Ticaret Seçenekli Konut Alan› (TM), Yeflil Alan ve
Otopark alan› “ olarak de¤ifliklikle düzenlenen 1/1000 ölçekli Uygulama ‹mar Plan›
de¤iflikli¤i konulu Konak Belediye Meclisi’nin 01.07.2008 gün 179/2008 say›l› Meclis
karar› ve konusu olan 1/1000 ölçekli Uygulama ‹mar Plan› de¤iflikli¤inin;

Plan Yap›m›na Ait Esaslara Dair Yönetmeli¤in 28. maddesinde belirtilen ‹mar Plan›nda
kat adedinin art›r›lmas› durumunda uyulmas› gereken koflullara ayk›r› olmas›,

Plan Yap›m›na Ait Esaslara Dair Yönetmeli¤in 29. maddesinde belirtilen “Devaml›l›¤›
olan bir yol belli bir kesimde daralt›lamaz, yollar›n kayd›r›lmas›nda mülkiyet ve
yap›laflma durumu esas al›n›r.” koflullar›na ayk›r› olmas›,

Yap›lm›fl olan ‹mar Plan› de¤iflikli¤i ile getirilen yo¤unlu¤un bölgede kentsel teknik ve
sosyal altyap› dengesini bozacak olmas›, yeni trafik yükü yarat›l›yor olmas›,
çevresinde bulunan Kültür ve Tabiat Varl›klar›n› Koruma Kanunu kapsam›nda tescilli,
kültür ve mimarl›k miras› yap›lara olumsuz etki yaratmas›,

Belirli bir bölgede, yaln›zca bir grubun ya da kiflinin mülkiyetinde ayr›cal›kl› imar hak-
lar› yarat›larak planlaman›n eflitlik ilkesine ayk›r› olmas› nedenleriyle planlama ilkeler-
ine, flehircilik kurallar›na ve kamu yarar›na uygun olmad›¤› kan›s›nday›z.

Say›lan nedenlerle 3194 say›l› ‹mar Kanununa ve eki yönetmeliklere uygun olmayan
Meclis Karar› ve karara konu olan 1/1000 ölçekli Uygulama ‹mar Plan› de¤iflikli¤inin
iptal edilerek imar plan›n›n de¤ifliklik öncesi flekliyle korunmas›n› arz ederiz.

Sayg›lar›m›zla,

Nilüfer Ç›narl› Mutlu

Mimar – Sekreter Üye
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‹zmir: 10.07.2009

Say›: 04-09-599

Konak Belediye Baflkanl›¤›’na

‹lgi: 24.06.2009 tarih, 37281 say›l› yaz›n›z

Konu: Konak Belediyesi Stratejik Plan› haz›rl›¤› hakk›nda.

Karaba¤lar Belediyesi Stratejik Plan›’nda yer almas›nda yarar görülen konular
özetlenerek afla¤›da bilgilerinize sunulmaktad›r:

Kentte üst düzeyde bir mimari ve kentsel çevre oluflturulmas›, Kentin Mimari
Kalitesinin Yükseltilmesi, 

Avrupa konseyince haz›rlanm›fl olan ve Yerel Yönetimlere tavsiye niteli¤indeki
Avrupa Kentsel fiart›n›n 77. maddesi; “Kentlerimizi ve kasabalar›m›z› bilgi, kültür ve
sanat yuvalar› haline getirmek amac›m›z, mimari güzelliklerini dikkate almad›¤›m›z
takdirde sayg›nl›ktan yoksun kalaca¤›n›n fark›nday›z.” 

78. maddesi; “Bu ba¤lamda, kentsel peyzajlar›m›z›n son elli y›lda çok kez üst düzeyde
bir mimari kalite endiflesi duyulmadan geliflti¤inin fark›nday›z. Kent çevresindeki
peyzajlar›n pek ço¤unu ihmal ettik ve kentlerimizin ve kasabalar›m›z›n eteklerini ruh-
suz ve yarat›c›l›ktan uzak bir ticari kentsel planlamaya terk ettik. Bu nedenle,
mekansal geliflmemizde mimarl›k boyutunu daha fazla dikkate almak ve karar vericil-
erde ve kentlerde canl› bir mimari kültürün geliflmesini teflvik etmek istiyoruz.”

79. maddesi; “Kentlerimizle, kasabalar›m›zla ve onlar›n kültürü ile oldu¤u kadar
mimarileri ile de gurur duymak arzusunday›z.” fleklinde politikalar içermektedir.

Avrupa kentsel fiart› ba¤lam›nda ‹zmir’de mimarl›k kalitesinin yükseltilmesi ayn›
zamanda yerel yönetimlerin de sorumlulu¤udur. Mimarl›k yar›flmalar› kaliteli mimarl›k
hizmeti ve yap›lar›n elde edilmesinde en önemli araçlardan biridir. Bu kapsamda yerel
yönetimler öncelikle kendi hizmet yap›lar›n›n mimarl›k hizmeti al›mlar›nda “Mimarl›k
yar›flmalar›” yöntemini benimseyerek mimarl›k yar›flmalar›na stratejik planlar›nda
mutlaka yer vermelidirler.

Kentsel yenileme, sa¤l›klaflt›rma pro¤ramlanmas›;

Kentsel yenileme, sa¤l›klaflt›rma, kentsel altyap›s› yetersiz olan bölgelerde, çok titiz
ve ayr›nt›l› analizlerle oluflturulacak strateji, yöntem ve araçlarla yaflama geçirilmelidir.
Bu konuda, her bölgenin, her sosyal tabakan›n kendine özgü modellerinin gelifltir-
ilmesi esas olmal›d›r. Belediyeniz s›n›rlar› içinde bu kapsamda çok büyük alanlar yer
almaktad›r. Stratejik planda tan›mlanmal›d›r.

Yeflil alanlar›n art›r›lmas›, yeflil alanlar, park sokaklar;

‹zmir’de son derece az olan kamusal aç›k alanlar›n, yeflil alanlar›n gelifltirilmesi zorun-
ludur. Belediyeniz s›n›rlar› içinde yeflil alanlar›n ve çocuk oyun alanlar›n›n art›r›lmas›
önemli bir stratejik plan hedefi olmal›d›r. Örne¤in baz› sokaklar›n “Park Sokaklar”
fleklinde düzenlenmesi olanakl›d›r.

Sayg›lar›m›zla.

Nilüfer Ç›narl› Mutlu

Mimar – Sekreter Üye
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‹zmir: 15.09.2009

Say› : 04-09-792

Say›n ……

Yukar›da unvan› ve adresi yaz›l› flirketin orta¤› ve temsilcisi bulunmaktas›n›z. Türkiye
Cumhuriyeti s›n›rlar› içinde mimarl›k unvan›n› kullanmak isteyenlerin, 3458 say›l› yasa-
n›n 1. Maddesine göre, mimarl›k yetkilerini veren bir üniversiteden mezun olmalar› ve
bu niteliklerini sürdürmeleri zorunludur.

Ayn› yasan›n 7. Maddesine göre mimar olmayanlar, bu unvan ile baflkalar›n›n ifllerin-
de, çal›flt›r›lamazlar, kendi adlar›na serbest meslek faaliyeti yürütemezler. fiirketinizin
yetkili ortaklar›, yukar›da de¤indi¤imiz yasal koflullar› karfl›lamad›¤› görülmektedir.

3458 say›l› yasan›n 8. Maddesi mimar olmayan kiflilerin, kurduklar› tüzel kiflilerin un-
vanlar›nda, ticari ve sanayi etkinliklerinde mimar unvan›n›n kullan›lmas›n› yasaklamak-
ta ve bu kurala karfl› gelenlerin cezaland›r›lmalar›n› öngörmektedir. Bu tür eylemleri
nedeniyle flirket kurucular› ve yasal temsilcileri do¤rudan sorumlu bulunmaktad›rlar.
Kald› ki, mimar olmayan kiflilerin ticaret ve sanayi unvanlar›nda, üstlendikleri yüküm-
lülüklerde, mimar kimli¤ini öne ç›kararak bir tak›m etkinlikler içinde bulunmalar› Türk
Ceza Kanunu’na göre daha baflka suçlar› da oluflturabilmektedir.

Mimarl›k mesle¤inin özgünlü¤ünü ve meslektafllar›m›z›n yasal haklar›n› korumakla yü-
kümlü oldu¤umuz gerçe¤ini sizin de anlay›flla karfl›layaca¤›n›z› ve yasaya ayk›r› bu
durumu ivedilikle sonland›rmakta bize yard›mc› olaca¤›n›z› umuyoruz. Bundan böyle
ticaret unvan›n›zda, yaz›l› tan›t›m belgelerinde, tabela ve adres bilgilerinde, sözleflme-
lerinizde, mimarl›k unvan›n› kullanamayaca¤›n›z gibi, bu mesle¤in kiflilerine özgü, pro-
je çizimi, maket, restorasyon ve benzeri etkinlikleri üstlendi¤inize iliflkin anlaflmalara
giremezsiniz.

Bu yaz›m›z›n al›nmas›ndan itibaren en geç bir ay içinde ticaret unvan›n›zdaki “M‹MAR-
LIK” unvan›n›n kald›r›lmas›n› ve söz konusu düzeltmeyi yapt›¤›n›za iliflkin geçerli bel-
ge ve bilgileri Oda’m›za ulaflt›rman›z› bekliyor, bundan sonra da hiçbir biçimde bu un-
vanlar› ve çal›flma türlerini do¤rudan ve dolayl› olarak kullanmaman›z› ihtar ediyoruz.

Aksi halde hakk›n›zda ceza kovuflturmas› bafllat›larak, eylemlerinize uyan 3458 say›l›
yasan›n 1., 7. Ve 8. Maddelerine, ayr›ca TCK’nun ilgili hükümlerine göre kamu davas›
aç›lmas› için yetkili Cumhuriyet Savc›l›¤›’na baflvurmak zorunda kalaca¤›m›z› bilgileri-
nize sunar›z.

TMMOB Mimarlar Odas› ‹zmir fiubesi Yönetim Kurulu ad›na

Nilüfer Ç›narl› Mutlu

Mimar – Sekreter Üye

Sayg›lar›m›zla,

Nilüfer Ç›narl› Mutlu

Mimar – Sekreter Üye
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‹zmir: 08.10.2009

Say›n Nilüfer Ç›narl›,

6 Ekim Sal› günü yapt›¤›m›z ‹zmir ziyaretinde göstermifl oldu¤unuz konukseverlik için
baflta Sn. Baflkan ve siz olmak üzere tüm Yönetim Kurulu üyelerine flahs›n›zda teflek-
kür etmek isterim. ‹zmir Mimarl›k Haftas› Etkinlikleri çerçevesinde elde etti¤iniz bafla-
r›lar›n salt ‹zmir’le s›n›rl› kalmay›p önce bölge sonra da ülke genelinde yans›malar› ola-
ca¤›n› gözlemlemek bu ülkeye sevdal› bir meslektafl›n›z olarak beni çok memnun et-
mekte.

Baflar›l› çal›flmalar›n›z›n devam›n› diler, sizleri tan›m›fl olmaktan ötürü duydu¤um mut-
lulu¤u ayr›ca ifade etmek isterim.

Sayg›lar›mla

Kurtul Erkmen

Yüksek Mimar

KG Mimarl›k
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‹zmir: 28.10.2009

Mimarlar Odas› ‹zmir fiubesi 

Yönetim Kurulu Baflkanl›¤›’na

‹zmir

Mimarl›k, kent, yaflam bilincinin geliflmesine katk› amac› ile, içeri¤i özenle seçilmifl et-
kinliklerle geçen Mimarl›k Haftas› ’09 süresince; de¤erli katk›lar› ile harikulade saatler
yaflamam›z› sa¤layan;

Yönetim Kurulu Baflkan›na,

Yönetim Kurulu Üyelerine,

Mimarl›k Haftas› Düzenleme Komitesi Üyelerine,

Sunumlar›n› keyifle izledi¤imiz meslektafllar›m›za,

Etkinliklerde görev alan farkl› disiplinlerdeki uzmanlara,

Odam›z personeline,

Eme¤i geçen kurum, kurulufl ve kiflilere

Teflekkür ederiz.

Sayg›lar›mla,

Bülent Uygun

Mimar
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‹zmir: 21.10.2009

Say›: 04–09- 912

Say›n Hakan Tartan,

Konak Belediye Baflkan›

Konu : Parlamentoya sunulan “Torba” Kanun Teklifleri hakk›nda

TBMM’nin gündemine sunulan ve bir çok kanunu bir biri içine kar›flt›rarak sonuçland›-
ran sürecin bir yenisi olan torba kanunlardan   “2985 Say›l› Toplu Konut Kanunu ve
Baz› Kanunlarda De¤ifliklik Yap›lmas› Hakk›nda Kanun Teklifi.” Özellikle yerel yöne-
timlerin planlama, imar uygulamalar› ve inflaat ruhsat› yetkileri aç›s›ndan son derece
sak›ncal› hükümler içermektedir. Konu hakk›nda Mimarlar Odas› ön raporunu bilgile-
rinize arz ederim.   

Sayg›lar›m›zla,

Hasan Topal

Mimar-Yönetim Kurulu  Baflkan›
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‹ZM‹RDE SAHNE SANATLARININ MEKÂN SORUNLARI

RAPORLAR

02.04.2008

Ben sunuflumu bu organizasyonun – panelin – tan›mlad›¤› bafll›kla s›n›rland›rarak pay-
laflmaya çal›flaca¤›m.

Bu anlamda Sahne Sanatlar›n›n mekân sorunlar›n› iki bafll›kta tart›flmak istiyorum.

Birinci bafll›k kentte – ‹zmir’de genel tan›m›yla, kentsel ölçekte kültür mekânlar› için ay-
r›lmas› gereken alanlar ve yer seçimi konusu.

‹kinci bafll›k kente ayr›lm›fl kültür tesisi alanlar›nda sahne sanatlar› mekânlar›n›n mima-
ri tasar›m ve yeterlilikleri konusu.

Ancak önce ‹zmir ve çevresindeki kültür mekânlar›n›n tarihsel izlerine bakmak istiyo-
rum. 

‹zmir, bilindi¤i gibi kuruluflu M.Ö 3 bin y›la tarihlenen binlerce y›ll›k bir geçmifle sahip-
tir. Kent ve yak›n çevresinde bulunan antik yerleflmelerde binlerce y›l öncesinden biz-
lere büyük bir miras olarak kalan kültürel ve sosyal etkinliklere ait mekânlar antik tiyat-
rolar, odeonlar, bugünü sorgulamam›zda ve hangi noktada bulundu¤umuzu bize yan-
s›tmakta, çok önemli veriler sunmakta, Özetle bakt›¤›m›zda, kaynaklarda, kapasiteler-
de farkl›l›klar olsa da ‹zmir Merkezli 80 km’lik bir yar›çap içinde, antik ça¤da, 30 bin ki-
flilik Efes büyük tiyatrosu, 15 bin kiflilik Metropolis tiyatrosu, 10 bin kiflilik Nation tiyat-
rosu, 15 bin kiflilik Teos Tiyatrosu, 10 bin kiflilik Fokai Tiyatrosu, 3 bin kiflilik Bergama
Asklepion tiyatrosu, 15 bin kiflilik Bergama Akropol tiyatrosu, 50 bin kiflilik henüz ka-
z›lmam›fl Bergama tiyatrosu, 15 – 17 bin kiflilik ‹zmir tiyatrosu, Sardes tiyatrosu vb bel-
li bafll›calar› olan kültürel mekânlard›r ve o ça¤larda bütün bu yerleflmelerin toplam nü-
fuslar› çevreleriyle birlikte yaklafl›k 750 bin – 1 milyon kifli aral›¤›ndad›r. Tiyatrolar›n ya-
n› s›ra kapasiteleri 1.500 – 3.000 aral›¤›nda konferans, söylefli ve konserlerin yap›ld›¤›
Odeonlar da bulunmaktad›r.

Günümüzde yani 21. yüzy›lda ‹zmir Metropoliten kentinin nüfusu, Büyükflehir Belediye-
si s›n›rlar› içinde yaklafl›k 3.200.000 kifli, ‹zmir merkez kentin nüfusu ise yaklafl›k
2.600.000 kiflidir. 

‹mar kanununun eki olan Plan Yap›m›na Ait Esaslara Dair Yönetmelikte, kent planlar›n-
da nüfusu 100 binden fazla olan kentlerin imar planlar›nda kifli bafl›na 2,5 m2 kültürel
tesis alan› ayr›laca¤› asgari standart olarak belirlenmifltir.
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‹zmir merkez kentinde 2.6 milyon nüfusa göre, ‹mar Kanunu kapsam›nda asgari stan-
dartlarda ayr›lmas› gereken ve sahne sanatlar› mekânlar›nda yer alaca¤› kültürel tesis-
lerin yap›labilece¤i alanlar›n toplam› yaklafl›k 6.5 milyon m2 olmak zorundad›r.

Bir baflka ifadeyle ‹zmir Merkezinde imar planlar›nda en az 6.5 milyon m2 kültürel te-
sis alan› ayr›lm›fl olmas› gerekmektedir.

‹zmir imar planlar›nda var olan kültürel tesis alanlar› bu miktar›n oldukça gerisindedir.
Yaklafl›k 1.100.000 m2 olarak hesaplanm›flt›r.

Bu tespitten hareketle, ‹zmir’de ‹mar Plan› çal›flmalar›nda, bu eksikli¤in giderilmesine
yönelik çabalar›n kesintisiz sürdürülmesi, kültürel tesislere ayr›lm›fl alanlar›n ise titiz-
likle korunarak gelifltirilmesi kentleflme sürecinde en öncelikli gündem ve strateji ol-
mak zorundad›r. 

Son y›llarda, Yerel Yönetimin bu alanda yapmakta oldu¤u çal›flma ve çabalar çok
olumlu görülmektedir. Ancak yine de yetersizdir. K›sa sürede yeterli olmas› da beklen-
memektedir.

Kültür Sanat mekânlar›n›n kent formunda da¤›l›m› da çok önemlidir. Bir an için flöyle
bir ‹zmir Kültür – sanat mekânlar› panoramas› düflleyelim,

Bat› aks›nda Güzelyal›’da yap›m› sürmekte olan 1200 kifli kapasiteli Adnan Saygun Sa-
nat Merkezi (Tiyatro, konser, kongre olanaklar› sunmaktad›r.)

Do¤u aks›nda Bornova’da yap›lmas› planlanan yaklafl›k 1000 kifli kapasiteli yine tiyat-
ro, konser gibi çok amaçl› Kültür Merkezi.

Kuzey aks›nda Karfl›yaka Maviflehir’de yap›lmas› planlanan yaklafl›k 1000 – 1100 kifli
kapasiteli Zübeyde Han›m Kültür ve Sanat Merkezi (tiyatro, konser, konferans ifllevine
uygun)

Merkezde Basmane’de 1500 – 1700 kiflilik Opera – Bale Salonu.

Bu panoramay› tamamlayan, destekleyen daha küçük ölçekli mevcut Kültürpark için-
deki mevcut, ‹smet ‹nönü Sanat Merkezi, ‹zmir Sanat Merkezi, Aç›k Hava Tiyatrosu,
Konak^ta Ege Üniversitesi Atatürk Kültür Merkezi, Dokuz Eylül Sabanc› Kültür Merke-
zi, ‹zmir Devlet Tiyatrosu Konak Sahnesi, Devlet Opera ve Balesi Elhamra Sahnesi,
Narl›dere’de Kültür Merkezi, Güzel Sanatlar Fakültesi Özdemir Nutku Sahnesi ve Ko-
nak, Buca, Bornova, Karfl›yaka’da bulunan daha küçük kapasiteli semt ölçe¤inde des-
tek kültür mekânlar›.

Tan›mlad›¤›m panorama, kentimizin kültür sanat mekânlar› ihtiyac›n›n ve sahne sanat-
lar›n›n mekân sorununu önemli ölçüde giderilmifl olmas›n› sa¤layacakt›r.

‹kinci bafll›k olarak belirtmifl oldu¤um, kentimizde kültür sanat mekânlar›n›n – sahne
sanatlar› mekânlar›n›n Mimari yeterlili¤i konusunda ayr›lan alan kadar önemlidir.

Üzülerek belirtmeliyim ki, bir tanesi hariç, ‹zmir kentinde – kentimizde bulunan bütün
kültür mekânlar›n›n kültür – sanat merkezlerinin hiçbirisi, amac›na yönelik tasarlanma-
m›flt›r. Hemen tamam› çok amaçl› düflünülmüfl, böyle olunca da hiçbirisi bir amaca tam
anlam›yla hizmet verememektedir.

Yani hepsi tiyatro da oynanabilir amac›yla yap›lm›fl ama hiçbiri gerçek bir tiyatro sah-
ne mekân›n›n yeterliliklerine sahip de¤ildir. Konser de amaçlanm›flt›r ama hiçbirisinde
ciddi bir akustik düzenleme bulunmamaktad›r.
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‹zmir’de yan ve arka sahneleri de bulunan tasarlanm›fl bir tiyatro sahnesi, opera sah-
nesi, akustik araflt›rmas› ve projesi yap›lm›fl konser – tiyatro salonu ne yaz›k ki bulun-
mamaktad›r.

Ancak son y›llarda bu alanda da kentsel eksikliklerin giderilmesine yönelik önemli ve
sevindirici geliflmeler izlenmektedir. Bu anlamda, 1200 kifli kapasiteli Adnan Saygun
Sanat Merkezi, salonu, sahnesi, akustik konular› ve düzenlemesiyle özgün bir salon ola-
rak tasarlanm›fl olup inflaat› sürmektedir. Yak›n zamanda bitece¤i ifade edilen merkez
tamamland›¤›nda ‹zmir yak›n tarihteki en önemli kültür – sanat mekân› kazanm›fl ola-
cakt›r.

Tiyatro yap›lar›, Opera – Bale Yap›lar›, Konser Salonu yap›lar›, kendi ifllevine özgü ay-
r›nt›lar içermektedir. Bu anlamda önemli tasar›mlara o amaçla tasarlanm›fl olmalar›na
ihtiyaçlar› vard›r. Karfl›yaka Zübeyde Han›m Kültür Merkezi ve Bornova’daki Peterson
alan›ndaki Kültür Merkezi için henüz bu f›rsatlar kaybedilmemifltir. Her iki merkezin mi-
mari projelerinin ifllevlerine uygun mekânlar› bar›nd›racak flekilde programlanmas› ve
tasarlanmas› önemlidir.

Basmane’de Eski Garaj Alan›nda yeralan ve Mimari projeleri, Opera – Bale ifllevine yö-
nelik tasarlanan yap›n›n gerçeklefltirilmesi ‹zmir kenti için çok önemli bir kültür mekâ-
n› zenginli¤i olacakt›r. Bu f›rsat kaybedilmemelidir.

Kentimizin, dünya ölçe¤inde tan›nmas›na katk›da bulunacak bir baflka seçenek de ye-
terli say›da koltuk say›s›na sahip, günümüz mimarl›k anlay›fl›na uygun, iddial› ve iyi ta-
sarlanm›fl, kentte bir landmark oluflturabilecek nitelikte bir kültür – sanat yap›s›na du-
yulan ihtiyaçt›r. ‹zmir’in bilimden ve sanattan yana olan, ayd›nl›k, güleryüzlü böyle bir
mimarl›k eserini hak etmektedir. Sidney Opera binas›, Berlin Flarmoni Binas›, Bilbao
Gugenheim Müzesi gibi yap›ld›klar› dönemlerinde mimarl›k alan›nda öncü, ç›¤›r açan
kültür – sanat yap›lar› o kentleri dünyaya tan›tmakta çok önemli roller üstlenmifllerdir
ve o kentlerin sembolleri olmufllard›r.

‹zmir’de neden olamas›n. Yeter ki isteyelim, yeter ki kararl› olal›m.

Çok teflekkürler.  

Hasan Topal

Mimarlar Odas› ‹zmir fiubesi Yönetim Kurulu Baflkan›

Bu sunum 02.04.2008 tarihindeki ‹zmirde Sahne Sanatlar›n›n Mekân Sorunlar› panelinde Hasan Topal taraf›n-
dan sunulmufltur.
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‹ZM‹R BASMANE ESK‹ GARAJ ALANI HAKKINDA ÖZET RAPOR

12.03.2008

‹zmir Basmane Eski Garaj Alan› hakk›nda, uzun y›llard›r ‹zmir kamuoyunda tart›fl›lan ve
yarg› kararlar›na da konu olan geliflmeler üzerine yap›lan de¤erlendirme sonunda;

ALANIN PLAN KARARLARI SÜREC‹

‹zmir fiehirleraras› Otobüs Garaj› Basmane’den tafl›nd›ktan sonra alan uzun süre ES-
HOT garaj alan› olarak kullan›lm›flt›r. ‹mar Plan›ndaki kullan›m karar› “Belediye Hizmet
Alan›” d›r.

1984 y›l›nda Büyükflehir Belediyesi bu alanda “‹zmir Turizm ve Ticaret Merkezi” mima-
ri proje yar›flmas› düzenlemifltir. fiartnamede ve yar›flmay› kazanan mimari projede
Otel:51.705m2, Kongre Merkezi:10.386m2, Ticaret Merkezi:11.095m2, Teknik Servisler:
5.070m2, Garaj:18.750m2 olmak üzere Toplam:97.006m2 yap› alan› öngörülmüfltür.

1988 y›l›nda Büyükflehir Belediyesi Asil Nadir – Sheraton Voyager ortakl›¤› ile bu alan-
da “‹zmir Milletleraras› Ticaret ve Konaklama Merkezi” projesi haz›rlam›flt›r. Bu proje-
de öngörülen toplam yap› alan› da 110.00 m2 dir.

1990 y›l›nda Büyükflehir Belediyesi bu alan› da dahil ederek Uluslararas› ‹zmir Fuar› –
Kültürpark Çevre Düzenlemesi ve Fuar Kompleksi Mimari Proje Yar›flmas› düzenlemifl,
bu amaçla plan de¤iflikli¤i yapm›flt›r. Yar›flma fiartnamesi ve yar›flmay› kazanan mima-
ri projede Otel ve Kongre Merkezi:39.000m2, Borsa Merkezi:21.000m2, Ga-
raj:20.000m2, olmak üzere yaklafl›k olarak Toplam:80.000m2 yap› alan› öngörülmüfl-
tür.

1997 y›l›nda Büyükflehir Belediyesi bu alan› projeli teklifler alarak kat karfl›l›¤› de¤erlen-
dirmeye ç›karm›flt›r. Alan için ‹mar Plan› de¤iflikli¤i yaparak planda “Merkezi ‹fl Alan›”
karar› getirilmifltir. 20.866m2 arsada E:5 yap› yo¤unlu¤u ile Toplam:104.330m2 yap›
alan› tan›mlanm›flt›r.

Basmane Eski Garaj Alan›n›n sat›fl› ve yap›lan ‹mar Plan› de¤ifliklikleri dava edilmifl,
mahkeme karar›yla imar plan› de¤iflikli¤i 2 kez iptal edilmifltir.

Mimarlar Odas› Aç›klamalar›

Mimarlar Odas› ‹zmir fiubesi’nin konu hakk›nda 16.03.1998 tarih, 04/132 say›l› yaz›s› eki
raporda belirtilen:

“Kamu elindeki arsalar›n (kent arsalar›n›n) de¤erlendirilmesinde, kentin ihtiyaç duydu-
¤u öncelikler gözönünde bulundurularak karar verilmelidir. ‹zmir için ise, yeflil alanla-
r›n, kültürel alanlar›n, kent içi boflluk alanlar›n çok az oldu¤u düflünüldü¤ünde, kenti
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daha yo¤un yap›laflmalarla yüklemenin yanl›fll›¤› çok çarp›c› olarak ortaya ç›kmakta-
d›r.” denmektedir.

Mimarlar Odas› ‹zmir fiubesi’nin fiubat 1999 tarihli “1999 Yerel Seçimleri Öncesi Parti
ve Adaylara Uyar› ve Önerilerimiz” bafll›kl› raporunda belirtilen;

“‹zmir yo¤un olarak yap›laflm›fl, bu yap›laflma s›ras›nda gerekli kentsel alanlar› tüketil-
mifl bir kenttir. Kentin h›zl› büyümesi sorunu, fonksiyonlar› tamamlanan ve baflka yer-
lere tafl›nan baz› yap› ve tesislere ait arsalar Büyükflehir Belediyesi taraf›ndan sat›lmak-
ta ve kamu elinden ç›kar›lmaktad›r. Basmane’de eski garaj alan› vb kent arsalar› imar
planlar› da de¤ifltirilerek cazip hale getirilip, ifl – ticaret merkezi, rant tesisi vb. yapa-
caklara sat›lmaktad›r. Bu alanlar kentsel ihtiyaçlar için büyük önem ve de¤er tafl›mak-
tad›r. Kentliye ait arsalar› satmayacak, kamu elinden ç›kmas›na engel olacak, bu arsa-
larda kentin ihtiyaç duydu¤u sosyal ve kültürel aktiviteleri sa¤lamaya yönelik projeler
ön görecek, kenti kültür ve sanat mekanlar› ile zenginlefltirecek adaylar› destekleyece-
¤imizi duyururuz.” görüflü yeralmaktad›r. 

Basmane Eski Garaj Alan› konusunda yaklafl›k 10 y›l önce, ilgililere, Belediyeye ve ka-
mu oyuna iletilmifl olan Mimarlar Odas› ‹zmir fiubesi’nin yukar›da özetlenen saptama
ve görüflleri bugün de ‹zmir kenti için önemini ve güncelli¤ini aynen korumaktad›r.

Sonuç olarak: 

‹zmir kentinin merkezinde yeralan ve y›llard›r “Basmane çukuru” olarak bilinen görsel
kirlilik ve çevresi için güvenlik sorunu yaratan alanla ilgili çözüm aray›fllar›n› olumlu bu-
luyor ve destekliyoruz.

Getirilecek çözümün hukuki altyap›s› güçlü, kentin imar planlar›yla uyumlu ve kamu
yarar›n› gözeten, kat›l›mc› bir anlay›flla oluflturulmas› esas olmal›d›r. 

Kentte bulunan ve kamuya ait arsa ve araziler sat›lmamal›, kamu elinden ç›kar›lmama-
l› ve kentin ihtiyaç duydu¤u teknik ve sosyal – kültürel altyap› eksikliklerinin (Kültür
Tesisi, Sosyal Tesis, Otopark vb) giderilmesi amac›yla kamu yarar›na kullan›lmal›d›r.

Tan›mlanan ifllevler için haz›rlanacak mimari projelerin de mimari proje yar›flmalar›
yöntemiyle elde edilmesi, nitelikli yap› ve kentsel mekanlar›n oluflturulmas›nda önem-
li bir araç olarak görülmelidir.

Mimarlar Odas› ‹zmir fiubesi Yönetim Kurulu
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Expo 2015 (Dünya Sergisi) için ‹zmir’in adayl›¤› yaklafl›k iki y›l süren yo¤un tart›flma ve
çabalar›n ard›ndan, 31 Mart 2008 tarihinde Paris’te Uluslararas› Sergiler Bürosu (BIE)
delegelerinin ço¤unlu¤u taraf›ndan Milano’nun seçilmesiyle sona erdi.

Ekpo 2015 için ‹zmir kentinin seçilmemifl olmas›n›, çok etkili – yetkili makamlar (Bir
Devlet Bakan›, ‹zmir ‹l Genel Meclis Baflkan›, baz› medya mensuplar›, vb.) AKP’nin
kapat›lma davas›na ve davan›n Anayasa Mahkemesince kabul edilmifl olmas›na
ba¤lamaktalar. Alianoi arkeolojik sit alan› kültür miras›n›n sular alt›nda b›rak›lmas›na
tarihin derinliklerine gömülmesine karfl› ç›kan duyarl› gruplar›n Avrupa ülkelerine
yapt›klar› baflvuruya ba¤layanlar var, Milano kentinin rüflvet da¤›tt›¤›n› ve bunun etkili
oldu¤unu inanarak söyleyenler de. 

Milano kentinin sunuflunda verilen mesajlarda, yukar›daki de¤erlendirmeleri yapanlar›n
gözden kaç›rd›¤› ya da asla ak›llar›na getirmedikleri, ancak sunufllar› izleyen ülke
delegelerini etkileyecek, bütün dünyan›n gündemi olan evrensel aç›l›mlar› an›msaya-
cak olursak, ‹zmir ve Türkiye ad›na yap›lan sunufl ve mesajlardaki eksikleri anlayabiliriz.

Milano kentinin sunuflu, dünyaca tan›nan ünlü mimarlardan Daniel Libenskind’in (son
olarak, 11 Eylül’de y›k›lan ‹kiz Kuleler’in alan›nda yap›lacak Yeni Dünya Ticaret
Merkezi’nin master plan ve proje yar›flmas›n› kazanan mimar) Milano kenti, sanat ve
mimarl›k konusundaki k›sa ve anlaml› mesaj›yla bafllad›. Expo’nun öncelikle bir
mimarl›k ve planlama, sanat, kültür olay› oldu¤u mesaj›n› iletiyordu Libenskind.

‹zmir’de ise Expo konusunda haz›rlanan öneri master plan ve projeler hakk›nda bu
kentte bulunan mimarlara, planc›lara, akademik çevrelere bilgi verilmemifl, katk›lar›
al›nmam›fl, plan ve projeler ayr›nt›da paylafl›lmam›flt›r.

Milano’nun sunuflunda, Nobel bar›fl ödülünü alm›fl olan eski ABD Baflkan Yard›mc›s› Al
Gore ve Jack Adele ise, çevre ve kültür de¤erlerini koruman›n önemini ve Milano ken-
tinin bu alandaki duyarl›l›¤›n›, enerji tasarrufu ve sürdürülebilir temiz enerji gibi bütün
ülkeler için önemli ve güncel olan konularda Milano’nun yapm›fl oldu¤u çal›flmalar› vur-
gulad›lar.

Dünyada çevre ve kültür de¤erlerinin korunmas› benimsenirken, önemli ve öncelikli
görülürken, ülkemizde Alianoi’nin sular alt›nda b›rak›l›yor olmas›, dünyada enerji tasar-
rufu, temiz enerji gibi sürdürülebilir kaynaklar önemsenirken, ülkemizde, hükümetin
nükleer enerjiyi gündeme getiriyor olmas› gerçekten BIE delegelerini bu anlamda etk-
ilemifl olabilir.

Milano’nun sunuflunda, dünyada yoksul ülkelerde ikimilyar kad›n›n esaret ve sefalet
içinde yaflad›¤›, kad›nlar›n çok zor yaflam koflullar› alt›nda bulundu¤u, ancak gelecek-
te zenginli¤in kad›nlarda, kad›nlar›n umudunun ise delegelerin verece¤i oylardan
geçti¤i belirtildi. 

‹talya dünya kad›nlar›na, kad›n›n sorunlar›na bu içerikte bakarken ülkemiz kad›n›n, tür-
ban özgürlü¤ü ad› alt›nda örtünmesi, bu amaçla yap›lan Anayasa de¤iflikli¤i ile dünya
gündemine yans›makta AKP’nin kapat›lma davas›ndan çok, kad›na bak›fl aç›s› fark›n›n

‹ZM‹R’‹N EXPO 2015 ADAYLI⁄I VE SONUÇ ÜZER‹NE B‹R
DE⁄ERLEND‹RME
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BIE delegelerini etkilemifl olabilece¤i gelmiyor ilgililerin akl›na. ‹talya Baflbakan› ise,
Milano Belediye Baflkan› muhalefet partisinden olmas›na ra¤men ‹talya hükümeti
olarak belediyeye her türlü destek taahhüdünde bulunarak Expo organizasyonunun
öncelikle kentin ve belediyenin ifli oldu¤unun fark›ndal›¤›n› vurgulad›. Expo’nun ayn›
zamanda yoksullu¤un giderilmesinde bir kalk›nma projesine dönüflece¤ini belirtti.

Türkiye ad›na Cumhurbaflkan› ve D›fliflleri Bakan›’n›n konuflmalar› ise, Expo’yu çok iste-
dikleri bilgisi d›fl›nda, belediyeyi öne ç›karan bir tek cümle içermiyor, yerel yönetim
öncülü¤ünde bütünleflilemiyordu.

‹talya ve Türkiye hükümetlerinin, aday olan kentlerinin yerel yönetimlerine bak›fl
aç›lar›ndaki bu derin fark BIE delegeleri taraf›ndan fark edilecek kadar önemliydi.

Milano Belediye Baflkan›, Milano’nun yaln›zca ‹talya Expo’sunu de¤il, bütün ülkelerin
Expo’sunu düzenlemifl olacaklar›n›, Milano Expo’sunun ülkelerin çok tarafl› birliktelik-
lerinin projesi olaca¤›n›, Milano Expo’sunun bir sürdürülebilir kalk›nma merkezi
olaca¤›n›, yoksullu¤un giderilmesi için Expo’nun bir network olaca¤›n›, bu anlamda
di¤er ülkelerde ve kentlerde insanlar›n ihtiyac› olan yerlerde sa¤l›k üniteleri olufltura-
caklar›n› ve mümkün oldu¤u kadar çok ülkeye sa¤l›k alan›nda yard›m edeceklerini
belirterek ülkelere yap›lacak parasal destek ve yard›mlar› taahhüt etti ‹talyan
hükümetinden ald›¤› güvenle.

‹zmir Büyükflehir Belediye Baflkan› Aziz Kocao¤lu’nun sunuflu ‹zmir ad›na, özgüven
tafl›yan, içerikli, anlaml›, kentin ayd›nl›k ve demokrat yüzünü yans›tan tek mesajd›. Ana
Muhalefet Partisi Genel Baflkan› Deniz Baykal’›n destek mesaj› da bu kapsamda
anlaml›yd›.

Milano ad›na, UNESCO (birleflmifl Milletler E¤itim, Bilim ve Kültür Örgütü) taraf›ndan
2003 y›l›n›n sanatç›s› seçilen görme engelli müzisyen Andre Bocelli dünya çocuklar›
için, iki çocukla birlikte flark› seslendirdi.

‹zmir’in sunuflunda ise klarnet sanatç›s› Hüsnü fienlendirici ve Saksafon sanatç›s› ‹lhan
Erflahin’in nefesleri, kongre saray›n›n giriflinde çalan davul zurnan›n deste¤ine ra¤men,
Milano ile sanat dengesi kurmaya yetmedi belki de delegeleri etkileme aç›s›ndan.

Sonuç olarak Milano kentinin k›sa sunuflunda, mimarl›k, sanat, kent, kültür, çevre
sorunlar›na duyarl›l›k, sürdürülebilir enerji, kad›n ve yoksulluk, sa¤l›k, çocuk, engelli
gibi bütün dünya ülkelerine, bütün insanlara kolayca yans›t›labilen evrensel de¤erler,
duyarl›l›klar öne ç›kar›ld›.

‹zmir’in BIE delegeleri taraf›ndan neden seçilmemifl oldu¤una, bu evrensel de¤erlere,
ülke ve kent olarak vermifl oldu¤umuz önem aç›s›ndan bakarsak eksikli¤imizi belki
anlar›z ve ‹zmir’in neden kaybetti¤ini de.

Hasan Topal

Mimarlar Odas› ‹zmir fiubesi Yönetim Kurulu Baflkan›
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‹zmir ‹li, Konak ‹lçesi, Mersinli mahallesinde bulunan, 3324 ada, 122 parsel numaral› ve
Maliye Bakanl›¤›’na tahsis edilmifl olan tafl›nmaz›n Maliye Bakanl›¤› E¤itim ve Sosyal
Tesisleri yap›lmas› amac›yla E:2.00, Hmax: Serbest plan koflullar›n› sa¤layacak flekilde
naz›m imar plan› de¤iflikli¤i yap›lmas› konusu incelenmifltir.

GENEL ESASLAR KAPSAMINDA:

‹zmir Kenti son elli y›lda, plans›z, tasar›ms›z olarak, nüfus ve yap› yo¤unluklar› aç›s›n-
dan (aç›k alanlar, yeflil alanlar, do¤al peyzajlar vb) bütün do¤al efliklerinin s›n›rlar›na
dayanm›fl, yer yer bu eflikleri de aflan bir kentsel geliflme – büyüme göstermifltir. Son
y›llarda bu olumsuz süreci durdurarak, 1/25000 ölçekli ‹zmir Kentsel Bölge Naz›m ‹mar
Plan› ve 1/5000 ölçekli Yeni Kent Merkezi Naz›m ‹mar Plan› çal›flmalar›yla planl› ve ni-
telikli bir kentsel geliflmeye dönüfltürme kararlar› ve politikalar› benimsenmifltir. Haz›r-
lanan planlarla, nitelikli ve sa¤l›kl› yaflam çevreleri oluflturacak bir kentsel geliflmenin
sa¤lanabilmesi, planlar›n duyarl›l›kla uygulanmas›na ve bütünden kopuk, parsel ölçe-
¤inde yap›lan de¤iflikliklerle plan ana kararlar›n›n bozulmamas›na ba¤l›d›r.

‹zmir’de bulunan eski Kamu ‹ktisadi Teflekküllerine ait arsa, bina ve araziler kamunun
ihtiyaçlar› için kullan›lmak yerine özellefltirme yoluyla sat›lmaktad›r. Örne¤in; plan de-
¤iflikli¤i talep edilen alanla ayn› ulafl›m aks› üzerinde Bayrakl› Salhane Mahallesinde TE-
KEL’e ait, 1134 ada, 4 parsel, 27.375 m2 büyüklü¤ünde kamu alan› özellefltirme idare-
since ihale yoluyla sat›fla ç›kar›lm›flt›r. Büyüklük ve plandaki yap›laflma koflullar› bir çok
kamu ihtiyac›n›n karfl›lanmas›na uygundur. Di¤er yandan kamunun elinde bulunan di-
¤er baz› arsa ve arazilerin de planlarda yer alan kentsel yeflil alan, aç›k alan, ifllevleri
de¤ifltirilerek yüksek yo¤unluklu yap›laflma kararlar›yla kullan›lmak istenmesi planlama
ilkelerine uygun olmayan kentleflme politikalar›d›r ve özetle tan›mlanan plans›z kent-
leflme anlay›fl›n›n bir göstergesidir. 

‹MAR KANUNU VE YÜRÜLÜKTE BULUNAN PLANLAR KAPSAMINDA:

Mersinli Mahallesi, 3324 ada, 122 parselin yer ald›¤› alan, ‹zmir Yeni Kent Merkezi Na-
z›m ‹mar Plan›’nda; TAKS: 0.05, KAKS: 0.10 yap›laflma koflullar›yla, Resmi Tesis karar›
bulunmakta, bu karar Tar›m ‹l Müdürlü¤ü Fidanl›k Alan›n› içermekte olup, bu kapsam-
da gerek zeminde kaplayaca¤› yap› alan›, gerekse toplamdaki yap› alan› mevcut fidan-
l›k tesislerini karfl›layacak flekilde planlanm›flt›r. Bir baflka ifadeyle Naz›m ‹mar Plan› bu
alanda fidanl›k tesisi d›fl›nda herhangi bir Resmi Tesis - Yönetim Merkezi önermemek-
tedir.

‹ZM‹R ‹L‹ MERS‹NL‹ MAHALLES‹ 3324 ADA 122 PARSEL
(TARIM ‹L MÜDÜRLÜ⁄Ü SÜS B‹TK‹LER‹ F‹DANLI⁄I ALANI ) 

HAKKINDA RAPOR
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‹mar Kanunu ve eki yönetmeliklerde “Naz›m ‹mar Plan›; …… arazi parçalar›n›n genel
kullan›fl biçimlerini, bafll›ca bölge tiplerini, bölgelerin gelecekteki nüfus yo¤unluklar›n›,
gerekti¤inde yap› yo¤unluklar›n›, çeflitli yerleflme alanlar›n›n geliflme yön ve büyüklük-
leri ile ilkelerini, ulafl›m sistemlerini ve problemlerinin çözümü gibi hususlar› göstermek
ve uygulama imar planlar›n›n haz›rlanmas›na esas olmak üzere düzenlenen detayl› bir
raporla aç›klanan ve raporuyla beraber bütün olan pland›r.” fleklinde tan›mlanmakta-
d›r.

‹mar Kanunu’nda aç›kça tan›mland›¤› flekilde, bir bütün olan Naz›m ‹mar Planlar›nda
parsel ölçe¤inde, de¤ifliklik yap›lmas›, planlaman›n bütünlü¤ü ilkesine ve bu nedenle
‹mar Kanunu’na ayk›r› uygulamalar olmaktad›r. Kentlerimizin genel olarak teknik ve
sosyal alt yap› aç›s›ndan yoksunlaflmas›n›n nedenlerinin en bafl›nda benzeri uygulama-
lar yer almaktad›r.

Maliye Bakanl›¤› E¤itim ve Sosyal Tesisleri yap›lmak istenen alan›n mevcut a¤aç-bitki
dokusu

SONUÇ:

Tar›m ‹l Müdürlü¤ünce fidanl›k alan› olarak kullan›lan ve ‹zmir Naz›m ‹mar Planlar›nda,
fidanl›k ifllevine ve tesislerine yönelik Resmi Tesis; TAKS:0.05, KAKS: 0.10 yap›laflma
koflullar› bulunan alan›n, plan kararlar› de¤ifltirilerek Naz›m ‹mar Plan›nda, Maliye Ba-
kanl›¤› E¤itim ve Sosyal Tesisleri, konferans salonlar›n› içeren Yönetim Merkezi E: 2.00,
Hmax: Serbest, yap›laflma karar› getirilmesi, alan›n mevcut çok düflük yo¤unluklu ya-
p›laflma koflullar›, mevcut a¤aç ve bitki dokusunun yo¤unlu¤u, aç›k alan niteli¤i neden-
leriyle, ‹mar Kanunu’na, planlama ilkelerine ve kamu yarar›na ve planl› kentleflme anla-
y›fl›na uygun de¤ildir.

Mimarlar Odas› ‹zmir fiubesi Yönetim Kurulu
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Kuzeyinde ‹zmir Körfezi, güneyinde ‹zmir – Çeflme otoyolu, do¤usunda ikiztepeler
kavfla¤›, bat›s›nda Narl›dere Ali Onbafl› deresinin s›n›rlar›n› oluflturdu¤u ‹nciralt› Bölge-
si yaklafl›k 600 hektar büyüklü¤ündedir.

Alan›n, ‹zmir Körfezi ile Bakü Bulvar› aras›nda kalan k›y› kesimi birinci derece Do¤al Sit
Alan›, Bakü Bulvar› güneyinde bir flerit ikinci derece Do¤al Sit Alan› ve geri kalan k›s-
m›n›n tamam› üçüncü derece Do¤al Sit Alan› olarak tescil edilmifltir.

‹zmir Turizm ‹l Müdürlü¤ünce 2005 y›l›nda alanda yap›lan etüt sonucunda haz›rlanan
raporda, alan›n tamam›n›n tar›m alan› oldu¤u ve tar›msal amaç d›fl› kullan›lamayaca¤›
belirtilmifltir.

‹ZM‹R KENT MAKROFORM’UNDA ‹NC‹RALTI

‹zmir kent bütününde, önemli bir konuma ve büyüklü¤e sahip olan ‹nciralt› bölgesi Ta-
r›m ‹l Müdürlü¤ü’nün raporunda da belirtildi¤i gibi, a¤›rl›kl› olarak örtüalt› tar›m›n›n ya-
p›ld›¤› bir aç›k aland›r.

Bilindi¤i gibi kentlerde ve kentin çevrelerinde bulunan, orman alanlar›, tar›m alanlar› ve
aç›k alanlar kentlerin yaflam ortamlar›n› destekleyen pasif yeflil alanlar olarak çok
önemli bir iflleve sahiptirler.

‹nciralt› bölgesi de, tar›msal niteli¤i, a¤açl›k ve yeflil dokusu, körfez k›y›s›ndaki konum
ve büyüklü¤ü ile ‹zmir Kentinin nefes almas›na, kentte sa¤l›kl› yaflam koflullar›n›n olufl-
mas›na ve Kentin fiziksel çevresinin ekolojik dengesine katk› sa¤layan bir aland›r.

‹zmir’in ünlü imbat esintisinin kente yans›d›¤›, s›cak mevsimlerde kentin hava ald›¤› ve
ekili – dikili bitki dokusu ile de kentin mikro – klimas›n›n sürdürebilirli¤i aç›s›ndan ya-
flamsal önem tafl›yan bir kentsel aç›k aland›r.

‹NC‹RALTINDA GEL‹fiMELER

Uzun y›llard›r yap›laflmaya aç›lmas› amac›yla sürekli gündeme getirilen, a¤açlar› kesi-
lerek yok edilen, tar›msal niteli¤ini gelifltirecek sulama vb. olanaklar› yok edilen, tar›m
amac› d›fl›nda kullan›mlarla yozlaflt›r›lan ‹nciralt› son olarak, Kültür ve Turizm Bakanl›-
¤›nca onanan 1/25000 ölçekli çevre düzeni plan› ile, Expo 2015 için ayr›lm›flt›.

Ancak Expo 2015 organizasyonu ‹zmir’e verilmedi¤inden, Kültür ve Turizm Bakanl›-
¤›’nca onanan plan konusuz, amaçs›z ve yok hükmünde kalm›flt›r. Zaten plan notun-
da;”Expo ‹zmir’de yap›lacak olursa bu plan geçerlidir” fleklinde bir ifade bulunmakta-
d›r ve bu plan›n iptali için dan›fltayda dava aç›lm›flt›r.

‹zmir Expo 2015 seçimini kaybedince, ‹nciralt›’n›n rant amaçl› planlanmas› yeniden ken-
tin gündemine getirilmekte ve beklentiler yarat›lmaktad›r.

Di¤er yandan, alan›n tar›msal özelli¤ini yok ederek, tar›msal amaç d›fl›nda kullan›labilir

‹ZM‹R ‹NC‹RALTI BÖLGES‹
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alana dönüfltürmek için her türlü giriflim ve bask›n›n sürdü¤ü de izlenmektedir.

Öncelikle bilinmelidir ki “Tar›msal Niteli¤i Korunacak Alan” tan›m› da bir plan karar›d›r.
Ancak nedense ülkemizde, ço¤u kimse taraf›ndan, inflaat – yap› karar› bulunmayan
plan kararlar›, plan olarak kabul edilmemektedir. Bu büyük bir kültür sorunumuzdur.

‹NC‹RALTI’NDA YAPILMASI GEREKENLER – ÖNER‹LER

Planlanacak her türlü alanda oldu¤u gibi, ‹nciralt›’nda da gerekli bilimsel araflt›rmalar
ve raporlar haz›rlanmal›d›r. (Jeolojik etüdler, toprak etüdleri, sulama etüd ve projeleri,
ürün deseni ve ekonomik katma de¤er analizleri, jeotermal kaynak etüdleri vb)

Alan›n Do¤al Sit niteli¤i ve daha önce alanda ortaya konmufl planlar hakk›nda yarg›da
al›nm›fl iptal kararlar› kapsam›nda hukuksal araflt›rmalar yap›lmal›d›r. ‹nciralt›’nda yap›-
lacak çal›flmalarda hukuksal, yasal temel esas olmal›d›r.

‹nciralt› bölgesi ‹zmir Metropoliten kenti bütününde ele al›nmal›, kentin olanak, potan-
siyel ve gereksinimleri göz önünde bulundurulmal›, alan›n özelliklerine dikkat ve has-
sasiyet gösterilmelidir.

Alan›n bütünü için var olan “Tar›m alan›, tar›m d›fl› amaçla kullan›lamaz” raporu ile be-
lirlenmifl bilimsel statüsü, sadece bürokrasi kademeleri zorlanarak de¤ifltirilmemeli ve
yok edilmemelidir.

‹nciralt›’nda uygulana genel yap›laflma faaliyetleri, ve yasal olmayan kullan›mlar tutar-
l›l›kla denetlenmeli, ‹mar kanunu ve yönetmeliklerine ayk›r› uygulamalar alandan ç›ka-
r›lmal›d›r, önlenmelidir.

Küresel ›s›nma ve buna ba¤l› olarak su kaynaklar›n›n korunmas›, tar›m alanlar›n›n ge-
lecekte temel g›dalara olan gereksinim aç›s›ndan önemi unutulmamal›, g›da fiyatlar›n-
daki art›fl ve gelecekte insanl›¤› bekleyen k›tl›k tehlikesi – açl›k tehlikesi unutulmama-
l›d›r.

Bölgede bulunan Özdilek plaza ve oteli gibi yanl›fllar ve örnekler, olumsuz beklentile-
re yol açmaktad›r. Bu tür yanl›fllardan kaç›n›lmal›d›r.

‹nciralt›; ‹zmir kenti bütününde; kentin nefes ald›¤›, kent mikro – klimas›na katk›da bu-
lunan, kent peyzaj›n› güçlendiren, çok önemli bir aland›r. ‹zmir kenti için tafl›d›¤› ifllevi
ve bitki dokusu, tar›msal niteli¤i, aç›k alan özellikleri ile korunmal›, bu özellikleri gelifl-
tirmelidir.

‹nciralt›’n›n bu niteliklerini de¤ifltirecek, bozacak, uygulamalar yap›lmamal›d›r.

Hasan Topal
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‹ZM‹R ‹L‹, AL‹A⁄A ‹LÇES‹, ÇAKMAKLI KÖYÜ, DE⁄‹RMEN YIKI⁄I MEVK‹‹ VE HACI
MEHMET Ç‹FTL‹⁄‹ MEVK‹LER‹NDE YER ALAN PARSELLER ÜZER‹NDE ENKA ENER-
J‹ ÜRET‹M A.fi. TARAFINDAN YAPILMASI PLANLANAN ‹THAL KÖMÜRE DAYALI,
800 MW KURULU GÜCÜNDEK‹ TERM‹K ELEKTR‹K SANTRAL‹N‹N YER SEÇ‹M‹ VE
ÇED KONULARI DE⁄ERLEND‹R‹LM‹fiT‹R.

Yap›lmak istenen ithal kömüre dayal› termik elek-
trik santral›n›n öneri naz›m plan› ve plan raporu,
di¤er kurum ve kurulufllar›n konu hakk›ndaki gö-
rüflleri hakk›nda s›n›rl› bir zaman dilimi içinde ve
sunulan belgeler üzerinden inceleme yap›lm›fl
olup yer seçimine yönelik görüfllerimiz afla¤›dad›r:

1- Yürürlükte Bulunan Planlar Aç›s›ndan:

‹zmir Büyükflehir Belediyesince 2008 y›l›nda ona-
nan 1/25000 ölçekli ‹zmir Kentsel Bölge Naz›m
‹mar Plan›nda santral yap›lmas› istenen bölge Ta-

r›msal Niteli¤i Korunacak Alan (mutlak tar›m alan›), özel mahsul alan›,(dikili tar›m ala-
n› zeytinlik) ve MKE Kurumu alan›n› içeren sanayi alan› plan kararlar›na sahiptir. Çev-
re ve Orman Bakanl›¤›, Çevresel Etki De¤erlendirmesi ve Planlama Genel Müdürlü-
¤ü’nce onanan Manisa- Kütahya ‹zmir planlama Bölgesi 1/100.000 ölçekli Çevre Dü-
zeni Plan›nda da bölge için genel olarak 1/25.000 ölçekli ‹zmir Kentsel Bölge Naz›m
‹mar Plan›n›n öngördü¤ü arazi kullan›fl kararlar› yer almaktad›r. Her iki plan kademesi
de Alia¤a bölgesinde yeni bir termik santral alan› öngörmemifltir. Yine her iki
plan, bölgede yenilenebilir enerji kaynaklar›ndan rüzgar enerjisinin gelifltirilmesine yö-
nelik önermelerde bulunmaktad›r. ‹zmir kentinin kuzey aks›nda, Alia¤a ve çevresinde
halen iflletmede bulunan ve çevreye zararl› etkileri olan tesisler bölgenin kapasitesini
fazlas›yla doldurmufltur. Çevreye olumsuz etkileri olacak sanayi türleri için Alia¤a’da
yeni plan kararlar› oluflturulmas›, üst ölçek planlar›n hedef ve stratejilerine ayk›r›d›r.

2- Ekosistemlerin Sürdürülebilirli¤i ve Yaflam Destek Sistemleri Aç›s›ndan:

‹thal kömüre dayal› Elektrik Termik Santral› yap›lmak istenen bölge ve yak›n çevresin-
de kuzeyinde Bak›rçay Havzas›, güney ve do¤usunda Gediz Havzas› gibi ülkemizin en
önemli ekosistemlerine sahip havzalar yer almaktad›r. Alia¤a bölgesinde ve termik
santral önerileri alan›n çevresinde hava, toprak, su ve di¤er ekolojik sistemleri olum-
suz etkileyen, Demir Çelik Tesisleri, Gübre Tesisleri, Gemi Söküm Tesisleri, Petrol Ra-
finerisi, Petrol Kimya Tesisleri ve Do¤algaz Çevrim Santral› yer almaktad›r. S›ralanan
bu tesislerin yaratt›¤› çevresel sorunlar ve hava, su, toprak, orman vb. yaflam destek sis-
temlerine verdi¤i zarar ortadad›r. Çevresel sorunlar ve toplum sa¤l›¤› aç›s›ndan henüz
var olan tesislerin sorunlar› giderilememiflken ithal kömüre dayal› termik santral içinde
bu bölgenin seçilmek istenmesi, dikkatle irdelenmesi gereken bir konudur.

Alia¤a’da faaliyette bulunan ve kirletici özellikleri bilinen yukar›da say›lan tesislerin
özellikle bölgenin hava kirlili¤ine neden olduklar› bilimsel raporlarla ortaya konmufltur.

Bölgedeki mevcut tesislerin neden oldu¤u ve insan sa¤l›¤›na zararl› kirli havan›n ha-
kim rüzgarlarla ‹zmir metropol kentini de etkiledi¤i ve bu geliflmenin gelecekte daha
büyük halk sa¤l›¤› sorunlar›na yol açaca¤› yine bilimsel raporlarda tespit edilmifltir.

‹ZM‹R AL‹A⁄A ENKA ENERJ‹ ÜRET‹M SANTRAL‹ 
YER SEÇ‹M‹ HAKKINDA RAPOR

05.11.2008
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Di¤er yandan Mu¤la – Yata¤an Termik santralinin, yaratt›¤› çevre felaketlerinin yan› s›-
ra, önlenemeyen hava kirlili¤i nedeniyle, Yata¤anl›lara zaman zaman soka¤a ç›kmama
uyar›lar›n›n yap›ld›¤› unutulmamal›d›r.

Yeni teknolojiler kullanarak,  yeni üretim biçimleri ve tedbirler al›narak hava kirlili¤ine
neden olunmayaca¤› aç›klamalar›,  yaflanan pratik ve ülke gerçekleri karfl›s›nda do¤ru
aç›klamalar de¤ildir.

3- Kurum Görüflleri Aç›s›ndan:

‹nceleme olana¤› buldu¤umuz, di¤er kurumlar›n termik santral alan›na yönelik görüfl-
lerinde de çeliflkiler yer almaktad›r.

‹zmir Tar›m ‹l Müdürlü¤ü’nün 4 Ocak 2008 tarih 35601 say›l› yaz›s›nda 3.64 ha
(36400m2) alan›n kuru dikili tar›m zeytin arazisi (KDTZ) oldu¤u ve tar›m d›fl› amaçla
kullan›lmas›n›n uygun görülmedi¤i belirtilmifl olup, yaz›ya ekli haritada s›n›rlar› belirti-
len bu alanlar, santral için önerilen alan›n merkezinde yer almaktad›r.

Alia¤a Kaymakaml›¤› ‹lçe Tar›m Müdürlü¤ünün 17.04.2008 tarih, 462 say›l› yaz›s› eki
raporda, ise; zeytin a¤açlar›n›n tafl›nmas›nda veya kesilmesinde sak›nca bulunmad›¤›
belirtilmektedir. Tar›m alanlar› ve tar›msal kaynaklar›n, bilimsel etüdler yerine yüzeysel
yorumlarla yok edilmesinin bir belgesi olarak yorumlanabilir bu bulgular.

Di¤er yandan Kültür ve Turizm Bakanl›¤› ‹zmir II. Numaral› Kültür ve Tabiat Varl›klar›-
n› Koruma Bölge Kurulunun 08-05-2008 tarih 35.21/507 say›l› karar›nda konu “Do¤al-
gaz Çevrim Santral›” olarak geçmektedir. ‹thal kömürle termik santral ile do¤algaz
çevrim santrali ayr› ayr› teknolojiler olup, çevreye ve kültür varl›klar›na olumsuz etki-
leri de çok farkl›d›r. ‹lgili kurulun konuyu kömüre dayal› termik santral olarak de¤erlen-
dirmesi ile do¤algaz çevrim santral› olarak de¤erlendirmesi farkl› sonuçlar ve kararlar
içerir, içermesi gerekir ya da konu ile kurul karar› fakl› içeriklerdedir. Örneklenen üç ku-
rum görüflü, termik santral için yer seçimi gibi önemli bir konuda tafl›nan sorumluluk
ve duyarl›l›¤›n ilginç yans›malar›d›r.

Sonuç:

Alia¤a ‹lçesi, Çakmakl› köyünde kurulmas› amaçlanan ithal kömüre dayal› termik san-
tralin naz›m plan raporunda; ülkemiz ve bölgenin elektrik enerjisi ihtiyac›na katk›da bu-
lunaca¤› bu nedenle kamu yarar›na oldu¤u iddia edilmektedir.

Ancak, santral önerilen bölgenin yak›n çevresinde 2,5 milyona yak›n nüfus bar›nd›ran
baflta ‹zmir Metropol kenti olmak üzere çok say›da yerleflme ve Bak›rçay, Gediz gibi
çok önemli tar›m havzalar›, Uluslararas› öneme sahip sulak alanlardan Gediz Deltas›
Kufl Cenneti, orman alanlar› ve di¤er ekosistemler yer almaktad›r. 

Enerji ihtiyac›n›n karfl›lanmas›n›n kamu yarar›na karfl›n, sürdürülebilir bir gelecek için
yukar›da say›lan yaflam destek sistemlerinin ve ekosistemlerin korunmas›nda üstün ka-
mu yarar› vard›r. Bir baflka ifadeyle, ithal kömüre dayal› termik santral için Alia¤a’da
yer seçimi ve planlamas› planlama ilkelerine ve kamu yarar›na ayk›r›d›r.

S›ralanan nedenlerle Çevre Etki De¤erlendirmesi kapsam›nda da, bölgede ithal kömü-
re dayal› termik santral için seçilmesi kamu yarar›na uygun de¤ildir.

Ayr›ca, ülkemiz enerji politikalar› aç›s›ndan, do¤algaz ithalinde yaflanan sorunlar ve t›-
kan›kl›klar sonunda d›fla ba¤›ml›l›¤›n yaratt›¤› s›k›nt›lar (zamlar, kesintiler vb) ortada
iken, ithal kömüre dayal› termik santrallerin, ülke enerji ihtiyac›n›n karfl›lanmas›nda
uzun vadede yararl› olup olmayaca¤› da sorgulanmal›d›r.

Mimarlar Odas› ‹zmir fiubesi Yönetim Kurulu
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Canl›lar ve onlar› çevreleyen, canl› ve cans›z ortam ekosistemi oluflturmaktad›r. Bu anlam-
da ekoloji, çevre kavram›ndan daha genifl bir tan›mlamay› içermektedir. Canl›lara en iyi ya-
flam koflullar›n› sa¤lamak, ça¤dafl kent ortamlar›nda, do¤al çevrenin, tarihsel kültürel varl›k-
lar›n korunarak devaml›l›¤›n› sa¤lamak, sürdürülebilirlik anlay›fl›n›n tan›m›d›r. Yaflad›¤›m›z
kent ‹zmir’de kentleflme sürecinde bu kavramlar›n kentsel geliflmelerle olan iliflkisine bakt›-
¤›m›zda;

Sanayileflmeye dayal› göçlerle h›zlanan kentleflme hareketleri ‹zmir’in fiziksel, sosyal, kültürel,
ekonomik olarak de¤iflimine neden olmufl, bu de¤iflim kent mekân›n›n günümüzdeki düzensiz
formunu ve dokusunu oluflturmufltur. Teknolojik geliflmelerin sosyal ve ekonomik yap›y› de-
¤ifltirmesi, fiziksel yap›y› önemli ölçüde de¤ifltirmifltir. H›zl› büyüme, göçe dayal› nüfus art›fl›
kentsel alan gereksinimini önemli ölçüde art›rmaktad›r. Bu süreç denetimsizlik ve plans›zl›kla
bütünleflti¤inde, afl›r› yap› yo¤unluklar›, sosyal ve teknik altyap›da yetersizlik ve yaflam destek
sistemleri ile tarihsel ve do¤al çevrenin tahribine, bozulmas›na neden olmufltur. Günümüzde
‹zmir kentinin mekânsal yay›l›m›, tar›m, orman alanlar›, su havzalar›, do¤al ortamlar, sit alanla-
r›, k›y›lar gibi do¤al efliklere dayanm›fl, yer yer bu eflikler afl›lmaya bafllam›flt›r. 

‹ZM‹R’‹N EKOLOJ‹K- DO⁄AL DE⁄ERLER‹

1950’li y›llarda ‹zmir kentinde, Bornova – P›narbafl› ovas›n›n tar›m alanlar›, Çi¤li ova kesimi,
Narl›dere ve ‹nciralt›, Güzelbahçe alüvyon düzlüklerinin tar›m alanlar›, Yeflilyurt, Balçova,
Buca, Yamanlar kuflaklar›n›n orman ve fundal›k  - makilik alanlardan olufltu¤u, k›y›lar›n he-
nüz yüksek katl› apartmanlarla dolmam›fl oldu¤u görülmektedir. Bostanl›n›n büyük bölümü
Gediz Deltas›n›n devam› olan sulak alan özelliklerini henüz korumaktad›r. Bornova Naldö-
ken çevresi Zeytin alanlar›yla, Kemalpafla Ovas›, Nif Havzas› dikili tar›m alanlar›yla, Gümül-
dür, Ürkmez kufla¤› narenciye alanlar› ve üretimi ile ülke ekonomisine çok önemli katk›lar
yapmaktad›r. ‹zmir merkez kent s›n›rlar› içinde, Konak Kültürpark, ‹nciralt›-Narl›dere bölge-
si, Çi¤li Gediz Deltas› – Kufl Cenneti, Bornova Çiçekliköy çevresi ve Belkahve bafll›calar› ol-
mak üzere toplam 16.160 ha Do¤al Sit olarak tescil edilmifl alan bulunmaktad›r.

‹zmir Büyükflehir Belediyesi’nin 5216 say›l› kanunla belirlenmifl yeni s›n›rlar› içinde de
(50km’lik yar›çap› olan alanda) yaklafl›k 72.000 ha. Do¤al Sit alan› vard›r.

‹ZM‹R’DE KENTSEL GEL‹fiMEN‹N EKOLOJ‹K DO⁄AL ALANLAR ÜZER‹NDEK‹ ETK‹S‹

1950 de 230 bin olan kent nüfusu günümüzde 2.650.000 kifliye, Büyükflehir s›n›rlar› içinde
ise 3.200.000 kifliye ulaflm›flt›r. 1950 lerin ikinci yar›s›ndan itibaren artan göç ve plans›z ge-
liflmeler sonucunda 2000 y›l›na kadar geçen süreçte, Bornova ve P›narbafl› Ovalar› tama-
men yap›laflmaya aç›lm›fl, Kemalpafla Nif havzas›, sanayi geliflmeleri ile dolmufl, Yeflilyurt
s›rtlar› Üçkuyular çevresi tamamen yap›laflm›flt›r.

‹nciralt›-Narl›dere kesimi sürekli yap›laflma bask›s› ve giriflimleri ile karfl›karfl›yad›r. Teleferik
yamaçlar› Orman s›n›rlar›nda ve orman s›n›rlar›n› zorlayan konut geliflmeleriyle fiziki de¤ifli-
me u¤ram›flt›r. Kordon ve Güzelyal› k›y›lar› dolgu yap›larak ulafl›m amaçl› kullan›ma aç›lm›fl-
t›r. Güzelbahçe tar›m alanlar› mevzi planlarla yap›laflmaya aç›lm›fl, Buca s›rtlar›nda makilik-
fundal›k alanlar tamamen yap›laflm›fl, Gaziemir tar›m alanlar› havaalan› ve Serbest Bölge ge-
liflmeleri ile dönüflüme u¤ram›flt›r. Bornova Naldöken kesiminde zeytinlik alanlar toplu ko-
nut geliflmeleri ile yap›laflm›fl, Çi¤li Gediz deltas›n›n do¤u kesimini oluflturan sulak ortam
Maviflehir, Atakent toplu konut alanlar› ve Organize Sanayi Alan› ile planla yap›laflm›flt›r.
‹mar aflar› sonunda kentin çeperlerinde yeralan do¤al yamaçlar niteliksiz, her türlü kentsel
sosyal ve teknik altyap›dan yoksun gecekondu yerleflimleriyle dolmufltur. Gecekondu alan-
lar›n›n kentin planl› alanlar›na oran› yaklafl›k %50 ye ulaflm›flt›r.

Küçük Menderes havzas› Tahtal› Baraj› ve baraj havzas› d›fl›nda kentsel ve sanayi geliflme-
leri ile yap›laflmaya aç›lm›flt›r. Gümüldür – Ürkmez kufla¤›ndaki Narenciye alanlar› ve k›y›lar
niteliksiz ikinci konut geliflmeleriyle özelliklerini tamamen kaybetmifllerdir. Naldöken ve Ifl›k-
kent’te tafl ocaklar› ve çimento tesisleri kurulmufl, do¤al ortam kirletici fonksiyonlarla büyük

KENTSEL EKOLOJ‹ VE YAfiANAB‹L‹R KENT SEMPOZYUMU
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oranda de¤iflime u¤ram›fl bozulmufltur. Alia¤a bölgesi demir çelik, gübre tesisleri, gemi sö-
küm ve petro kimya tesisleri ile a¤›r sanayi bölgesi olarak geliflmifltir. Bu çevre felaketleri
yetmiyormufl gibi Alia¤ada flimdi de ithal kömüre dayal› termik santral kurulmas› giriflimle-
ri gündemdedir. Bütün bu geliflmeler, ço¤unlukla mevzi imar planlar›n›n karar›yla, ekolojik
ve bilimsel duyarl›l›ktan uzak kentleflme politika ve uygulamalar›n›n sonucudur, bir baflka
ifade ile plans›z kentleflmenin kaç›n›lmaz sonucudur. Kuflkusuz bu geliflmeleri planl› olarak
yönlendirme çabalar› da vard›r. Özetle 1955 naz›m planlar›, 1973 naz›m planlar›, 1989 naz›m
planlar› bütün duyarl›l›k ve kararlar›na ra¤men kentte istenilen yönlendirici rollerini sa¤la-
yamam›fllar, ya da bu planlarda uyulmam›flt›r. Özetle s›ralanan kentsel geliflme ve kararlar,
‹zmir kentinin eko sistemlerini ve yaflam destek alanlar›n› büyük oranda olumsuz olarak et-
kilemektedir. Sonuçta ‹zmir’de kifli bafl›na düflen aktif yeflil alan miktar› son 8-9 y›l›n çaba-
lar›yla 1,5 m2’den 4.5 m2’ye ç›kar›labilmifltir. Olmas› gereken ise enaz 10 m2’dir kifli bafl›na.

Sonuç yerine birkaç saptama;

Yine özetle, s›ralanan geliflmeler ve gelinen aflamalardan sonra 2000 y›l›ndan günümüze
kadar, ‹zmir iki önemli plan kademesini tarihinde ilk kez tamamlayarak sahip olmufltur.
1/100000 ölçekli ‹zmir Planlama Bölgesi Çevre Düzeni plan› ve ‹zmir Büyükflehir Belediye-
since yap›larak onanan 1/25000 ölçekli ‹zmir Kentsel Bölge Naz›m ‹mar Plan›, kentin 2030
y›l›na kadar geliflimini tan›mlamaktad›rlar.

Naz›m Plan›n temel stratejisinde de vurguland›¤› gibi, günümüzde ‹zmir kentinin as›l proble-
mi, kentin nereye ve nas›l büyüyece¤i de¤ildir. Problem, kültürel ve do¤al de¤erlere sayg›l›
olarak kentin yap›laflm›fl alanlar›n›n, mekânsal kalitesi ve standartlar› yüksek, sosyal ve teknik
altyap›s› yeterli, güvenli, sa¤l›kl› olarak gelifltirilmesi sorunudur.

Yap›lmas› gereken ise, onayl› üst ölçek planlar›n temel stratejilerine uygun olarak, alt ölçek
ve uygulama planlar›n›nda h›zla tamamlanmas›yla planlar›n yönlendirici, denetleyici, ifllevi-
nin hayata geçirilmesinin sa¤lanmas›d›r.

Kuflkusuz bütün planlama kademelerinde kentin ekolojik de¤erlerine sayg›l›, bu de¤erleri
gözeten, koruyan ve yaflam ortamlar›n›n gelece¤ini güvenceye alan bir duyarl›l›¤›n kararl›-
l›kla sürdürülmesi temel stratejilerden olmak zorundad›r.

Kentin ekosistem özelliklerini oluflturan de¤erlere sayg›l› kentsel geliflmelerin, enerji etkin
mimarilerle,  günefl ve iklim verilerini gözeten yap›laflma ile desteklenmesi, yaflanabilir kent
mekan›na ulaflabilmeyi olanakl› k›lacakt›r.

‹zmir’de henüz; ihtiyaç duydu¤u enerjiyi rüzgâr ve güneflten kendisi üretebilen, geri dönü-
flümü olan yap› malzemelerini kullanan, günefl ›fl›¤›ndan maksimum yararlanarak do¤al ha-
valand›rma ve mikroklimatik özelliklere sahip, at›k sular›n›n geri dönüflümünü sa¤layabilen
mimari tasar›mlardan ve yap›lardan örnekler izleyemiyoruz.

Bu yetersizli¤in nedeni tasar›m sorunu olmay›p, bu nitelikte yap›lara yat›r›m yap›lmamas›-
d›r. Ancak do¤al kaynaklar›n s›n›rl›l›¤› nedeniyle dünyada izlenen geliflmelerde oldu¤u gibi,
üst ölçek kararlar›n yans›ra s›ralad›¤›m bu özelliklere sahip mimarilerle gelecek kuflaklara
daha kaliteli ve sa¤l›kl› yaflam ortamlar› sunulabilecektir.

Sa¤l›kl› bir kent dokusu, kentin yap›lar›, ulafl›m sistem ve ulafl›m arterleri, aç›k ve yeflil alan-
lar aras›nda dengeli bir iliflkinin kurulabilmesiyle oluflabilir. Kentsel iliflkiler, bina formlar›,
mekân organizasyonu, malzeme seçimleri yenilenebilir enerji kullan›m›, su, hava ve at›klar›n
geri dönüflümünün sa¤lanabilmesi gelece¤in sa¤l›kl› kentinin özellikleri olacakt›r.

Tek Bafl›na bir mimari yap›dan, soka¤a, mahalleye, ilçeye kente, bölgeye ve havzaya, bütün
yaflam çevresine tutarl› ve bilimsel temelli politikalar ile kesintisiz ve ödünsüz olarak ekolo-
jik duyarl›l›kla bakmak zorunday›z. Aksi halde yaflanmakta olan iklim de¤ifliklikleri’nin olum-
suz sonuçlar› bu duyarl›l›¤› zorunlu olarak bizlere ö¤retecek ancak geç olacakt›r.

Hasan Topal 

Mimarlar Odas› ‹zmir fiubesi Yönetim Kurulu Baflkan›
Bu rapor 07.11.2008 tarihindeki Ege Üniversitesi Co¤rafya Bölümü’nde düzenlenen Kentsel Ekoloji ve Yaflana-
bilir Kent Sempozyumu’nda Hasan Topal taraf›ndan sunulmufltur.
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PLANLI ‹ZM‹R

Sa¤l›kl›, güvenli kentleflmenin, standartlar› yüksek kentsel yaflam alanlar›n›n ve kent-
sel çevrenin oluflturulmas›, tarihsel, do¤al, kültürel de¤erleri ve yaflam destek sistem-
lerini gözeten bir mekansal geliflmenin sa¤lanabilmesi bu de¤erlere önem veren kent-
sel planlama ve plana sayg›l› politikalar ile olanakl›d›r. ‹zmir Büyükflehir Belediyesi ta-
raf›ndan 2007 y›l›nda ‹zmir Kentsel Bölge Naz›m ‹mar Plan› onanm›fl ve yürürlü¤e gir-
mifltir. Kent 1973 y›l›ndan günümüze ilk kez bütünü kapsayan bir plana kavuflmufltur.
Ancak planlar›n haz›rlanmas› kadar, alt ölçek planlarla desteklenerek uygulanabilirli¤i-
nin ve yönlendirici ifllevinin sa¤lanmas› da çok önemlidir. Bu kapsamda ‹zmir kentinin
1/5000 ölçekli Naz›m ‹mar Planlar›’n›n ve 1/1000 ölçekli Uygulama  ‹mar Planlar›’n›n,
Naz›m Plan›’n ana kararlar› do¤rultusunda süratle tamamlanmas› gereklidir. Planlama-
n›n “kat›l›m” ilkeleri gözetilerek, karar süreçlerinde Belediye Meclisi ihtisas komisyon-
lar›na, Mimarlar Odas› (ve ilgili odalar›n) temsilcisinin kat›lmas› sa¤lanmal›d›r.

Kent yöneticilerinin ve yönetime talip olan adaylar›n; plana ve planlamaya sayg›l› ol-
mas›, Naz›m Planda, plan ara kararlar›n› olumsuz etkileyecek noktasal de¤iflikliklerden,
zorunluluk ve kamu yarar› olmad›kça kaç›nmalar› ve planl› kentleflme ilkesini benimse-
meleri beklenmektedir.

2009 YEREL SEÇ‹MLER‹NE DO⁄RU
‹ZM‹R KENT‹NE DA‹R 
ÖNER‹LER - TALEPLER - BEKLENT‹LER

fiubat 2009

Mimarlar Odas› ‹zmir fiubesi 29 Mart 2009 tari-
hinde yap›lacak olan yerel seçimlere yönelik
olarak “2009 Yerel Seçimlerine Do¤ru ‹zmir
Kentine Dair Öneriler – Talepler – Beklentiler”
bafll›kl› raporu 18 fiubat 2009 tarihinde bas›n
toplant›s› ile kamuoyuna duyurdu. Aday olan
siyasi parti temsilcileri, belediye baflkan aday-
lar›, yerel meclis adaylar›, üyelerimiz ve kamu-
oyuna sunulmak üzere haz›rlanan rapor nas›l
bir ‹zmir olmas› gerekti¤ini ilgilere aktarmak-
tad›r.
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ULAfiIM MASTER PLANI

Kentin Naz›m ‹mar Plan› ile uyumlu olarak (Büyükflehir Belediyesi Kanunundaki tan›m›
ile) Ulafl›m Ana Plan›, kent içi ulafl›m – dolafl›m ifllevinin seçeneksiz çözüm yoludur. ‹z-
mir Büyükflehir Belediyesi’nce ulafl›m ana plan› çal›flmalar›n›n bafllat›ld›¤› ve tamam-
lanma aflamas›na geldi¤i bilinmektedir. Yap›lm›fl olan, yolculuk taleplerine yönelik ana-
liz ve anketler ile araflt›rmalar›n sonuçlar›na göre ortaya ç›kan bulgular›n, ‹zmir kent içi
ulafl›m planlamas›nda rayl› sistemleri öne ç›karan politikalarla birlefltirilmesi esast›r.
Rayl› sistemler, ‹zmir Körfezi’nde deniz ulafl›m› ve otobüs ulafl›m› sistemlerinin enteg-
re edildi¤i temel bir yaklafl›mla ulafl›m ana plan› önerilerinin programlanmas› ve uygu-
lamaya geçilmesi kentin mekansal geliflmesinin yönlendirilmesinde çok önemli bir araç
olacakt›r. Kent içi toplu ulafl›m projeleri için gerekli olan finansal kaynaklar Körfez Tü-
neli – Köprüsü gibi gereklili¤i ve önceli¤i olmayan konulara harcanmamal›d›r. Di¤er
yandan, projeleri ve koridorlar› haz›r olup inflaatlar› bafllam›fl ve belli aflamalara gelmifl
bulunan, Üçyol – Üçkuyular hatt›, E.Ü. Bornova hatt› Metro inflaat›n›n ve Alia¤a – Men-
deres H›zl› Banliyö inflaat›n›n süratle tamamlanarak kentiçi ulafl›m›n›n rahatlat›lmas›
sa¤lanmal›d›r. Kentte yeralt› ve yerüstü otoparklar ço¤alt›lmal›, rayl› sistem ana istas-
yonlar› otoparklarla desteklenmelidir. Toplu ulafl›m›n yayg›nlaflt›r›lmas›n›n yan›nda,
yaya yollar› ve bisiklet yollar› gelifltirilerek, otomobil ba¤›ml›l›¤›n›n azalt›lmas›na yöne-
lik proje ve uygulamalar yaflama geçirilmelidir. Yerel yönetimlerce, metropoliten kent-
lerin ulafl›m gereksinimlerinin ve sorunlar›n›n, bir plana dayal› rayl› toplu ulafl›m sistem-
lerinden baflka çözümü olmad›¤› bilinmelidir.
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AVRUPA KENTSEL fiARTI VE M‹MARLIK POL‹T‹KASI

Yerel yönetimler için bir rehber niteli¤inde olan ve Avrupa Konseyince May›s 2008’de
kabul edilen AVRUPA KENTSEL fiARTINDA tan›mlanan ilkeler özümsenmeli, bu ilke-
lerin yerel olanak ve potansiyellerle zenginlefltirilip uygulanabilir bir program›n›n ha-
z›rlanmas› yerel yönetim politikas› olarak benimsenmelidir.

Kentlerin ve yerleflimlerin, okunabilmesinde, alg›lanabilmesinde, o kentin mimarisi ve
yap›lar› en belirleyici ö¤elerdendir. Bir baflka ifadeyle kentler dünyaya mimarileri ile
yans›maktad›r.

Bu ba¤lamda Avrupa Kentsel fiart›’nda;

Madde 77 “Kentlerimizi ve kasabalar›m›z› bilgi, kültür ve sanat yuvalar› haline getirme
amac›m›z›n, onlar›n mimari güzelliklerini dikkate almad›¤›m›z takdirde sayg›nl›ktan
yoksun kalaca¤›n›n fark›nday›z.”

Madde 78 “Bu ba¤lamda, kentsel peyzajlar›m›z›n son elli y›lda çok kez üst düzeyde bir
mimari kalite endiflesi duyulmadan geliflti¤inin fark›nday›z. Kent çevresindeki peyzaj-
lar›n pek ço¤unu ihmal ettik ve kentlerimizin ve kasabalar›m›z›n eteklerini ruhsuz ve
yarat›c›l›ktan uzak bir ticari kentsel planlamaya terk ettik. Bu nedenle, mekansal gelifl-
memizde mimarl›k boyutunu daha fazla dikkate almak ve karar vericilerde ve kentler-
de canl› bir mimari kültürün geliflmesini teflvik etmek istiyoruz.”

Madde 79 “Kentlerimizle, kasabalar›m›zla ve onlar›n kültürü ile oldu¤u kadar mimari-
leri ile de gurur duymak arzusunday›z.” ‹fadeleri yeralmaktad›r. 

Vurgulanan bu hedeflerin ‹zmir’de de yerel yönetimlerce benimsenmesi, kentleflmeye
dair uygulamalar›nda bu yönlendirici ilkeleri gözeten bir yerel mimarl›k politikas›n›n
oluflturulmas›, bu politika kapsam›nda Mimarlar Odas› ile birlikte ortak programlar ger-
çeklefltirilerek, ‹zmir’de bütün kentlilerin gurur duyaca¤› bir mimari düzeye ulaflmak
amaçlanmal›d›r.

KENTSEL SA⁄LIKLAfiTIRMA-YEN‹LEME

Kentsel Standartlar› Yetersiz Gecekondu Alanlar›

‹zmir’in kentleflme sürecinde, özellikle 1950-2000 y›llar› aras›nda, göç olgusuna daya-
l› h›zl› nüfus art›fl›n›n, denetimsizlik ve plans›zl›kla bütünleflmesi sonucunda, kentin yer-
leflime uygun alanlar›n›n yaklafl›k yar›s› 2-3-4 katl› gecekondu tarz›nda yap›laflm›flt›r.

Bar›nma ve konut ihtiyac›n› karfl›layacak, süreklili¤i olan politikalar›n yoklu¤u, kentin
potansiyel geliflme alanlar›n›n niteliksiz, güvensiz yap› stoklar›yla iflgali sonucunu do-
¤urmufltur.
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Süreç içinde imar aff› uygulamalar›yla da desteklenen bu geliflme, kentin çevresinde,
baflta deprem riski olmak üzere her türlü güvenlikten, sosyal, kültürel ve kentsel tek-
nik altyap›dan yoksun yerleflim alanlar› olarak flekillenmifltir.

Mekansal geliflmenin özetlenen fiziki ve sosyal yap›s› kapsam›nda, ‹zmir kentinin ön-
celikli problemi; kentin ne yöne ve nas›l büyüyece¤i de¤il, mevcut yap›laflmas›n› ta-
mamlam›fl gecekondu alanlar›n›n ve mevcut yap› stokunun  nas›l daha yüksek stan-
dartl› ve güvenli yaflam alanlar›na dönüfltürülece¤i, kentsel olanaklara herkesin kolay-
ca erifliminin nas›l sa¤lanabilece¤i sorunudur.

Özetle tan›mlanan problemin çözümü, süreklili¤i olan tutarl› politikalarla ele al›narak
kent yenileme, sa¤l›klaflt›rma programlar›n›n gelifltirilmesiyle olanakl›d›r.

Ancak kentsel yenileme, sa¤l›klaflt›rma, kentsel altyap›s› yetersiz olan bölgelerde, çok
titiz ve ayr›nt›l› analizlerle oluflturulacak strateji, yöntem ve araçlarla yaflama geçiril-
melidir. Bu sürecin genel geçer bir yöntemi yoktur, her alan›n, her bölgenin, her sos-
yal tabakan›n kendine özgü modellerinin gelifltirilmesi esas olmal›d›r.

Yerel yönetimlerce yenileme – sa¤l›klaflt›rma programlar›nda temel ilke olarak yenile-
necek bölgelerde yaflayanlar› yerinden etmeyecek ve o bölgelere daha yüksek yap› ve
nüfus yo¤unluklar› öngörmeyecek yaklafl›mlar benimsenmelidir.

DO⁄AL KÜLTÜREL M‹RASININ KORUNARAK YAfiATILMASI

‹zmir kentinin sahip oldu¤u do¤al, kültürel ve mimarl›k miras› de¤erlerinin korunarak
yaflat›lmas›, yeniden kente kazand›r›lmas› yerel yönetimlerin öncelikli programlar›n-
dan olmal›d›r. Son y›llarda Büyükflehir Belediyesi ve Konak, Karfl›yaka ‹lçe Belediyele-
rince bu konuda önemli çal›flmalar yap›lmaktad›r. Agora Arkeolojik Sit Alan›nda, kaz›-
lara finansman sa¤lanmas›n›n yan› s›ra, sit alan› üzerindeki yap›lar›n kamulaflt›r›l›p y›-
k›lmas›yla, Agora’n›n ‹kiçeflmelik Caddesi’yle buluflmas› ve daha kolay eriflim ve alg›-
lanmas› sa¤lanmaktad›r. Kemeralt›’nda sokak sa¤l›klaflt›rma, cephe bak›m – onar›mla-
r›n›n yap›lmas›, Kadifekale’nin restorasyonu vb. uygulamalar, tarihi sit alan› Konak
Meydan› ve Kordon’daki yaya öncelikli kentsel düzenlemeler, kent kültürünün oluflma-
s›na ve kent belle¤inin korunmas›na yap›lan büyük katk›lardan olup ayn› zamanda bir
yerel yönetim sorumlulu¤udur.

‹zmir Büyükflehir Belediyesi’nin s›n›rlar› içinde çok say›da antik yerleflme ve ören yeri
bulunmakta birço¤unda arkeolojik kaz›lar sürmektedir. Bütün bu bilimsel kaz›lar, araç
– gereç, finansman vb. destek programlar› art›r›larak sürdürülmelidir.

Kentimizin sahip oldu¤u ve dünya ölçe¤inde önemli sulak alanlardan olan Gediz Del-
tas› Kufl Cenneti do¤al ortamlar›n›n titizlikle korunmas›n›n, Bayrakl› Atatürk Orman›,
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‹nciralt›, Bornova Çiçekliköy gibi do¤al sit alanlar›n›n korunmas›n›n ulusal ve evrensel
bir sorumluluk oldu¤u bilinmelidir.

Kamunun ve yerel yönetimlerin mülkiyetinde bulunan, tescilli mimarl›k miras› yap›la-
r›n restorasyonu, bak›m onar›mlar› yap›larak sosyal, kültürel mekanlar olarak kent ya-
flam›na kazand›r›lmas›, Havagaz› Fabrikas›’n›n Restorasyonu ve Üçkuyular Troleybüs
Deposu alan›n›n Ahmed Adnan Saygun Sanat Merkezi olarak gelifltirilmesi gibi, kentin
kültür sanat mekanlar›yla zenginlefltirilmesi, süreklili¤i olan bir yönetim politikas› hali-
ne getirilmeli, kent tarihsel – kültürel geçmifli ve de¤erleriyle bar›fl›k olarak yönetilme-
lidir.

‹ZM‹R’DE MERKEZ‹ ‹DAREN‹N UYGULAMALARI

TOK‹ Uygulamalar›

Konut konusu analiz edildi¤inde, ‹zmir metropoliten alan›nda konut azl›¤› de¤il, var
olan ve yap›lmakta olan konutlar›n niteli¤i sorunu ortaya ç›kmaktad›r. Bu ba¤lamda ‹z-
mir Büyükflehir Belediyesi s›n›rlar› içinde ve d›fl›nda, TOK‹’nin mimari proje elde etme
yöntemlerinin ve mimari tasar›m niteliklerinin sorgulanmas› gerekmektedir. Toplu ko-
nut alanlar›n›n yer seçiminde ve uygulamalar›nda Naz›m ‹mar Plan› kararlar›n›n göze-
tilmesi, yerleflimlerle fiziki ba¤›n›n bulunmas›na özen gösterilmesi, yöresel ve çevresel
de¤erlere duyarl›, nitelikli mimari tasar›mlarla yap›lacaklar› çevreye ve bölgeye bir de-
¤er katmalar› da amaçlanmal›d›r.

Efemçukuru Alt›n Madeni ‹flletmesi

‹zmir güney aks›nda yer alan ve ‹zmir Körfezi, Do¤anbey Körfezi, Menderes ile Urla
yerleflkelerinin çevreledi¤i bölge ‹zmir kentinin su kaynaklar› kufla¤› olarak geliflmifltir.
1/25000 ölçekli ‹zmir Kentsel Bölge ‹mar Plan›’nda “Su Kaynaklar› Zonu” olarak tan›m-
lanan bölge içinde, Tahtal› Baraj›, Ürkmez Baraj›, Seferihisar Baraj›, Gelinalan Baraj›,
Balçova Baraj› ile befl adet gölet yer almaktad›r. Bölgede ayr›ca 20 milyon m3 hac-
minde Çaml› Baraj› da projelendirilmifl olup bat› aks› ‹zmir için önemli bir su kayna¤›
olarak DS‹ ve ‹ZSU programlar›nda yer almaktad›r. Küresel iklim de¤ifliklikleri ba¤la-
m›nda su havzalar›n›n ve su kaynaklar›n›n korunmas› yaflamsal önem kazanm›flt›r.

Kentin su potansiyeli aç›s›ndan çok önemli olan bölgede, Efemçukuru Köyü’nde alt›n
iflletmesi için Çevre Bakanl›¤›’nca ÇED uygun görüflü verilmifltir. ‹zmir kentinin halk
sa¤l›¤› ve çevre sa¤l›¤› aç›s›ndan son derece tehlikeli olan, Efemçukuru’nda alt›n ma-
deni iflletilmesinden biran önce vazgeçilmeli, bölgenin su, orman, tar›m (üzüm, zeytin)
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gibi yaflam destek sistemlerine zarar verilmemelidir. ‹zmir kenti sa¤l›¤› her de¤erin üs-
tündedir, yerel yönetimler bu olumsuz geliflmelere karfl› tutumlar›n› kararl›l›kla sürdür-
melidirler.

Alia¤a’da ‹thal Kömüre Dayal› Termik Santral Kurulmas› Giriflimi

‹zmir Alia¤a ‹lçesi, demirçelik tesisleri, gübre tesisleri, gemi söküm tesisleri, petro kim-
ya tesisleri, petrol rafinerisi, hurdal›klar gibi çok say›da çevre kirlili¤i yaratan sanayi
geliflmeleri ile kapasitenin üstünde doluluk oran›na eriflmifltir.

Baflta ‹zmir Metropol kenti olmak üzere bölgede 3 milyondan fazla nüfus bar›nd›ran
yerleflmeler, Gediz ve Bak›rçay gibi dünya ölçe¤inde önemli tar›m havzalar›, Ulus-
lararas› öneme sahip Kuflcenneti Sulak Alan›, ve çok say›da do¤al, kültürel ortamlar
yer almaktad›r.

Özetle tan›mlanan de¤erlerin bulundu¤u bölgenin ortas›na, Alia¤a Çakmakl›, Horoz-
gedi¤i mevkiine flimdi de ithal kömüre dayal› termik santral kurulmas› amac›yla plan-
lama giriflimleri yürütülmektedir.

‹zmir Kenti’nin hava kirlili¤ine, Alia¤a’da bulunan mevcut tesislerin yol açt›¤›, bilimsel
raporlarla da tespit edilmifltir. Mevcut hava ve çevre kirlili¤i yaratan tesislerin halk
sa¤l›¤› için yaratt›¤› tehlike ve sorunlar henüz giderilmemiflken, bölgede ithal kömüre
dayal› termik santral yap›lmas› kabul edilemez.

Sa¤l›kl›, güvenli bir kentleflme için insan ve çevre sa¤l›¤›na duyarl›, karar ve politika-
lar belirlenerek uygulanmal›d›r. ‹thal kömüre dayal› termik santral kurulmas› yerine,
kent naz›m plan›n›n önerisi olan, temiz enerji kaynaklar›ndan rüzgar enerjisi potansi-
yelinin yaflama geçirilmesi benimsenmelidir. Yerel yönetimler ve merkezi idare sürdü-
rülebilir bir gelecek için temiz hava, su, toprak gibi yaflam kaynaklar›n›n korunmas›na
önem vermek zorundad›r. Termik santralin yaratt›¤› kirlilik nedeniyle Yata¤an’da za-
man zaman halka soka¤a ç›kmay›n uyar›lar› yap›ld›¤› unutulmamal›d›r.
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KENTL‹ HAKLARI

Avrupa Kentsel fiart› ve Avrupa Kentli Haklar› Deklarasyonlar›nda kentin her fleyden
önce kentte yaflayan insanlar için düzenlenmesi, yerel ve merkezi yönetimlere önce-
likli olarak önerilmektedir.

‹zmir kent merkezinde s›n›rl› bir alanda yap›lan tespit çal›flmas›nda ulafl›lan verilerin
çarp›c›l›¤› ve ilginçli¤i ortadad›r.

Kentsel geliflme ve büyüme sürecinde, yaln›zca yayalar›n olmas› gereken kald›r›mlar,
parklar, yaya yol ve alanlar›, araçlar, büfeler, seyyar sat›c›lar, restoran ve kafeler tara-
f›ndan iflgal edilmekte yaya eriflimi engellenmektedir.

Kent mekanlar›n›n düzenlenmesinde insan› esas alan ve hedefe ulafl›rken göz önünde
bulundurulmas› gereken standartlar›n titizlikle uygulanmas› ve yayg›nlaflt›r›lmas› be-
nimsenmelidir.

AVRUPA KENTL‹ HAKLARI DEKLARASYONU

Afla¤›da belirtilen haklar›n gerçekleflmesi bireylerin, dayan›flma ve sorumlu hemflerili-
¤e iliflkin eflit yükümlülükleri kabul etmesine ba¤l›d›r. Avrupa yerleflimlerinde yaflayan
kent sakinlerinin sahip oldu¤u haklar;

1-Güvenlik: Mümkün oldu¤unca suç, fliddet ve yasa d›fl› olaylardan ar›nd›r›lm›fl emin ve
güvenli bir kent;

2-Kirletilmemifl, Sa¤l›kl› Bir Çevre: Hava, gürültü, su ve toprak kirlili¤i olmayan, do¤a-
s› ve do¤al kaynaklar› korunan bir çevre;

3-‹stihdam: Yeterli istihdam olanaklar›n›n yarat›larak, ekonomik kalk›nmadan pay ala-
bilme flans›n›n ve kiflisel ekonomik özgürlüklerin sa¤lanmas›;

4-Konut: Mahremiyet ve dokunulmazl›¤›n›n garanti edildi¤i, sa¤l›kl›, sat›n al›nabilir, ye-
terli konut stokunun sa¤lanmas›;

5-Dolafl›m: Toplu tafl›m, özel arabalar, yayalar ve bisikletliler gibi tüm yol kullan›c›lar›
aras›nda, birbirinin hareket kabiliyetini ve dolafl›m özgürlü¤ünü k›s›tlamayan uyumlu
bir düzenin sa¤lanmas›;

6-Sa¤l›k: Beden ve ruh sa¤l›¤›n›n korunmas›na yard›mc› çevrenin ve koflullar›n sa¤lanmas›;

7-Spor ve Dinlence: Yafl, yetenek ve gelir durumu ne olursa olsun, her birey için, spor
ve bofl vakitlerini de¤erlendirebilece¤i olanaklar›n sa¤lanmas›;

8-Kültür: Çok çeflitli kültürel ve yarat›c› etkinlikler ve u¤rafllara eriflim ve kat›l›m›n sa¤-
lanmas›;

9-Kültürler Aras› Kaynaflma: Geçmiflten günümüze, farkl› kültürel ve etnik yap›lar› ba-
r›nd›ran topluluklar›n bar›fl içinde yaflamalar›n›n sa¤lanmas›;

10-Kaliteli Bir Mimari ve Fiziksel Çevre: Tarihi yap› miras›n›n duyarl› bir biçimde resto-
rasyonu ve nitelikli ça¤dafl mimarinin uygulanmas›yla, uyumlu ve güzel fiziksel mekan-
lar›n yarat›lmas›;

11-‹fllevlerin Uyumu: Yaflama, çal›flma, seyahat ifllevleri ve sosyal aktivitelerin olabildi-
¤ince birbiriyle ilintili olmas›n›n sa¤lanmas›;

12-Kat›l›m: Ço¤ulcu demokrasilerde; kurum ve kurulufllar aras›ndaki dayan›flman›n
esas oldu¤u kent yönetimlerinde; gereksiz bürokrasiden ar›nd›rma, yard›mlaflma ve
bilgilendirme ilkelerinin sa¤lanmas›;

13-Ekonomik Kalk›nma: Kararl› ve ayd›n yap›daki tüm yerel yönetimlerin, do¤rudan ve-
ya dolayl› olarak ekonomik kalk›nmaya katk› konusunda sorumluluk sahibi olmas›;
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14-Sürdürülebilir Kalk›nma: Yerel yönetimlerce ekonomik kalk›nma ile çevrenin korun-
mas› ilkeleri aras›nda uzlaflman›n sa¤lanmas›;

15-Mal ve Hizmetler: Eriflilebilir, kapsaml›, kaliteli mal ve hizmet sunumunun yerel yö-
netimi, özel sektör ya da her ikisinin ortakl›¤›yla sa¤lanmas›;

16-Do¤al Zenginlikler ve Kaynaklar: Yerel do¤al kaynak ve de¤erlerin; yerel yönetim-
lerce, ak›lc›, dikkatli, verimli ve adil bir biçimde, beldede yaflayanlar›n yarar› gözetile-
rek, korunmas› ve idaresi;

17-Kiflisel Bütünlük: Bireyin sosyal, kültürel, ahlaki ve ruhsal geliflimine, kiflisel refah›na
yönelik kentsel koflullar›n oluflturulmas›;

18-Belediyeleraras› ‹flbirli¤i: Kiflilerin yaflad›klar› beldenin, beldeler aras› ya da uluslara-
ras› ilifllerine do¤rudan kat›lma konusunda özgür olmalar› ve özendirilmeleri;

19-Finansal Yap› ve Mekanizmalar: Bu deklarasyonda tan›mlanan haklar›n sa¤lanmas›
için, gerekli mali kaynaklar› bulma konusunda yerel yönetimlerin yetkili k›l›nmas›;

20-Eflitlik: Yerel yönetimlerin; tüm bu haklar› bütün bireylere cinsiyet, yafl, köken,
inanç, sosyal, ekonomik ve politik ayr›m gözetmeden, fiziksel veya zihinsel özürlerine
bak›lmadan; eflit olarak sunulmas›n› sa¤lamakta yükümlü olmas›.

YAYA YOLLARI* YAYALARINDIR

• Bütün kentsel yerleflim alanlar›nda gere¤i kadar ve standartlara uygun güvenli yaya
yollar›, bir yaya hakk›d›r.

• Motorlu araç ve her türlü fiziki engellerin (direk, tabela, a¤aç ve alçak dallar›, diken-
li bitki ve teller) insani ölçü ve rizikolar› göz ard› edilmeksizin yayalara özellikle görme
engellilere güven içinde yürütme olana¤› sa¤lanarak yeniden düzenlenmesi, yaya me-
kanlar›n›n herkes taraf›ndan eflit kullan›l›r hale getirilmesi,

• Yaya yollar›nda insani ve hijyenik koflullar dikkate al›narak yerleflik çöp bidonu ve
çöpsü at›klardan ar›nd›r›lmas›,

• Yaya yollar›na ve yayalar›n üstüne toz, çamur ve kirli su s›çramas›na önlem getirilmesi,

• Yaya geçitlerinde geçifl üstünlü¤ünün yayalara ait olmas› evrensel gerçe¤inden yola
ç›karak yayalara uygarca ve gereksindi¤i kadar geçit düzenlenmesi,

• Bütün geçitlerde yaya geçidi, çizgi ve levhalar›n bulundurulmas›,

• Okul ve çevrelerindeki bütün yollarda, h›z kesici tümsek ve h›z indirimi levhalar›n›n
bulundurulmas› ve bu alanlarda denetimlerin eksiksiz sürdürülmesi,

• Ifl›kl› kavflaklarda geçifl sürelerinin yaya, insan, çocuk, yafll›, hamile, çocuklu ve özür-
lüler dikkate al›narak düzenlenmesi,

• Flaflöre (yan›p-söner) çevrilmifl kavflaklarda, yayalara güvenceli geçifl sa¤layan yeflil
›fl›k yakma dü¤meleri sa¤lanmas›,

• Alt ve üst yaya geçitlerinde, özellikle yafll› ve özürlüler için uygun e¤imli yol, yürü-
yen merdiven ya da asansör olanaklar›n›n gelifltirilmesi,

• Araç trafi¤inden ar›nd›r›lm›fl güvenli yürüme, al›flverifl ve dinlenme alanlar›n›n olufltu-
rulmas›,

• Ve bu yaya alanlar›na uyumlu bitki, a¤aç ve sanatsal yap›tlarla görsel çekicilik kazan-
d›r›lmas›, sürekli olarak at›klardan ar›nd›r›lmas›, güvenli ayd›nlat›lmas›, onar›mlar›n›n da
insan varl›¤› göz ard› edilmeden uygun zamanlarda yap›lmas›,

• Yayalar›n bütün yürüme alanlar›n›n el, kol, bafl boyutlar›nda kesici metal, dikenli tel,
tuzak çöküntü ve uçurumsu kot farkl›l›klar›ndan ar›nd›r›lmas›,
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• Kentlerin en devingen gerçek sahipleri olan, insanlar aras›ndaki iletiflimi art›ran, kent-
sel kültüre katk›da bulunan yayalar için sa¤l›kl› yeflil kuflaklar, park ve bahçeler, çocuk-
lara güvenli oyun, spor, gezinti, dinlenti ve izlenti-seyir alanlar› düzenlenmesi,

• Kentlerin yaflayan hücresi, yaya yukar›daki maddelerde belirtilen haklar›n yasal ko-
ruyucusudur. Yerel yönetimler, yaya haklar›n› gözetmek, suç duyurular›n› de¤erlendir-
mekle sorumludurlar.

*Yaya Haklar› Derne¤i Tüzü¤ü’nden al›nm›flt›r.

YAYA YOLLARI DÜZENLEMELER‹

Yaya yollar› ve di¤er kamusal alanlar toplumun her kesiminin yararlanabildi¤i mekan-
lard›r.

1- Yayalar›n güvenli¤i ve hareket özgürlü¤ü sa¤lanmal›d›r. Bu amaçla ulafl›mda yüksek
kot farkl›l›klar›n›n basamak yerine rampalarla afl›ld›¤›, tekerlekli iskemle kullananlar›n
geçifl ve dönüflünü engelleyecek bariyerlerin kullan›lmad›¤› düzenlemelere gidilmeli-
dir.

2- Yaya ve tafl›t ulafl›m›n›n kesiflti¤i noktalarda önlemler al›nmal› ve yaya ulafl›m›na ön-
celik tan›nmal›d›r.

3- Kavflak ve dönüflleri, düzey ve kullan›m fakl›laflmalar›n› söz konusu oldu¤unda (bu
alanlara yaklafl›rken) yüzey kaplama malzemesinde yap›lan renk ve doku de¤ifliklikle-
ri ile özellikle görme engelliler uyar›lmal›d›r.

4- Yer kaplama malzemesi seçiminde sa¤laml›¤a, yüzeyin düzgünlü¤üne, kaymayan
ve parlamayan malzemeye öncelik verilmelidir.

5- Yaya yollar›nda suyun birikmesine engel olacak drenaja önem verilmelidir. Su dol-
malar›n› engellemek için drenaj ›zgaralar› yap›lmal›d›r.

6- Görme engelliler için, bulundu¤u yerin niteli¤ini belirtmek üzere bahçe yollar›nda
malzeme farkl›l›klar› yap›labilir.

7- Sosyal kontrol sa¤lamal›d›r. Iss›z mekanlar yerine insan iliflkilerinin canl› oldu¤u
noktalar güvenli¤i pekifltirir. Gece karanl›¤a karfl› da önlem al›nmal›d›r.

8- Yollarda ba¤lant› eksikli¤i, sapal›k, yap›sal ya da baflka baz› elemanlar (direkler, lev-
halar, …) afl›r› dik geçitler yayalar›n hareket kabiliyetini engeller. Bu yüzden yaya yol-
lar›n› özendirici önlemler almak gereklidir.
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BAKIM-SERV‹S MALZEME SEÇ‹M‹

1- Yayalara ait alanlar›n çevresinde konumlanan konut-ticaret gibi ifllevlerin yükleme-
boflaltma, kat› at›klar›n al›nmas› gibi servislerinin yap›laca¤› saatler düzenlenmeli ve bu
servisler yayalar› en az rahats›z edecek biçimde yap›lmal›d›r.

2- Malzemeler dayan›kl›, yaralanmalara neden olmayacak, gerekti¤inde sökülüp yeni-
lenebilecek türde seçilmelidir.

KULLANIM HAKKI KULLANILAB‹L‹R OLMA

Yayalar›n yafl ve bedensel yeterlilik koflullar› göz önüne al›narak güvenlik sa¤layacak;
eriflimi mümkün k›lan kullan›m olanaklar› haz›rlanmal›d›r.

1- Tekerlekli sandalyeler için uygun e¤imde (%8) rampalar, korkulukla ve dönüfl alan-
lar› (en az 150 cm çap›nda) tasarlanmal›d›r.

2- ‹kaz ve yönlendirme iflaretleri basit, görülebilir olmal›d›r. Yüksekli¤i, konumu, kolay
okunmas›, renk ölçü grafik düzeni önem tafl›maktad›r. ‹flaretler mümkünse ›fl›kland›r›-
l›p, kabartma yaz› (Braille) ile yaz›lmal›d›r. Bu iflaretlerin yerden yüksekli¤inin dokunu-
labilir olmas› yararl›d›r, bu yükseklik en fazla 100 cm olmal›d›r.

3- ‹flaret ve levhalar yaya mekan›ndan 60 cm çekilmeli ve 255 cm yüksekli¤e konum-
land›r›lmal›d›r. Yönlendirici iflaretler, yönelimle ilgili karmafla olabilecek her yerde kul-
lan›lmal›d›r.

4- Genel telefonlar›n bir bölümünün yüksekli¤i, tekerlekli iskemlede oturanlar›n erifle-
bilece¤i biçimde belirlenmelidir, en fazla 120 cm yüksekli¤inde olmal›d›r.

5- Yaklafl›m ve kullan›mda bariyerlerden kaç›n›lmal›d›r.

6- Özel duyarl›l›k gerektiren gruplar›n korunmas› önemlidir; yaya trafi¤inin yan›nda kü-
çük çocuklar, yafll›lar ve fiziksel özürlülere yönelik alanlar düflünülmelidir.

7- Tafl›t ve yaya trafi¤inde oldu¤u gibi gürültülü ve sessiz kullan›mlar› da ay›rmak bu-
na göre mekansal düzenlemeler yapmak gerekir.

8- Kamuya ait mekan›n gasp›na engel olacak denetimler düzenli olarak yap›lmal›d›r.

9- Kavflaklara yaklaflan görme özürlüler yer döflemesi de¤ifliklikleri ve hatta ses ile
uyar›lmal›d›r.

10- Oyun alanlar›nda tekerlekli sandalyedeki çocuklar için sert dolafl›m alan› sa¤lanma-
l›, ayr›ca onlar için oyun elemanlar› sa¤lanmal›d›r.

11- Yaya yollar›nda kald›r›m geniflli¤inde temiz bir koridor oluflturulmal›d›r.

12- Yaya mekanlar›nda zeminde yarat›lacak renk ve doku farkl›l›¤› ile kent mobilyalar›
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ve rampalar görme engelliler için kullan›l›r hale getirilmelidir. Yaya mekanlar›nda kul-
lan›lan yüzey kaplamalar› kaygan olmamal›d›r.

13- Karfl›dan karfl›ya geçifl noktalar›nda karfl›l›kl› %17 rampalar sa¤lanmal›, rampa nok-
talar›nda görme engelliler için döfleme farkl›l›¤› sa¤lanmal›d›r. Yaya adas›n›n minimum
geniflli¤i 120 cm olmal›d›r, bu alanda y›rt›k oluflturacak karfl›dan karfl›ya geçifl tekerlek-
li sandalyeli insan için konforlu hale getirilmelidir.

RAHATLIK ve KONFOR

Klimatik Faktörler-Bitkilendirme

1- Yollar›n a¤açland›r›lmas›, kent içinde yeflil kuflaklar›n oluflmas› anlam›nda önemlidir.
Kullan›lan yeflil elemanlar›n kökleri alt yap›ya zarar vermeyecek nitelikte olmal›d›r.
Kökleri derin olmal›d›r.

2- Kötü hava koflullar›nda korunmak amac› ile yeflil ögeler, saçaklar arkadlar, rüzgâr
k›r›c›lar ve çeflitli kent mobilyalar›ndan yararlan›lmal›d›r.

3- Yaya geçitlerinde, yol ve sokak kullan›mlar›nda yeflil doku, geçifli ve görüfl alan›n›
k›s›tlamamal›d›r. Yaya mekan›na sarkan dallar en az 255 cm yüksekli¤inde olmal›d›r.

4- Dikenli bitkiler, tohum ve meyve dökümüyle yerde kaygan bir yüzey oluflturmaya
müsait a¤açlar yaya yollar› yak›nlar›nda konumland›r›lmamal›d›r. Bitki dikiminde seçi-
lecek uzakl›klar buna göre ayarlanmal› ve bitkilerin düzenli bak›m› yap›lmal›d›r.

SOKAK MOB‹LYALARI

1- Kent kimli¤ine ve kentin imaj›na katk›da bulunacak fonksiyonel/estetik sokak mo-
bilyalar›n›n, farkl› kullan›c› türlerine hizmet edebilecek biçimde önlemlerin de göz
önünde bulundurulmas›yla kentli kullan›m›na sunulmal›d›r.

2- Çeflmeler, havuzlar, çöp sepetleri, yang›n musluklar›, büfeler, genel tuvaletler, tele-
fon kulübeleri vs. çocuklar›, yafll›lar› ve bedensel engellileri d›fllamayan nitelikte olma-
l›d›r. Telefon kulübeleri 120 cm. yüksekli¤inde olmal›d›r. Tekerlekli sandalye kullan›c›-
lar› için oturma banklar›n›n yan›nda en az 75 cm. boflluk b›rak›lmal›d›r.

3- Özellikle sat›fl standartlar›, büfeler ve sokak mobilyalar›n›n yaya geçiflini engelleme-
yecek biçimde konumland›r›lmas› önemlidir.
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4- Yaya yolu tafl›t yolunu ay›rmada yeflil bantlardan ya da s›n›rland›r›c› ö¤elerden ya-
rarlan›lmal›d›r.

5- Sokak mobilyalar›nda yaralanmalara neden olmayacak malzeme seçimi önemlidir.
Çöp kutular› yerden 90 cm. yükseklikte ve tek elle kullan›labilecek flekilde, kapakl› ol-
mal›d›r.

6- Sokakta kullan›lan malzemelerin sürekli bak›m› sa¤lanmal› ve az bak›m gerektiren
do¤al malzemeler tercih edilmelidir. Hasar gördü¤ü takdirde kolayca de¤ifltirilebilir
detaylar›n uygulanmas› gerekir.

RAMPALAR KORKULUKLAR MERD‹VENLER

1- Kot farkl›l›klar›n› rampa ile almak, toplumu oluflturan her kesimi önemseyen, eriflimi
kolaylaflt›ran önemli bir önlemdir.

2- Rampalar›n e¤imi %8’i aflmamal›d›r.

3- Rampa bafllang›ç ve bitifllerinde aç›k ve düz bir alan (sahanl›k) b›rak›lmal›d›r.

4- 1 metreden genifl rampalar›n her iki yan›nda, iki ayr› yükseklikte uzanan sürekli kor-
kuluklar bulunmal›d›r. Böylece düflük seviyede bulunan korkuluk tekerlekli iskemle kul-
lanan kentliler ve çocuklar taraf›ndan kullan›labilir. T›rabzanlar rampa bafllang›ç ve bi-
tifl noktalar›nda 45 cm daha uzat›lmal›d›r. Bu uzatmalar sakatlanmalar› önlemek ama-
c›yla yuvarlaklaflt›r›lmal›d›r. Rampa genifllikleri tek yönde en az 120 cm, çift yönde en
az 180 cm olmal›d›r. Rampa yüzeyleri kaymay› önleyicici nitelikte olmal›d›r. Uygun ay-
d›nlatma kullan›larak rampa ve merdiven üzerinde gölge sebebiyle oluflacak tehlikeler
en aza indirgenmelidir. Rampa ve merdiven yan›nda kullan›lacak bitkilendirmede yü-
zeyi kaygan hale getirmeyecek, meyve dökmeyen bitki seçilmelidir.

5- Korkuluklar›n yere ve duvara montaj› emniyetle yük tafl›yabilecek biçimde yap›lmal›d›r.
Duvara ankastre korkuluklarda, duvarla korkuluk aras›nda en az 7.5 cm mesafe olmal›d›r.

6- Merdiven basamaklar› tak›lmaya neden olmayacak düzlükte, kaygan olmayan mal-
zeme ile kaplanmal›d›r.

7- Kald›r›m bordürleri rampaland›r›lmal›d›r. En fazla e¤im %17 olmal›d›r.

8- Kent alanlar›ndaki merdivenlerde en az 15/18 basamaktan sonra sahanl›k yap›lmas›
gereklidir. Merdiven yükseklikleri 17 cm yi geçmemelidir.
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OTOPARKLAR ARAÇ TRAF‹⁄‹

1- Özellikle yayalaflt›rma uygulamalar›nda özel araç trafi¤inin azalt›larak toplu tafl›ma
özendirici önlemler al›nmal›d›r.

2- Yayalar›n toplu tafl›m noktalar›na eriflimini kolaylaflt›racak ba¤lant›lar kurulmal›d›r.

3- Bu alanlarda yer alan konut, ticari kullan›mlar›n›n ziyaretçi ve servis ulafl›mlar› için
çözüm üretilmelidir.

4- Yeterli oranda otopark yap›lmal› ve otopark otoparklar›n bina giriflleri ile ba¤lant›-
lar›n›n kolay ve güvenli olmas› sa¤lanmal›d›r.

5- Özellikle büyük otopark alanlar›n›n gece ayd›nlat›lmas›na önem verilmelidir.

6- Otopark düzenlemelerinde belirli alanlar bedensel engellilere tahsis edilmelidir.
Otopark alan›n›n yüzeyinin sert zemin olmas› tekerlekli sandalye kullan›c›lar›n›n hare-
ket kabiliyetini art›racakt›r. Özürlüler için ayr›lm›fl otopark alanlar›n›n iflaretler ile on-
lara ait oldu¤u belirtilmeli, ayr›ca zemin boyanarak onlara ait oldu¤u vurgulanmal›d›r.

Yayalar›n park etmifl araçlar›n ars›nda de¤il, trafikle kesiflmenin olmad›¤› alanlarda
ulafl›m›na olanak tan›nmal›d›r. Park için ayr›lm›fl alan›n yan›nda engelliler için en az 120
cm geniflli¤inde eriflim koridoru b›rak›lmas› ve bu koridorun kald›r›mla iliflkilendirilme-
si gereklidir.

YAYA ALANLARININ PLANLA BÜTÜNLEfiMEMES‹NDEN KAYNAKLANAN SORUNLAR

• Özel araç trafi¤i ile alana eriflimde ciddi bir otopark bunal›m›,

• Park etmenin yayalaflt›rma yap›lmayan yan yollara kaymas› ile bu yollar›n araç trafi-
¤ini kriz ölçüsünde güçlefltirecek biçimde park etme amaçl› kullan›m›,

• Yaya yollar›n›n süreklili¤inin kesintiye u¤ramas› ve ana yollarla kesiflme noktalar›n-
da gözlenen sorunlar,

• Yaya yolu olarak trafi¤e kapat›lan alanda servis problemleri,

• Kesiflme noktalar›nda hareketi engelleyici elemanlar (havuz, çiçeklik, vb.)
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• Oturma olanaklar›n›n çeflitlili¤inin s›n›rl› olmas›,

• Plastik ö¤elerin az say›da olmas› ve sembolik anlamlar›ndaki belirsizlik,

• Bina ve dükkan girifllerini yans›tmayan döfleme kaplamas›, yeflil alan tasar›m›,

• Peyzaj ö¤elerinin s›n›rl› ölçü ve nitelikte olmas›,

• Oynayan tafl döflemeler,

ALANLARIN KULLANIM B‹Ç‹M‹NDEN ya da KULLANICILARDAN KAYNAKLANAN
SORUNLAR

• Çöp atma sorunu

• Yaya yollar›na servis saatleri d›fl›nda araç eriflimi

• Bloke edilen geçifller

• Özel alan olarak alg›lanan alanlar

• Bisiklet ve mobiletlerin yayalarla birlikte hareketindeki kesiflmeler.

BEKLEME ve ‹ND‹RME B‹ND‹RME ALANLARI

• Otobüs duraklar›nda otobüslerin yanaflmas› ve trafi¤i engellememesi için 3.60–4.20
m geniflli¤inde bir cep ayr›lmal›d›r.

• Dura¤›n önünde ve arkas›nda gelip geçen yayalar için yeterli mekan ayr›lmal›d›r.

• Gece güvenli¤i ve konforu için ayd›nlatma sa¤lanmal›, bildiriflim elemanlar› konum-
land›r›lmal›d›r.

• Araç ve yaya trafi¤inin ayn› yükseklikte oldu¤u alanlarda her iki alan› birbirinden
ay›rmak için bölücü elemanlar kullan›lmal›d›r.

• Özellikle s›cak iklimli bölgelerde bekleme mekanlar›nda gölgelendirilme konforu bir
biçimde sa¤lanmal›d›r.

• Taksi duraklar› yaya eriflimini engellemeyecek flekilde düzenlenmelidir. 
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A. KENT K‹ML‹⁄‹, KENT KÜLTÜRÜ, KENT YÖNET‹M‹

A.1. Kent Kimli¤i

1. Kentler oluflturduklar› kimlikleriyle an›lmakta, bu kimlik kentlerin ekonomik, kültürel
ve sosyal geliflimleri aç›s›ndan önemli güzergahlar oluflturmaktad›r. Kimli¤in oluflmas›
için   yerel yönetimlerin kentin tüm kurum ve kurulufllar› ile ekonomik, kültürel ve sos-
yal tüm aktörler ve potansiyellerini  olabildi¤ince harekete geçirmek, bu sürece kat-
makt›r. Bu hedeflere ulaflmada sadece sermayenin dinamikleri, devletin dinamikleriyle
hareket etmek yeterli olamaz.

2. Kentte var olan Meslek odalar›n›n yan› s›ra toplumun örgütlü tüm kesimlerinin bu sü-
recin parças› olmalar› için kat›l›m› sa¤layacak düzenlemeler yap›lmal›d›r. 

3. Kentin sanayisiyle, tarihiyle, turizmiyle, kültürüyle, ticareti ile bütünsel olarak, top-
lumsal, ekonomik, fiziksel gereksinimine yönelik kat›l›mc› planlama ve uygulama anla-
y›fl› esas al›nmal›d›r.

4. Fuarlar ve Kongreler Kenti ‹zmir kimli¤i hedefi süreç içerisinde yerel yönetimler ve
kentin ekonomisini yönlendiren kesimler aras›nda yeterince destek bulamam›fl, kenti-
miz henüz bu kimli¤e kavuflamam›flt›r.  Kongre ve fuar organizasyonlar›na ev sahipli¤i
yapan bir ‹zmir’in dünya bar›fl›na katk› sa¤layacak organizasyonlarla, dünya kültürleri-
ni bir araya getiren etkinliklerle desteklenebilmesi için, kent mekânlar›nda da bu imge-
ye uyum sa¤layan özel projeler gelifltirilmelidir.

TMMOB ‹ZM‹R KENT SEMPOZYUMU 

(8-9 OCAK 2009) SONUÇ B‹LD‹RGES‹

“Ça¤dafl, Planl›, Sa¤l›kl›, Güvenli Bir

‹zmir ‹çin Görüfl ve Öneriler”

fiubat 2009

29 Mart 2009’da gerçeklefltirilecek yerel yöne-
tim seçimleri öncesinde haz›rlanan bu kitapç›k,
ayn› zamanda 8 - 10 Ocak 2009 tarihlerinde
MMO Tepekule Kongre Merkezinde gerçeklefltiri-
len sempozyumun bir sonuç bildirgesi niteli¤in-
dedir.
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5. Bununla birlikte az›nl›klara, engellilere, kad›nlara, yafll›lara k›saca tüm öteki grupla-
ra sahip ç›k›ld›¤›n› gösteren düzenlemeler gerçeklefltirilmeli, bu düzenlemelerin yaln›z-
ca sembol ve an›tsal yap›larla de¤il, bizzat yaflam›n içinde yer alan çözümler olmas›
sa¤lanmal›d›r.

6. ‹zmir gerek ald›¤› göçlerle, gerekse geçmiflten gelen demografik yap›s›yla farkl› et-
nik kökenlere sahip bir halka sahiptir. Bu çeflitlilik kent kültürüne zenginlik katmakta-
d›r. Bu kültür zenginli¤inin korunmas› amac›yla yerel yönetimlerce çeflitli etkinlikler ya-
p›lmal›, mekan düzenlemeleri geröeklefltirilmelidir.  

7. Bununla birlikte, hem farkl› kimliklerin bir arada bar›fl içinde yaflamas›n›, hem de ka-
d›nlar›n, çocuklar›n, yafll›lar›n, engellilerin herhangi bir engele rastlamadan sosyal ya-
flama kat›lmal›r›n›n sa¤layacak düzenlemelerle ‹zmir eflitlikçi, özgürlükçü, demokratik
bir kent kimli¤ini  kazanmal›d›r. 

A.2. Kentlilik Bilinci, Kent Kültürü

1. Kentler, tarih boyunca insanlar aras›ndaki iliflkileri, sosyal ve kültürel de¤iflimleri içe-
ren, demografik ve ekonomik aç›dan farkl›l›klar gösteren fiziksel yaflam mekânlar›d›r.
Günümüzde ise bu de¤iflimler dengeli bir biçimde gerçekleflemedi¤i için kentleflme
süreci de do¤ru bir flekilde yaflanamamaktad›r. Di¤er yandan, her y›l kentli yaflam› bil-
meyen büyük bir k›rsal nüfus kentlere ak›n etmektedir. Bunun sonucunda ise sadece
demografik aç›dan geliflen kentler, fiziksel, sosyal, kültürel ve ekonomik ihtiyaçlara ce-
vap verememekte ve sorunlar yuma¤› haline gelmektedir. ‹htiyaçlar› karfl›lanamayan
bireyler ise kendilerini kentin bir parças› olarak görmemekte, kentlerini sahiplenme-
mektedirler. Oysaki kat›l›mc›l›k., günümüzde tüm demokrasilerde istenilen bir olgu ha-
line gelmifltir, özellikle de yerel halk›n kat›l›m›. Haklar›n›n ve her hakk›n›n bir sorumlu-
luk oldu¤unun bilincinde, di¤er bir ifadeyle kentlilik bilincine sahip kentlilerin yönetim
süreçlerine kat›l›m› istenmektedir. 

2. Kentlilik bilincinin oluflabilmesi için ise öncelikle bireyin fiziksel, sosyal, kültürel ihti-
yaçlar›n› karfl›layabildi¤i, sa¤l›kl› ve yaflanabilir bir kentte yafl›yor olmas› ve kendini o
kentin bir parças› olarak hissedebiliyor olmas› gerekmektedir. Ancak bu flekilde birey,
yaflad›¤› kent ile ilgili olaylar›n fark›nda ve bilincinde olabilmekte ve yerel yönetimle-
rin karar süreçlerinde etkili bir konuma gelebilmektedir.

3. Toplam nüfusa oran› %12 civar›nda olan engellilerin soka¤a ç›kmalar›, sosyal yafla-
ma kat›lmalar› için özel düzenlemeler gerçeklefltirilmelidir.

4. Kentimizin sosyal ve kültürel yaflam›nda geliflmifllik seviyemizi artt›racak çal›flmala-
ra ihtiyaç duyulmaktad›r. Bu çal›flmalar kentte yaflayanlar› kentli yapacak, sosyal ve
kültürel etkinliklere katacak hamleleri içermelidir. Sinemaya, tiyatrolara, konserlere,
operaya, baleye ilgiyi artt›ran, halk› sportif etkinliklere sadece bir izleyici olarak de¤il
aktif bir sporcu olarak çekecek tesisleflmelerin ve organizasyonlar yerel yönetimler ta-
raf›ndan sa¤lanmal›d›r.
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Yönetim örgütlülü¤ünün üst seviyeye ç›kt›¤›, hemflehrilik bilincinin yükseltildi¤i, kentin
sorunlar›na sahip ç›kan, üretilen çözüm önerileri hakk›nda fikir gelifltiren bilinçli bir halk
hedeflenmeli. ‹nteraktif kat›l›m araçlar›n›n gelifltirildi¤i bir yönetim anlay›fl› hayata ge-
çirilmelidir.

A.3. Kent Yönetimi

1. “Kentin sakini de¤il, sahibi olal›m”

Ülkemizde var olan yönetim ve demokrasi anlay›fl›ndaki eksiklikler, siyasi partiler ya-
sas›, demokrat olmayan parti yap›lar›, devletin y›llard›r sürdürmeye çal›flt›¤› kat› mer-
kezi yap› kent yönetimlerini de do¤rudan etkilemektedir. Yerel yönetimler daha özerk
hala getirilmeli, merkezi yönetimlerin yerel yönetimler üzerindeki vesayeti, bask›lar›
yok edilmelidir. 

2. Yerel yönetimler kente yaflayan tüm kentlileri yönetim mekanizmas› içerisine katan
bir yerel yönetim organizasyonu olarak görev yapmal›d›r.

3. Bu organizasyon mekanizmalar› yarat›l›rken hukuka, bilime ve tekni¤e ba¤l›l›k esas
al›nmal›d›r. Bu ba¤lamda kentte yer alan üniversitelerin, meslek örgütleri ve uzmanl›-
¤a dayal› sivil toplum kurulufllar›n›n bir yandan bilimsel ve teknik çal›flmalara do¤ru-
dan kat›l›mlar› sa¤lan›l›rken di¤er yandan tüm örgütlerle birlikte tüm karar mekaniz-
malar›na kat›l›m› da sa¤lanmal›d›r. Meslek Örgütlerinin ve Üniversitelerin bilimsel ve
hukuk temellerine dayand›r›larak karfl› ç›kt›¤› hiç bir proje yerel yönetimler taraf›ndan
hayata geçirilmelidir. 

4. Bununla birlikte kent içinde gerçeklefltirilecek projeler hakk›nda kent halk› etkin bir
biçimde bilgilendirilmeli, karar süreçlerine kat›l›mlar› sa¤lanmal›, halk›n yayg›n itirazla-
r›na ra¤men projeler zorla dayat›lmamal›, gerkirse bu tür projeler hakk›nda referan-
dum düzenlenmelidir.

5. Di¤er yandan mahalle baz›nda yerel platformlar oluflturularak halk›n do¤rudan ken-
tin karar alma mekanizmalar›na kat›l›m› sa¤lanmal›d›r. Buna yönelik olarak kent kon-
seyleri, kent meclisleri, mahalle komiteleri vb. yap›lanmalar yerel yönetimlerce olufltu-
rulup, faaliyetleri için her türlü alt yap› sa¤lanmal›d›r.  Tüm ‹zmirliler kentin sakini de-
¤il sahibi olmalar› için her türlü alt yap› yerel yönetimler taraf›ndan oluflturulmal›d›r. 

B. KENTSEL PLANLAMA VE YAPILAfiMA POLITIKALARI VE UYGULAMALAR; 

B.1. Planlama

1. Geride b›rak›lan 40-50 y›ll›k dönemde iddia edildi¤i gibi, üst ölçekli planlaman›n Tür-
kiye’de yeterince önemsenmemesinden kaynaklanan mekansal sorunlar›n ‹zmir için de
geçerli oldu¤unu söylemek gereklidir. Son 3-4 y›l içerisinde üst ölçekli planlamaya yö-
nelik 5216 say›l› yasayla ‹zmir Kentsel Bölge Naz›m ‹mar Plan›’n›n, 4856 say›l› yasayla
dolayl› olarak ‹zmir-Kütahya-Manisa Çevre Düzeni Plan›’n›n haz›rlanmas›, 5302 say›l›
yasayla il çevre düzeni planlar›n›n ihale edilmesi, üst ölçekli planlama alan›ndaki bu
bofllu¤u gidermekten öte, yeni sorunlar›n ortaya ç›kmas›na neden olmufltur. Planlama-
daki çok bafll›, çok otoriteli yap›n›n getirdi¤i sorunlar çözülmeden, yetki alanlar›ndaki
çak›flmalar giderilmeden yeni hamleler yap›lmas› planlaman›n kademeli ve otoriter ya-
p›s›n› zedelemifltir. 

2. 1/25000 ölçekli ‹zmir Kentsel Bölge Naz›m ‹mar Plan›’n›n haz›rlanmas›n›n ard›ndan
1/100000 ölçekli ‹zmir-Kütahya-Manisa Çevre Düzeni Plan› haz›rlanm›fl, bu iki plan›n
uyumsuzlu¤unun giderilmesi aflamas›nda her iki plan da uyum sorununu çözmeye yö-
nelik revizyonlar›n d›fl›nda de¤iflikliklere u¤ram›flt›r. Ayr›ca 5216 say›l› yasan›n tarif et-
ti¤i 50 km. yar›çapla belirlenmifl ‹zmir Büyükflehir Belediyesi s›n›rlar› d›fl›nda kalan
alanlar›n Çevre Düzeni Planlar› ‹l Özel ‹dare taraf›ndan ihale edilmifltir. Bu farkl› plan-
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lama eylemlerinin genel kabullerine bak›ld›¤›nda, büyük oranda yereldeki uygulama
imar planlar›n›n ve mevzi planlar›n kabullerini büyük oranda aynen üst ölçe¤e aktar-
mak yolunu seçtikleri görülmektedir. 

Öte yandan üst ölçekli planlar olmalar›na karfl›n, Kültür ve Turizm Bakanl›¤›’n›n “turizm
bölgeleri”  örne¤inde oldu¤u gibi özel yasalarla imar konusunda yetkili k›l›nan kurum-
lar (Özellefltirme ‹daresi, TOK‹ vb) bu planlar üzerinde yetkisel anlamda delikler aç-
m›flt›r. Örne¤in ‹nciralt› için 1/100000 ölçekli Çevre Düzeni Plan› ve 1/25000 ölçekli ‹z-
mir Kentsel Bölge Naz›m ‹mar Plan› tar›msal niteli¤i korunacak alan tan›m› getirdi¤i hal-
de, Kültür ve Turizm Bakanl›¤›, do¤al sit alan› olan ve mutlak tar›m alan› raporu bulunan
bu alanda turizm tesisleri infla edilmesinin yolunu açacak plan önerileri gelifltirmektedir.

3. Ulafl›m Master Plan› çal›flmalar› ‹zmir’de devam etmektedir. Ancak bu çal›flmalar›n
Kentsel Bölge Naz›m ‹mar Plan› kararlar› ile örtüflen bir biçimde gelifltirilmesi gerek-
mektedir. O nedenle geç kal›nm›fl bir çal›flmad›r. Henüz tamamlanmam›fl bir çal›flma
olmas›na karfl›n, ‹zmir Körfezi’nden geçirilecek köprü ya da tüp geçit projelerinin ‹z-
mir’de yetkili kifliler taraf›ndan telafuz edilmesi ulafl›m ana plan›na ne kadar sad›k ka-
l›naca¤› konusunda tereddütler oluflmas›na neden olmaktad›r. Deniz ulafl›m› halen et-
kin ve verimli olarak kullan›lamamakta, bisiklet yollar›, tramvay hatlar› gibi kent mer-
kezindeki ulafl›m› rahatlatacak çözümler desteklenmemektedir. Trafikte etkin bir de-
netim sa¤lanmamakta, özel araç kullan›m›n› k›s›tlayacak çözümler üretilmedi¤i için
otopark sorunu ve buna ba¤l› kald›r›m ve yol iflgalleri artmaktad›r. Metronun bir an ön-
ce otogara ve üniversite yerleflkelerine ba¤lant›s› gerçekleflmelidir. 

4. ‹zmir’de yaflam çevresinin kalitesi oldukça düflüktür. Gerek kent merkezinde, gerek-
se çevre semtlerde, altyap› olanaklar›n›n s›n›rl› olmas› ve bak›ms›zl›ktan kaynaklanan
sorunlar, tarihi binalara sahip ç›k›lmamas›, yönetmelikler arac›l›¤›yla çözüm gelifltirile-
bilece¤i halde ortaya ç›kan estetik sorunlar, yeflil alan yetersizli¤i, gürültü vb çevre so-
runlar› ‹zmir’de yaflayanlar› rahats›z etmektedir. 

5. Yoksulluk ve iflsizlik k›skac›nda gelifltirilen yeni arazi kullan›m kararlar›n›n büyük
oranda sermaye sahibi kesimi memnun edecek flekilde flekillenmesi, ‹zmir’i pahal› bir
kent haline getirmektedir. Kazan›lan rant›n kamuya yönelik art›lar› olmad›¤›ndan, ken-
tin enine ve boyuna büyümesinden kaynaklanan yeni altyap› bedellerini kenti payla-
flan bütün kesimler ödemektedir. ‹zmir’de gelifltirilecek yeni plan kararlar›n›n ve plan
de¤iflikliklerinin dayana¤› mutlaka kamu yarar› temelinde olmal›d›r. Her türlü mekan-
sal plan karar›n›n sosyal ve ekonomik anlamda topluma ne kazand›raca¤›n›n muhase-
besi yap›lmal›, do¤al yap› ve ekosistemlerin sürdürülebilirli¤i risk alt›na al›nmamal›d›r.

B.2. Kentsel Mekan

1. Bir Akdeniz kenti olan ‹zmir’e özgü baz› detaylar› öne ç›karacak ve buna vurgu ya-
pacak bir duyarl›l›kla ele al›nmal›, cephe renklerinden yap› elemanlar› ve malzemeleri-
ne kadar müdahale ederek bir kent mimarisi karakteri oluflturulmal›d›r. Kordon ve Ya-
l› k›y›lar›ndaki binalar, tek tek birer sanat eseriymifl gibi, rengi, cephe malzemesi vb.
unsurlarla kentsel tasar›m ölçe¤inde ele al›nmal›d›r. Metruk Elektrik Fabrikas› Tu-
ran’daki eski fabrika binalar›, eski ifllevlerinden gelece¤e izler tafl›yacak flekilde yeni-
den ifllevlendirilmeli, özellikle Turan Bölgesi, kentin baflka yerlerinde de görülebilen
ada ve parsel üzerindeki bina çözümleri yerine, belirli bir tasar›m bütünlü¤üyle aç›k ve
kapal› mekanlar› planlanmal›d›r.   ‹fllevsel bir kent esteti¤i kurulu hayata geçirilmeli.
Karfl›s›nda durup seyredilmeye de¤er mimari yap›lar›n üretim süreçlerine yönelik çö-
zümler gelifltirilmelidir. Kullan›c›lar›yla bütünleflen, yaflayan, kullan›m›ndan haz al›nan
yap› ve binalar infla edilmelidir. Trafik düzenlemeleriyle çözülebilecek sorunlara çö-
züm getirilmeli, kentin yönlendirme tabelalar›ndaki hatalar ve eksiklikler kente özellik-
le d›flar›dan gelenlere rehberlik edecek flekilde giderilmelidir.
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2. Mevcut konut çevrelerinin iyilefltirilmesine yönelik olarak, site baz›nda örgütlenme-
ye ve toplu konut bak›m ve yönetim organizasyonlar›na yönelik düzenlemeler teflvik
edilebilmelidir.

3. Parsel düzeninde ve apartmanlaflma biçiminde gerçekleflmifl yüksek yo¤unluklu
mevcut konut çevrelerinde ada baz›nda organizasyonlar yasal düzenlemeler ile teflvik
edilebilir. Yan bahçeleri birlefltiren ve ortak kullan›m alan› olarak de¤erlendiren ve bu
alandaki sert zeminleri azaltan, toprak yüzeyi ve yeflil alanlar›n art›r›lmas›n› teflvik
eden uygulamalar öncelikli olarak denenebilir.

4. Engelsiz çevreler konusunda fiziksel çevrenin düzenlenmesine yönelik olarak, ulus-
lararas› örneklere uygun ve ülke koflullar›na uyarlanm›fl tasar›m rehberleri haz›rlanma-
l›d›r.

5. Konut alanlar›nda trafik durultma (traffic calming) ile yaya öncelikli yol uygulama-
lar› yeni geliflmelerle teflvik edilebilir. ‹mar yönetmeliklerinde, araç ve yaya yolu d›fl›n-
da da bu tip yollar› tan›mlayan gösterimler gelifltirilebilir.

6. ‹mar planlar›nda “bisiklet yolu” olarak düzenlenen yollar›n bulunmas›na yönelik dü-
zenlemeler yap›lmal›, Kentin her bölgesine bisikletle ulafl›m sa¤lanmal›d›r.

7. Enerji verimli bina ve yerleflim tasar›m› teflvik edilmelidir.

8. Yeni geliflecek konut alanlar›nda genel geçerli imar yönetmeliklerinden çok, yerlefl-
menin koflullar›na özgü ve nitelikleri gelifltirmeye yönelik “tasar›m rehberleri” nden de
yararlan›lmal›d›r.

9. Konut projelendirilmesi ve üretiminde engelliler ve yafll›lar için yaflam kalitesi aç›-
s›ndan, tüm konutlarda “uyarlanabilir konut”, “evrensel konut” üretiminin temel yakla-
fl›m haline getirilerek teknik, mali ve teknolojik teflvikler konut politikalar›nda yer al-
mal›d›r.

10. Kentsel tar›mla ilgili topluluk bahçeleri, tahsisli bahçeler ya da hobi bahçeleri kul-
lan›m biçimleri konusunda öncelikle terminoloji ayr›flt›r›larak netlefltirilmeli, bu kulla-
n›mlar kent imar planlar›nda da gösterimler k›sm›nda yer alabilir. Örnek projeler ve bit-
ki yard›m› yap›larak çat› bahçeleri teflvik edilmelidir.

11. Mevcut konut çevrelerinin sa¤l›klaflt›r›lmas›na, iyilefltirilmesine yönelik öncü organi-
zasyonlar›n kurulmas› yerel yönetimlerin önderli¤inde teflvik edilmelidir.

12. Görsel ve yaz›l› medya yoluyla “daha yaflanabilir çevreler” konusunda her bireyin
yapabilecekleri oldu¤u hat›rlat›larak, “temiz çevreler”, “yaya öncelikli sokaklar” gibi
sloganlar ve kampanyalar teflvik edilmelidir.

13. Engelsiz yaflam çevreleri oluflturma konusunda çal›flmalar gelifltirilmelidir.

14. Engelli bireylerin toplu tafl›m araçlar›ndan, toplu tafl›ma alt yap›s› ve sistemlerinden
olabildi¤ince ba¤›ms›z olarak yararlanmas›n› sa¤lay›c› fiziksel önlemler al›narak gerek-
li yat›r›mlar yap›lmal›d›r.

15. Engellilere eriflilebilir tesisler (idari, sa¤l›k, kültürel, e¤lence merkezleri vb.), uygun
otobüsler ve güzergâhlar› belirlenerek, farkl› engelli gruplar› taraf›ndan kullan›labile-
cek “Kent Rehberleri” haz›rlanmal›d›r.

16. Do¤al afet ve yang›nlar karfl›s›nda engellilerin ve yafll›lar›n güvenli bir biçimde tah-
liye edilebilmesi için gerekli düzenleme ve bilgilendirme çal›flmalar› ilgili kurumlarca
yap›lmal›d›r.

B.3. Kentsel Dönüflüm

1. “Kentsel dönüflüm”ün TOK‹ gibi kurumlar eliyle gerçekleflti¤inde ne anlam ifade et-
ti¤i art›k ortaya ç›km›flt›r. Sa¤l›ks›z koflullar alt›nda yaflayan yoksul kesimlerin bar›nma
sorunlar›n› çözmeye yönelik yeni araçlar devreye girmeli, gerekirse belediyeler bu
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“görev”lerini yeni kaynaklar yaratarak kendileri çözmelidir. Çözüm, asla kendi co¤raf-
yalar›nda yaflayanlar› kendi yerlerinden ederek, rantç› giriflim odaklar›na yeni pazar
alan› sa¤layacak çözümler fleklinde olmamal›d›r.

2. ‹nciralt›’nda tar›ma dayal› bir aktivite merkezi oluflturulmal›d›r. Bir ve iki katl› birim-
lerden oluflacak, pansiyon, kafeterya, restoran, ekolojik tar›m ürünleri sat›fl stantlar› ve
hobi bahçeleri gibi ifllevleri bar›nd›racak bir merkez. Koflu, yürüyüfl binicilik ve bisiklet
parkurlar›n›n yer alaca¤› bölgede, arazi mülkiyet düzenlemesi yeniden yap›lmal›, otan-
tik bir köy yerleflimi modeli ile isteyenlerin çok düflük bir yo¤unlukla k›rsal karakterli
ev yapabildi¤i, isteyenlerin ise yine düflük yo¤unluklu ve parselinde yetiflen tar›m
ürünlerini ayn› parsellerde günlük olarak restoran ya da pansiyonlar›nda müflterilerine
sunan ve agroturizme hizmet verecek bir yap›lanma sa¤lanmal›d›r. Bu çözüm sayesin-
de, y›llard›r plan belirsizli¤i nedeniyle bekleyen ancak, arazilerini bir seferlik bir kazanç
karfl›l›¤›nda elden ç›kartacak mülk sahiplerinin ileriye dönük ekonomik sürdürülebilir-
li¤i garanti alt›na al›nmal›d›r. 

B.4. Kad›n Dostu Kent

1. ‹zmir’de, kad›nlar›n kentli haklar›n› tam olarak kullanabilmeleri ve kentin tüm olanak-
lar›ndan yararlanabilen bireyler olmalar›, tüm yerel politikalar›n program, proje ve uy-
gulama aflamas›nda özel olarak cinsiyet aç›s›ndan de¤erlendirip gerçeklefltirilmesiyle
sa¤lanabilir. Kad›nlar, kendi sorunlar›n›n yan› s›ra ailede hala çocuklar›n, engellilerin ve
yafll›lar›n sorunlar›n› tek bafl›na tafl›yan bireyler konumundad›rlar.  Bu nedenle, “ka-
d›n”a yönelik hizmet üretmek, tüm bu kesimlere yönelik hizmetleri de üretmek, büt-
çelendirmek ve hayata geçirmek  anlam›n› tafl›yacakt›r. Bu çal›flmalara ‹zmir Stratejik
Plan›nda yer verilmeli ve bütçelendirilmelidir. 

2. ‹zmir’de kat›l›mc› yönetim anlay›fl›n›n gelifltirilmesi için  Yerel Gündem 21 ve Kent
Konseyi çal›flmalar› etkinlefltirilmelidir. Bu kapsamda Kad›n Meclisi çal›flmalar› en ge-
nifl temsiliyetle ve bilimsel yaklafl›mla organize edilmelidir. Bu meclisin önerileri ve
projeleri yerel yönetimce yaflama geçirilmelidir. Yerel yönetim mekanizmalar›nda ka-
d›n›n yer almas› sa¤lanmal›d›r. Yerel Eflitlik Eylem Plan› çerçevesinde Yerel Yönetim-
lerde, Kad›n Erkek Eflitli¤i Komisyonu kurulmas› zorunlu hale getirilmelidir. 

3. Halen yeterli veri bulunmayan kent yoksullu¤u ve  “kad›n yoksullu¤una” iliflkin ‹zmir
envanteri ç›kar›lmal›d›r. Yerel ve merkezi ilgili tüm kurum ve kurulufllarla iflbirli¤i için-
de yoksulluk sorununun çözümüne yönelik projelere Stratejik Planda yer verilmeli ve
bütçelendirilmelidir. 

4. “Kad›nlar›n kenti” olarak bilinen ‹zmir, son zamanlarda, özellikle medyatik manev-
ralarla “Kad›n ‹zmir’e” dönüfltürülmek istenmektedir. Yap›lmak istenen bu imaj de¤i-
flikli¤iyle, “kad›nlar›n kenti ‹zmir’in alg›s›n›n” içi boflalt›lmaya, önemsizlefltirilmeye hat-
ta “kurtulmak gereken bir imaja dönüfltürülmeye” çal›fl›lmaktad›r. Bu popülist sald›r›
karfl›s›nda ‹zmir’in “Kad›n dostu kent” duruflu güçlendirilmelidir. ‹zmir, “Eflitlikçi Kent”
ba¤lam›nda genel olarak; kad›nlar›n kentli haklar›n›n yaflama geçirildi¤i, yerel karar sü-
reçlerine ve karar mekanizmalar›na kat›l›mlar›n›n sa¤land›¤›, kad›nlar›n yaflam koflulla-
r›n› iyilefltirildi¤i, hayat›n her alan›nda kad›n- erkek eflitli¤ini sa¤layacak yerel eflitlik
politikalar›n›n oluflturuldu¤u ve bu politikalar›n yerel yönetim anlay›fl›na yerlefltirilerek
eflitli¤i sa¤lay›c› yerel hizmet sunumlar›n›n gerçeklefltirildi¤i kent olarak an›lmal›d›r.

5. Kad›n dan›flma merkezleri, kad›n s›¤›nma evleri, kad›n sa¤l›¤› hizmetleri, krefller tüm
mahallelere yayg›nlaflt›r›lmal›d›r.

B.5. Ö¤renci Dostu Kent

1. TMMOB ‹zmir ‹KK Ö¤renci, üniversite ö¤rencilerinin sorunlar›n› belirlemek amac›yla
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bir anket çal›flmas› gerçeklefltirilmifltir. Yap›lan çal›flmada; bar›nma, beslenme, ulafl›m
ve kente bak›fl bafll›klar› alt›nda sorunlar› ele alm›flt›r.

2. Anket göstermifltir ki günümüzde devlet ö¤rencilerin bar›nma ihtiyaçlar›n› karfl›la-
maktan çok uzakt›r. Mevcut devlet yurtlar›n›n kalabal›k olmas›,( yurtta kalanlar›n %55
i 6 kiflilik odalarda kal›yor) özel yurtlar›n ücretlerinin devlet yurdu ücretinin ortalama
6 kat› olmas›, ö¤rencilerin bar›nma ihtiyaçlar›n› ö¤renci evleri kurarak çözmesine yö-
neltmifltir. Bu durumda bir ö¤rencinin ayl›k harcamas› asgari ücret olan 630,7 TL ka-
dar olmaktad›r.

3. Ö¤rencilerden devlet yurdunda kalanlar›n %28 i özel yurtta kalanlar›n %25 i yar›
özel yurtta kalanlar›n % 22 si ö¤renci evinde kalanlar›n %19 u yemek ihtiyaçlar›n› üni-
versite yemekhanesinden karfl›lamaktad›r. Bu sonuçlar yemekhanelerin yetersiz oldu-
¤unu göstermifltir. Bu durumda ö¤renciler okul d›fl›ndaki kafeteryalara ve fast food
restoranlar›na yönelmifltir. Sonuçta ise ö¤rencilerin %79’ü dengesiz beslendi¤ine
inanmaktad›r.   

4. Ö¤rencilerin %58 inin herhangi bir sivil toplum kurulufluna üye olmad›¤›, birço¤u-
nun sosyal kültürel ( tiyatro sinema v.s) etkinliklere kat›lmad›¤› görülmüfltür. Ö¤ren-
cilerin sosyalleflmesi için çeflitli projelere ihtiyaç oldu¤u aç›kt›r. Örne¤in belediyelerin
abla a¤abey kardefl gibi projelerini yayg›nlaflt›rmas›, bu konularda daha fazla ö¤ren-
ciyi çal›flmaya katmas› gerekmektedir. Belediyeler düzenledi¤i etkinlikleri ö¤rencilere
duyurmak için farkl› yöntemler uygulamal›d›r.

5. Ö¤renciler kentin geliflmesinde belediye, muhtarl›klar ve bireyin etkili oldu¤unu dü-
flünmektedirler. 

6. Ö¤rencilere ‹zmir’i hat›rlatan e¤lence, özgürlük, deniz ve kordon gibi dokular›n ko-
runarak zenginlefltirilmelidir.

7. Belediye, üniversitelerin bulundu¤u bölgelere yak›n yerlerde ö¤rencilerin bar›nabi-
lece¤i siteler oluflturmal›, bunlar› düflük ücretlerle ö¤rencilere kiraya vermelidir.

B.6. ‘Yaflanabilir’ Bir ‹zmir ‹çin Sürdürülebilir Ulafl›m

1. ‹zmir’in ulafl›m›ndaki karayollar›na binen afl›r› yük günümüzde özellikle toplu ulafl›m-
da gereksiz bir yo¤unlu¤a ve s›k›fl›kl›¤a neden olmaktad›r.

2. Kent içindeki yayg›n demiryolu a¤› ve körfez bugüne kadar kent içi ulafl›mda yeterin-
ce kullan›lmam›flt›r. Demiryollar›na paralel ve körfezi çevreleyen karayollar›nda gerçek-
lefltirilen toplu ulafl›m ise enerji verimlili¤i aç›s›ndan ironik bir durum oluflturmaktad›r.

3. ‹zmir için karayolunun olmad›¤› gibi ne rayl› sistemin, deniz yolunun tek bafl›na ula-
fl›m için çözüm olamayaca¤› ortadad›r. Bu nedenle deniz-kara ve rayl› sistemin birlik-
te ve birbirine entegre bir model oluflturacak biçimde ele al›nmas› zorunludur.

4. Sürdürülebilirlik kavram› her ne kadar tart›flmal› bir kavram olsa da burada kaste-
dilen kente daha az zarar veren daha çevreci bir ulafl›m yaklafl›m›d›r. Sürdürülebilir
Ulafl›m basit bir tarifle, yaya ve bisiklet gibi motorize olmayan türlere öncelik tan›yan,
bunun yan› s›ra toplu ulafl›m›n daha konforlu hale getirilerek çekicili¤inin artt›r›ld›¤›
‘araçlar›n de¤il insanlar›n tafl›nmas›’ anlay›fl›n›n hakim oldu¤u ulafl›m planlama yakla-
fl›m›d›r. Bu anlay›fl do¤rultusunda ‹zmir kentinin özellikle tarihi ve kültürel merkezine
özel araç ile ulaflma istekleri köreltilmeli tersine toplu ulafl›m ve motorize olmayan
ulafl›m türleri ile ulafl›m teflvik edilmelidir. Kent merkezine yap›lmas› düflünülen oto-
parklar gibi özel otomobil kullan›m›n› özendirici politikalardan vazgeçilmelidir. Kamu
kaynaklar›n›n bu tür projelere ayr›lmas› yerine nüfusun %80’lik bir k›sm›n› ilgilendiren
toplu ulafl›m yat›r›mlar›na aktar›lmas› hem kente hem de kentliye yap›lacak en öncelikli
hizmettir.

5. Eski otobüslerin sistem d›fl› b›rak›lmas›, otobüs yenileme çal›flmalar›n›n devam et-
mesi gerekmektedir.otobüslerdeki ortalama yafl›n 10 nun alt›na düflmesi sa¤lanmal›-
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d›r.. Körüklü otobüs güzergahlar›n›n belirlenmesinde yol ve trafik ak›fl›n› göz önüne
alarak düzenlenme yap›lmal›d›r.

6. ‹zmir’ in belirli artellerinde otobüs ve di¤er toplu tafl›ma araçlar› için, kamu özel ay›-
r›m› yapmadan günün pik saatlerinde toplu ulafl›m fleritleri uygulamas›na geçilmesi
toplu ulafl›m›n tercih edilmesini sa¤layacakt›r. Bunun içinde pik saatlerde t›kanan yol-
larda uygulama bafllat›lmal› bu yollar›n en sa¤ fleridi bu ifl için kullan›l›rsa hiçbir alt ya-
p› yat›r›m› da gerektirmeyecektir. Örne¤in; Alt›nyol,ve Yeflildere ba¤lant›l› çal›flan
hatlarda uygulama bafllat›labilir.

7. Durak mesafeleri gözden gecirilmeli ,mümkün oldu¤u kadar mesafeler standartlafl-
t›r›lmal› ve cepsiz duraklar cep yap›labilecek ortamlara çekilerek dura¤a giren otobü-
sün trafi¤i aksatmamas› sa¤lanmal›d›r.

8. Otobüs floförlerinin e¤itimini de önem verilmeli ileri ve güvenli sürüfl teknikleri kav-
rat›larak kaza say›s› afla¤›lara çekilmeli , her floför y›lda bir defa  trafikte sürüfl s›nav›n-
dan geçirilmeli baflar›l› olmayanlar geçici olarak trafi¤e ç›kar›lmamal›d›r. 

9. Hali haz›rda ‹zmir toplu ulafl›m›nda ‹zmir halk›n›n ortalama 0.8 civar›nda olan gün-
lük binifl yas›n›n 3’e ç›kar›lmas› ulafl›m master plan›n›n hedefleri aras›nda yer almal›d›r.

10. Yürümeyi teflvik etmek için trafikte yayalara özellikle kent merkezinde öncelikler
sa¤lanmal›d›r.

11. Otoyollar d›fl›ndaki tüm kent içi karayollar›nda bisiklet kullan›c›lar›na bisiklet fleridi
ayr›lmal›d›r.

12. Kent merkezinden geçen üç fleritli yollarda bir flerit ‘tercihli otobüs yolu’ denilen
sadece toplu ulafl›m hizmeti veren araçlara ayr›lmal›d›r. Bu uygulama dolayl› olarak
özel araç kullan›c›lar›n› da cayd›r›c› bir politika olacakt›r.

13. Toplu ulafl›m sistemlerinin, konforu, sefer say›lar› ve zaman›nda hizmet güvenilirli-
¤i gibi unsurlar› gelifltirilmelidir.

14.  Farkl› ulafl›m türlerinin ‘gerçek entegrasyonu’ sa¤lanmal›d›r. Bir türden baflka bir
türe aktarma yap›l›rken bekleme süreleri minimuma çekilmelidir.

15. ‘Park and ride’ olarak literatüre geçen ‘Park et ve bin’ olarak çevirebilece¤imiz uy-
gulamalar›n teflvik edilmesi gerekmektedir. Metronun uç istasyonlar›nda ve kent mer-
kezi d›fl›ndaki vapur iskelelerinde otopark alanlar› oluflturulmal›d›r.

16. Özellikle zirve saatlerde kent merkezinde park etme olanaklar› k›s›tlanmal›d›r.

17. Bize özgü olan dolmufl türünün de di¤er türlerle entegrasyonu sa¤lanmal›d›r. Bu
anlamda kentin tüm ulafl›m sisteminin tek bir operatör taraf›ndan koordine edilmesi
en ideal çözüm olacakt›r.

B.7. Otopark

1. Bireysel tafl›mac›l›kta, otopark süresini belirleyen seyahat amac›, toplam mekân kul-
lan›m› üzerinden en yüksek de¤erdedir. Buna karfl›l›k, toplu tafl›mac›l›ktan yararlanan
birey için, mekân kullan›m›, yol sath› olarak azalmakta, otopark olarak da ortadan ta-
mamen kalkmaktad›r.

2. Bu nedenle, seyahat gayesinin üzerinde, önemli bir flekilde durmakta yarar vard›r.
E¤lence ve ifl merkezi olan Konak, Alsançak, Kahramanlar, Çankaya, Basmahane ile
di¤er ilçe merkezlerinde fiirinyer, Buca, Bornova, Gaziemir, Narl›dere, Balçova gibi
yerlerde ifl alanlar›n›n, ilçe merkezlerinde toplanmas› otopark sürelerinin uzamalar›na
neden olmakta buralarda imarlaflma da tamamland›¤›ndan yer üstündeki çözümlerin
tükendi¤i görülmektedir.Yer alt›nda çözüm üretildi¤i zaman ilçe merkezlerine özel
araç ile gelme taleplerini de art›racakt›r. Geçici çözüm olsa da yeniden t›kanmalar›n
önüne geçilmeyecektir. Bu nedenle, yap›lmas› gereken, özel oto ile bu merkezlere ge-
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lebilmelerde cayd›r›c› önlemler alabilmektir.Yoksa, bugün için, yedi kifliye bir otomobi-
lin düfltü¤ü kentimizde, h›zla artan otomobil sahiplili¤i ve kullan›m›, k›sa bir süre sonra,
bu merkezlerde araç kullanmay› olanaks›z hale getirecektir. Kentin al›fl verifl merkezle-
ri yak›n›ndaki, yeflil alanlar›n, otopark amac› için kullan›lmas› ise, kent merkezlerinde
sa¤l›kl› nefes al›nan mekanlar› da yok edecektir. Bu nedenle, mümkün oldu¤u kadar,
özel otomobiller ile flehir merkezlerine geliflleri cayd›r›c› önlemlerle azaltmak bu bölge-
lerde, toplu tafl›m araçlar› ile seyahat edebilmeyi özendirmek gerekmektedir.

3. ‹marlaflman›n tamamland›¤› merkezlerde (K.yaka, Buca, Güzelyal›, Hatay Bostanl›
v.s) konut alanlar› içerisinde, otopark alanlar› bulunmad›¤› için, sorun çok daha büyük-
tür. Bu ilce merkezlerinde belediyeler düzenleme yapamamakta, otomobil sahipleri
kendileri düzenleme yapmaktad›rlar. Bu nedenle kald›r›mlar, yollar›n bir veya iki flerit-
leri, okul bahçeleri otomobiller taraf›ndan iflgal edilmektedirler.Toplu ulafl›m güzer-
gahlar›nda park yap›lmas›n›n önüne geçilmesi gerekmektedir. Özellikle akflamlar› bu
bölgelerdeki baz› sokaklara itfaiye ve ambulans araçlar›n›n girmesi bile sorun olmak-
tad›r.kendi otopark› olmayan binalarda yaflayanlara, belediye otopark alanlar› göster-
meli ve bunlar› düzenlemelidir.Herkesin, her koflulda, evinin bahçesinde veya yak›n›n-
da park etmesinin olana¤› yoksa, yeni önlemler al›nmas› zorunludur.

4. Yeni imara ac›lan alanlarda ise konut bafl›na iki otomobil olacak flekilde otopark
alanlar› tahsis edilmelidir Gelecekte ve yeni yerleflim bölgelerinde bugün yaflanan so-
runlar›n yaflanmamas› için bu bir zorunluluktur Çünkü, AB yolundaki ülkemizde, oto-
mobil sahiplili¤i oran›n›n AB seviyesine 3 kifliye 1 otomobil oran›na ulaflma yolunda
h›zla ilerledi¤i göz ard› edilmemelidir. Bu nedenle imarlaflman›n bitti¤i  kent alanlar›n-
da,kent merkezlerinde, al›flverifl merkezlerinde, çözüm üretmek, giderek daha çok
zorlaflmaktad›r.Buralarda stabil de¤il, dinamik çözümler üretme gere¤i vard›r.

5. Yeni imar alanlar›nda gelecekte otomobil say›lar›n›n ne olaca¤› tahmin edilerek, ye-
ni yönetmenlikler üretilmelidir Tüm bunlar›n do¤ru ve kal›c› olabilmesi için otopark
yönetimlerinin, yerel yönetim birimlerinde yeniden organize edilmelerinde yarar vard›r. 

B.8. Demiryollar›

1. ‹zmir’de trafik s›k›fl›kl›¤›ndan ba¤›ms›z, yüksek yolcu kapasitesine sahip olabilecek
ulafl›m koridorlar› demiryollar› ve körfez yeterince kullan›lmamaktad›r. ‹zmir Türki-
ye’de en yayg›n kent içi demiryolu a¤›na sahip tek flehirdir. Bu özelli¤inden yararlan›-
larak demiryolunun ulafl›mda olabildi¤ince yayg›n kullan›m› sa¤lanmal›d›r.

2. Endüstrileflen ve h›zla büyüyen her kent gibi ‹zmir kentinin ulafl›m›n›n çözümü, do¤-
ru ulafl›m modlar›n›n zaman›nda seçimine ba¤l›d›r. Çünkü 52 km.lik bu çift hatl› güzer-
gahta günde tafl›nan ortalama yolcu say›s› 740 bin kifli civar›ndad›r. ESHOT Genel Mü-
düründen al›nan bilgiye göre ‹zmir’de günlük yolcu  tafl›n› 1.200.000 ile 1.300.000 ki-
fli aras›nda yani ‹stanbul’da rayl› sistemlerle ‹zmir günlük yolcu say›s›n›n yar›s›ndan
fazlas› tafl›nmaktad›r. Baflka bir deyiflle ‹zmir kent içi toplu tafl›m› y›ll›k 450 milyon ki-
fliyi geçmemektedir.

3. ‹zmir kenti çok yak›nda 110 km.lik bir banliyö hatt›na sahip olacak. ‹zmir Büyükflehir
Belediyesinin mevcut ve yapmakta oldu¤u hafif rayl› sistemlerin entegrasyonu ile ‹z-
mir’de 135 km.lik bir rayl› sistem a¤› oluflmak üzeredir. Bu çal›flma biran önce bitiril-
meli, di¤er ulafl›m sistemlerine entegrasyonu sa¤lanmal›d›r. Bunu yaln›z trafik s›k›fl›k-
l›¤› aç›s›ndan de¤il, ayn› zamanda hidrokarbon, karbon monoksit, azot oksit emisyo-
nunu ve yay›lmas› önlenen partikül madde aç›s›ndan da önemi bulunmaktad›r. 

B. 9. Deniz Ulafl›m›

1. ‹zmir kenti, tarihsel kimli¤i ile bir liman kenti olman›n yan›nda denizci bir kent olma
özelli¤ini de tafl›maktad›r. Birkaç nesil öncesine kadar ‹zmir kay›klar›, bal›kç› takalar›
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ve limana gelen yük ve yolcu gemileri ile büyük bir hareketlilik ve canl›l›k yaflayan ‹z-
mir Körfezi, son y›llarda, birkaç adet körfez vapuru, alargada bekleyen birkaç tane yük
gemisinin d›fl›nda hiçbir hareketlilik yaflamamaktad›r. Tüm sahil fleridinin beton yap›-
laflmaya aç›lmas› ve bal›kç› bar›naklar›n›n, çekek yerlerinin, r›ht›m ve iskelelerin de kal-
d›r›lmas›yla flehrin denize aç›laca¤› noktalar bir bir kapat›lm›fl ve denizle bütünleflmek
sadece sahilde yürüyüfl yapmaya indirgenmifltir. Kentlinin denize sandal›n›, teknesini,
yelkenlisini indirece¤i; indirse bile ba¤layaca¤› yer kalmam›flt›r. Oysa dünya genelin-
de, benzer co¤rafyaya sahip denizci kentlerde yelkenlileri, yatlar›, mega yatlar›, mari-
nalar›, su sporlar› merkezleri ve deniz müzeleri gibi sosyal tesisleriyle denizle bütünle-
flen kent ve kentle de bütünleflen deniz kompozisyonlar› görülmektedir.

2. Bir liman kenti olan ‹zmir için ça¤dafl bir k›y› plânlamas› yap›l›rken, ülkenin denizci-
lik ve ekonomik menfaatleri de göz önünde bulundurulmal› ve liman›n, marinalar›n ve
denizcilik faaliyetleri ile ilgili yap›laflmalar›n flehirle bütünleflmesi amaçlanmal›d›r. K›y›
plânlamas› sadece limanla ilgili tart›flmalara odaklan›lan bir süreç olmamal›d›r. Ça¤dafl
bir k›y› plân› haz›rlan›rken; denizcilik faaliyetlerinin yap›ld›¤› alanlar, marinalar, çekek
yerleri, tekne imalât tesisleri, su sporlar› merkezleri, su parklar›, sahil boyu gezinti alan-
lar› v.b. gibi kentliyi denizle buluflturan unsurlar da dikkate al›nmal›d›r.

3. Dünya genelinde flu an için mevcut seyreden her iki yattan ancak bir tanesine hiz-
met verebilecek donan›ml› ve ça¤dafl marinalar bulunmaktad›r. Dolay›s› ile marinalar
aç›s›ndan oldukça büyük bir aç›k bulunmaktad›r. Marinalar için bu söz konusu ihtiyaç,
Akdeniz havzas› için çok daha büyüktür.

4. Marinalar, seçim kriterleri itibar› ile do¤al korunakl›¤a sahip koy ve körfez gibi yer-
lere kurulmaktad›r. Bunun yan›nda çevresel, do¤al ve tarihsel zenginlik, hava yolu ile
ulafl›m olanaklar›, marinalar›n kurulumunda önemli bir role sahiptir. Tüm bunlar dikka-
te al›nd›¤›nda,

5000 y›ll›k tarihi ve do¤al güzellikleri, do¤al bir liman olma özelli¤i ile ‹zmir, marinac›-
l›k faaliyetleri ve yat turizmi için oldukça önemli bir adrestir. Körfezi’nde marinac›l›k fa-
aliyetleri aç›s›ndan en elveriflli noktalar, Konak Pier’in yan taraf›nda bulunan mendirek
içi ve Maviflehir’ dir.

5. Ege Bölgesi zengin yeralt› kaynaklar›, verimli topraklar› ve yetiflmifl insan gücü ile
ülkemiz ekonomisinde önemli bir yere sahiptir. Bölge sahip oldu¤u özellikler ile yük-
sek d›fl ticaret potansiyeline sahiptir. Co¤rafi konumu itibar› ile sadece Ege Denizi’ne
de¤il ayn› zamanda Do¤u Akdeniz ve Karadeniz’e de hakim bir yerdedir. Co¤rafi ko-
numu transit yükler aç›s›ndan

özellikle ‹zmir ve yak›n çevresini ön plana ç›karm›flt›r. Ancak hizmete girmesinin üze-
rinden yaklafl›k 50 y›l geçen ‹zmir Alsancak Liman›’n›n d›fl›nda ayn› özellikte ikinci bir
liman yat›r›m› bölgede gerçekleflememifltir.

6. Limanlar yat›r›m ve inflaat süreci uzun ve pahal› yat›r›mlard›r. D›fl ticaretin en önem-
li altyap›s›n› oluflturan limanlar ülke kalk›nmas›nda da lokomotif role sahiptir. ‹flletme-
cisinin kim oldu¤una bak›lmaks›z›n liman hizmeti bir kamu hizmeti niteli¤indedir. Ege
Bölgesi’nde tek konteyner hizmeti verebilen ve tekel konumunda olan ‹zmir Alsancak
Liman›’n›n gelifltirilmesi ve yeni liman yat›r›mlar› ile desteklenmesi bölge ekonomisi
için flartt›r.

7. Kuzey Ege Liman› neredeyse 30 y›l› bulan yolculu¤unda ülkemizde türünün tek ör-
ne¤idir. Geliflmekte olan ülkeler kaynaklar›n› ekonomik büyümeyi destekleyecek pro-
jelere yat›rmak zorundad›r. Bu kapsamda Kuzey Ege Liman› ülkemiz için önemli bir
projedir ve bulundu¤u bölge itibar› ile Akdeniz’in say›l› büyük limanlar›ndan bir olma-
ya adayd›r.

8. ‹zmir Büyükflehir Belediyesi filosunu MARPOL Ek VI kurallar›na uyan, modern ve ve-
rimli sevk sistemleri ile donat›lm›fl daha üstün manevra kabiliyetine sahip ve daha sü-
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ratli gemilerle bir an önce yenilemelidir. Daha önce yap›lan ama sonuçlanamayan
"Körfez Hatt› Vapur" gemileri ihalesine yeniden ç›k›lmal›d›r. Çünkü global krine nede-
ni ile gemi fiyatlar› düflmüfl ve daha önce doluluk sebebi ile belki de bu ihale ile hiç il-
gilenmeyen bir çok tersane için cazip hale gelmifltir... Böylelikle daha uygun maliyet-
lerle vapurlar›n infla edilme flans› do¤mufltur. 

9. Günümüzde h›zla tükenen enerji kaynaklar›n›n yerini günefl, rüzgar ve hibrid enerji
sistemleri gibi yeni enerji kaynaklar› almaktad›r. ‹BB’de özellikle körfezde kullan›lmak
üzere bu tür enerji kaynaklar›n› kullanabilecek yolcu teknelerinin kullan›m› araflt›rmal›d›r.

10. ‹zmir ‹li deniz ulafl›m yönünden, körfez k›y›s›nda olmas› nedeniyle flansl› bir kent-
tir. Bununla beraber bu olanaktan yeterince yararlanamamaktad›r. Kentin Ulafl›m so-
runlar›n›n çözümünde Deniz Ulafl›m› mutlaka önemsenmelidir. ‹zmir Büyükflehir Bele-
diyesi s›n›rlar›, bilindi¤i gibi Selçuk’tan Alia¤a’ya kadar alan› içine alm›flt›r. Bu alanlar-
da deniz ulafl›m› neredeyse yoktur. Ancak ‹ç Körfez’de deniz ulafl›m› yap›labilmekte-
dir. Yaz mevsiminde daha s›k olmak flart›yla Urla, Mordo¤an, Foça, ve di¤er sahili olan
ilçelere vapur seferleri konulmal›d›r. Ayn› flekilde ‹ç Körfez’de Göztepe ve di¤er semt-
lere yeni iskeleler aç›larak otobüslere (karayolu) yeni deniz ulafl›m› ba¤lant›lar› yap›l-
mal›d›r. Bu konuda Üniversiteler ve Meslek Odalar›yla iflbirli¤i(bilimsel olarak) yap›l-
mal›, de¤erlendirmeler dikkate al›nmal›d›r. 

11. ‹zmir körfezi denizinin fiziksel ve meteorolojik flartlar› deniz ulafl›m›na uygundur. ‹z-
mir’in körfez çevresinde ki yerleflik nüfusu, toplam kent nüfusunun %25’i kadard›r. 

12. Körfez içi ulafl›m›nda özellikle yolcu say›s›ndaki yo¤unlu¤un düfltü¤ü saatlerde,
yolcu kapasitesinin daha düflük olan vapurlar kullan›larak sefer say›lar› art›r›lmal›d›r.  

13. Karfl›yaka ‹lçesi ve Konak ‹lçelerinin iskeleleri aras› uzakl›¤› 12 km (karayolu) civar›nda
oldu¤u halde bu iki yerin deniz yoluyla uzakl›¤› 3,9 km. dir. Ayr›ca ayn› düflünce ile Bos-
tanl› Üçkuyular için karayoluyla 31 km, olurken, deniz yoluyla gidilecek olursa 4,5 km dir.

14. Deniz ulafl›m›n›n yolcular›na getirece¤i di¤er art›lar ise deniz flartlar›n›, kara trafi¤i
yolculu¤unun verdi¤i stres, yorgunluk ve zaman israf›n›n olmamas›d›r. 

15. Deniz ulafl›m›nda, alt yap› oluflturma, tafl›tlar›n bak›m, onar›m ve yolcu /yük tafl›ma
maliyetleri bak›m›ndan da kara tafl›mac›l›¤›na k›yasla çok daha ucuzdur. 

16. Dünyadaki tüm geliflmifl ülkeler, demiryolu ve deniz yolu ulafl›m›n› gelifltirip kara-
yolu ulafl›m›n›n tafl›mac›l›ktaki pay›n›n düflürmeye çal›flmaktad›r. 

17. Ayr›ca uygun görülen yerlere yeni iskeleler konulmal›, mevcut iskeleler motorlar›n
indirme/bindirme ifllemleri için daha emniyetli teçhizatla donat›lmal›d›r… 

18. ‹zmir Büyükflehir Belediyesi naz›m imar plan›nda flehrin kuzey aks›nda bir tersane
alan› ay›rmal›d›r. 

19. ‹zmir Büyükflehir Belediyesi kendi teknelerini k›zaklamak için kedisine ‹zmir Körfe-
zinde uygun bir küçük tersane ya da çekek yeri alan› ay›rmal›d›r. 

20. Yukarda belirtilen gerçekler; ‹zmir Büyükflehir Belediyesi yetkilileri taraf›ndan da
görülerek mevcut çal›flan vapurlara ek olarak, uygun h›zda yeni Yolcu ve arabal› va-
purlar› yap›m› için çal›flmalara h›z verilmelidir.

21. ‹zmir Büyükflehir Belediyesi her daim denizci bir belediye olmal›, bu yönüyle de di-
¤er tüm k›y› illerine örnek olmal›d›r…

B.10. Asansörler 

1. Bu çal›flmalar, ilimizde Belediyelerin kentsel hizmetlerin yerine getirilmesinde Mes-
lek Odalar›yla yapt›¤› iflbirli¤i ve dayan›flman›n güzel bir örne¤ini oluflturmufl, ayn› za-
manda Odalara mühendislik mesle¤inin toplum yarar›na sunulmas› aç›s›ndan son de-
rece önemli bir deneyim sa¤lam›flt›r.
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2. Yap›lan denetimlerin kullan›c› güvenli¤inin artt›r›lmas›na yönelik oldu¤u için Beledi-
yeler veya Belediye hudutlar› d›fl›nda Valiliklerce mutlaka bu çal›flmalar yayg›nlaflt›r›l-
mal›d›r. Bu denetimler Belediyelerin ve Valiliklerin yönetmelik gere¤i görevleri aras›n-
dad›r. Denetimlerin ‹zmir’de ve di¤er baz› illerde uygulanarak yararlar› aç›kça görül-
mesine, Odalar›n teknik bilgi ve mühendis personel deste¤i sunmas›na karfl›n bu de-
netimler di¤er illerde uygulanamamaktad›r.

3. ‹zmir’de yap›lan denetimlerde asansörlerin güvenli¤inde ciddi oranda art›fl sa¤la-
m›flt›r. Denetim sonucu düzenlenen raporlar›n al›nmas› ve takip edilmesinde yönetici-
lerin duyarl›l›klar› önemli rol oynam›flt›r. Belediye ad›na uyar› yaz›lar› yaz›lmas›na ra¤-
men raporlar›n› almayan veya eksiklerini gidermeyen yöneticiler de bulunmaktad›r.
Raporlar›n al›nmamas› nedeni ile var olan olumsuzluklar›n giderilmemesi sonucu, can
ve mal güvenli¤inin tehlikeye at›ld›¤› asansörlerde mevcuttur. Bu tehlikenin ortadan
kald›r›lmas› için belediyelerin ivedi olarak yapt›r›mlar›n› artt›rmalar› flartt›r. Yap›lan de-
netimlerde görülmüfltür ki, engelli insanlar›m›z›n tüm binalara ulafl›m› konusunda s›-
k›nt›lar mevcuttur. Bu s›k›nt›lar›n giderilmesi için acil olarak yasal düzenlemelerin ya-
p›lmas› gerekmektedir.

4. Asansör denetimlerinde görülmüfltür ki, asansörlerin say›sal de¤erleri (tip, kapasi-
te, h›z vb.) ve güvenlik seviyeleri ile ilgili kesin veriler sa¤lamaktad›r. Ayr›ca yap›lan
denetimler ve raporlar›n yöneticiler arac›l›¤› ile da¤›t›lmas›, kullan›c› bilincini yükselt-
mifl ve toplumsal duyarl›l›¤›n artmas›na neden olmufltur.

C. ÇEVRE AÇISINDAN MEVCUT DURUM VE GELECE⁄IN PLANLANMASI; 

C.1. Hava Kalitesi 

1. Ülkemizin üçüncü büyük kenti olan ‹zmir, hava kalitesi seviyelerinin izlenebilmesi için
yeterli ölçüm sistemine sahip de¤ildir. 1990’l› y›llarda ‹zmir Büyükflehir Belediyesi tara-
f›ndan kurulmufl olan istasyonlar flimdi kent merkezinde kalm›fl, Sa¤l›k Bakanl›¤›n›n yap-
t›¤› ölçümlerin de kesilmesi ile kent merkezi d›fl›ndaki yerleflim alanlar›nda ve ilçelerde
hiçbir ölçüm sistemi kalmam›flt›r. Hava kirlili¤i ölçümlerinde görevli kurum olan Çevre ve
Orman Bakanl›¤› flimdiye kadar sadece bir ölçüm istasyonu kurabilmifltir. Hem bu ölçüm
istasyonlar›n›n say›s›n›n hem de ölçülen parametrelerin artt›r›lmas› gerekmektedir. 

2. Kent merkezinde ölçülen hava kalitesi seviyeleri flu an için s›n›r de¤erleri sa¤l›yor
görünse de Yönetmelikte yer alan hedef s›n›r de¤erler yürürlü¤e girdi¤inde bu s›n›r
de¤erler afl›laca¤› görülmektedir. Bu amaçla hava kalitesi seviyelerinin iyilefltirilmesi
için hava kalitesi yönetim plan› haz›rlanmal›d›r.  

3. ‹zmir için iyi bir hava kalitesi yönetimi oluflturulabilmesi için öncelikle emisyon en-
vanteri yap›larak kirletici kaynaklar›n, bu kaynaklarda oluflan kirletici tür ve miktarla-
r›n›n, kaynaklar›n hava kalitesi seviyelerine etkilerinin belirlenmesi gerekir. Bu amaçla,
daha önce yap›lm›fl ve Türkiye’de bir ilk olan “‹zmir ‹li Temiz Hava Plan›”n›n güncel-
lenmesi gerekmektedir. 

4. fiu anda ‹zmir’de hava kirlili¤inin en ciddi sorun oldu¤u Alia¤a bölgesi için acil ön-
lemler al›nmal›d›r. Mevcut tesisler iyilefltirilmeli, bunlar›n emisyonlar› en aza indirilme-
li ve emisyon kontrol sistemlerinin süreklili¤i sa¤lanmal›d›r.  Bu bölgede yap›lacak ye-
ni tesislerin çevre ile etkileflimi çok iyi irdelenmelidir. 

5. ‹zmir ve Alia¤a Endüstri bölgesinde do¤al gaz›n kullan›ma girmesi ve özellikle de-
mir çelik tesislerinde baz› önlemlerin al›nmas› nedeniyle Alia¤a bölgesindeki hava kir-
lili¤i ölçümleri bir dura¤anl›k ve hatta olumlu geliflmelere iflaret etmektedir. fiu an bu
bölgede yeniden termik santraller kurma  çal›flmalar› hava için büyük bir tehdidin
ufukta oldu¤unu göstermektedir. Bu bölgede yeni emisyon kaynaklar›na ve özellikle
termik santrallerin kurulmas›na kesinlikle izin verilmemelidir.

2Rapor10  1/12/10  4:15 PM  Page 307



Mimarlar Odas› ‹zmir fiubesi 39. Dönem Çal›flma Raporu

YAZIfiMA ÖRNEKLER‹ VE RAPORLAR

312

6. Var olan tüm yakma sistemleri (kazan, soba vb.) konutlarda y›ll›k periyotlarda kon-
trol edilmeli, kazan, baca, soba yakma sistemleri konusunda halk› bilgilendirmek üze-
re e¤itim ve yay›m çal›flmalar› gerçeklefltirilmelidir.

7. Ülkemizde çok karfl›lafl›lan karbonmonoksit zehirlenmelerini kentimizde en aza in-
direbilmek amac›yla, özellikle kömürlü soba ve flofben kullan›lan evler kontrol edilme-
li, kurulum ve kullan›m aç›s›ndan tehlike arz eden konutlarda yerel yönetimlerce iyi-
lefltirme çal›flmalar› yap›lmal›d›r.

C.2. Su Kalitesi

1. Son y›llarda, su kaynaklar›n›n antropojenik kaynaklar taraf›ndan olumsuz yönde et-
kilenmesi farkl› parametrelerin gündeme gelmesine neden olmufltur (örne¤in pestisit-
ler, organoklorlu insektisitler, herbisitler, fenolik maddeler, arsenik, kadmiyum, kur-
flun, siyanür, vb.). Konvansiyonel sistemler ile çevre ve insan sa¤l›¤› bak›mlar›ndan za-
rarl› etkileri belirlenen kirleticilerin etkin biçimde giderimi sa¤lanamamaktad›r. Bu ne-
denle de ileri ar›tma teknolojilerinin uygulanmas›na ihtiyaç duyulmaktad›r. Bu uygu-
lamalar s›ras›nda, yeni bir yat›r›m karar› almadan önce tasar›ma esas sa¤l›kl› (güveni-
lir) verilerin oluflturulmas›, kirlili¤in kayna¤›na iliflkin bilgi sahibi olunmas› gibi husus-
lara dikkat çekmekte yarar vard›r. Kaynak özelliklerinden bafllayan, su özellikleri, mik-
tar›, yat›r›m ve iflletme maliyeti, ç›kan at›¤›n bertaraf›, mevcut alt yap› vb. birçok fak-
tör göz önüne al›narak çok yönlü de¤erlendirme yap›lmak suretiyle daha sa¤l›kl› ka-
rar al›nmas› mümkündür. Ayr›ca, uygulamaya geçilmeden önce, seçilen yöntemlerin
performans›n›n mutlaka pilot ölçekli çal›flmalar ile desteklenmesi önerilmektedir.

2. Alternatifi olmayan tek madde olarak tan›mlanan suyun tüm dünyada k›s›tl› miktar-
da oldu¤u ve temiz su miktar›n›n her geçen gün azald›¤› art›k bilinen bir gerçektir. ‹z-
mir için yaklafl›k bir hesap yap›l›rsa kifli bafl›na y›ll›k su miktar› 1316 m3 olarak verilebi-
lir. Bu de¤er de su k›s›d› bulunan yerler için verilen 1.500 m3 de¤erinden düflüktür. Bu
durum ‹zmir de su yönetiminin önemini ortaya koymaktad›r. Havzalar›n korunmas› ve
yeni su kaynaklar›n›n planlanmas› gereklidir. Kullan›lm›fl sular›n ar›t›lmas› ve yeniden
kullan›m› da su yönetiminin ana unsurlar›ndan biri olarak de¤erlendirilmeli ve planlan-
mal›d›r. 

3. Bununla birlikte kent içinde sanayi ve konutlar›n da yer alt› su kaynaklar›n› kullan-
d›¤› bilinmektedir. Son y›llarda yaflanan kurakl›klarla birlikte yeterince denetlenmeyen
bu kuyular›n yayg›nlaflmas›yla birlikte yer alt› su kaynaklar›ndaki su seviyesi h›zla azal-
m›flt›r.

4. Yer alt› su kaynaklar›ndaki su miktarlar›n›n h›zla azalmas›na paralel olarak çeflitli
a¤›r metal (arsenik vb) konsantrasyonlar›n›n da artm›fl olaca¤› tahmin edilmektedir.
Bu nedenle ‹zmir’in içme suyunu sa¤lad›¤› çeflitli yer alt› su kaynaklar›nda bu gün iti-
bariyle arsenik oran› içme suyu standard›nda belirlenen 10 mg/lt s›n›r›n›n üstündedir. 

5. Bununla birlikte ‹zmir’in arsenik oran› düflük yer üstü kaynaklar› da oldukça s›n›rl›-
d›r. Buna göre ‹zmir’in bu gün itibariyle standart de¤erleri sa¤layan yeterince içme
suyu kayna¤› bulunmamaktad›r. 

6. ‹zmir’in mevcut kaynaklar›n d›fl›nda yak›n gelecekte devreye girmesi beklenen su
kaynaklar› flunlard›r.

a. Gördes Baraj›: Baraj›n büyük ölçüde tamamlanm›fl oldu¤u kas›m aylar›nda su tut-
maya bafllayaca¤› DS‹ taraf›ndan dile getirilmifl, ancak suyun iletim hatlar› ile ar›tma
tesisi yap›mlar› henüz gerçeklefltirilmemifltir.

b. Çaml› Baraj›: Yap›m› henüz gerçekleitirilememekle birlikte Bulundu¤u havzada al-
t›n madenleri aç›lmas›na hükümetçe izin verilmifltir.

c. Derin yeralt› su kaynaklar›: ‹zmir’in mevcut yer alt› su kaynaklar› s›¤  kaynaklard›r.
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Derin su kaynaklar› araflt›rma çal›flmalar›n›n bafllam›fl oldu¤u DS‹ yetkilileri taraf›ndan
dile getirilmifltir. Çal›flmalar›n tamamlanmas› için en az 1 y›l süre öngörülmektedir. 

Bu veriler ›fl›¤›nda ‹zmir’e yeterli miktarda standartalara uygun kaliteli içme suyu sa¤l-
lanmas› konusunda yap›lmas› gerekenler afla¤›da belirtilmifltir.

7. DS‹ taraf›ndan çal›flmalar›n baflalt›ld›¤› bilgisi verilen derin yeralt› su kaynaklar› arafl-
t›r›lmas› sonuçlar›na göre yeterli kalite ve miktarda bulunan kaynaklardan bir an önce
sondaj yap›larak kullan›ma aç›lmas› sa¤lanmal›d›r.

8. Yap›m› tamamland›¤› bildirilen Gördes Baraj›ndan su sa¤lanmas› amac›yla iletim
hatlar›n›n ve ar›tma tesislerinin yap›m çal›flmalar› bir an önce bafllat›lmal›d›r. 

9. Çaml› baraj›n›n yap›m› önündeki tüm engeller kald›r›lmal›, bölge havzas›nda verilmifl
olan tüm maden arama ruhsatlar› iptal edilmelidir.

10. Kentte kullan›lan yeralt› su kuyular› DS‹ ve ‹ZSU taraf›ndan s›k› bir flekilde denet-
lenmeli, ruhsats›z ya da ruhsata ayk›r› kuyular derhal kapat›lmal›d›r.

11. ‹zmir’in içme suyunun %65’ini yer alt› su kaynaklar›ndan sa¤layan ‹ZSU’nun bünye-
sinde yer alt› su kaynaklar›n›n durumunu izleyecek bir birim derhal kurulmal›, Yer alt›
ve yer üstü tüm kaynaklar›n içme suyu kalitesi sürekli ve ciddi bir flekilde izlenmelidir. 

12. Kentin içme suyundaki kay›p ve kaçaklar tespit edilerek bir an iyilefltirme projeleri
hayata geçirilmeli, flebekedeki kaçaklar uluslaras› kabul edilebilir seviyelere getirilme-
lidir. 

13. Kentte tüm belediye birimleri ve kamu kurumlar›n›n gereksiz afl›r› su kullan›m› ön-
lenmelidir. 

14. ‹zmir’in güneyi, Tahtal› ve Çaml› Baraj Havzalar›, Ürkmez ve bütünüyle yar›mada
bölgesi yerüstü ve yer alt› su kaynaklar› ile ‹zmir’in dam› olarak nitelendirilebilecek bir
SU KAYNA⁄I BÖLGES‹D‹R. Bu bölgenin iyi korunmas› sa¤lanmal›, her türlü sanayilefl-
me ve yap›laflma önlenmelidir. Bu bölge tamamen bir içme ve kullanma suyu havzas›
olarak de¤erlendirilmeli ve korunmal›d›r. 

15. fiehrin yer alt› su kaynaklar›n›n ço¤u Gediz Havzas›ndad›r. Bu da önemli bir kirlilik
nedeni olarak kuyular› tehdit eder durumdad›r. Bugün gündeme gelen arsenik, ancak
çok k›sa sürede baflka parametreler de eklenebilir. Bu nedenle GED‹Z NEHR‹N‹N te-
mizlenmesi sa¤lanmal› bu nehre at›k boflalt›m› durdurulmal›d›r.

16. Su kaynaklar›n›n yönetimi konusunda son y›llarda ülkemizin gündemine de giren,
gelece¤imiz olan bu su kaynaklar›n›n özellefltirilmesinden, tüm canl›lar›n en do¤al ih-
tiyac› olan suyun bir meta haline getirilmesinden ve bu yönde yap›lacak her türlü ya-
sal düzenlemelerden kesinlikle kaç›n›lmal›d›r. 

17. Bugünden gerekli önlemlerin al›narak, gelecekteki su ihtiyac›na göre planlama ça-
l›flmalar› yap›lmal›d›r. Planlama çal›flmalar›n›n ilk aflamas› da politikac›s›, sanayicisi, bü-
rokrat›, çiftçisi, flehirlisi, köylüsü ile insan›m›z› su kullan›m›, su tasarrufu, k›s›tl› su ile
modern tar›m, su ve çevremizdeki do¤al de¤erlerin kirletilmeden korunmas› konusun-
da e¤itilmesi olmal›d›r. 

18. En çok suyun kullan›ld›¤› sektör olan tar›msal sulamada ileri tekniklerle sulama ya-
p›lmas› zorunlu hale getirilmelidir. 

Mevcut su kaynaklar›m›z› en verimli flekilde de¤erlendirebilmesi aç›s›ndan, Entegre
Havza Yönetimi (EHY) uygulanmas› ile sürdürülebilir su yönetiminin sa¤lanmal›d›r.

19. EHY oluflturulacak yasal taban çerçevesinde, suyu kullanan tüm paydafllar›n, suyla
ilgili tüm kurumlar›n, suyla ilgili tüm meslek disiplinlerinin, y›l›n iklim koflullar›na uygun
olarak, gereken alanlarda (içmesuyu, kullanma suyu, sulak alanlar suyu, tar›msal sula-
ma suyu, sanayi suyu ve di¤er kullan›mlar) eldeki mevcut tüm suyun etkin, verimli bir
flekilde kullan›m› sa¤lanmal›d›r.
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C.3. Tehlikeli At›klar

1. ‹zmir’de bu konuda yeterli envanter çal›flmas› ülke genelinde oldu¤u gibi henüz ya-
p›lamam›flt›r. Yo¤un sanayi kenti olan ‹zmir baflta Alia¤a Demir Çelik tesisleri, Petrol
rafinerisi ve Petkim gibi kimyasal at›¤› yo¤un üreten ve y›lda milyon tonun üzerinde
at›k üreten tesislerdir. Ayr›ca bölgedeki Gemi söküm tesisleri halen bafll›ca ilgi oda¤›-
d›r. Kent civar›nda Kemalpafla ve Torbal› bölgesi Organize sanayi bölgesi niteli¤inde
olmalar›na ra¤men AOSB gibi yo¤un üretim sonucu çevresel olarak en büyük risk böl-
geleridir. Bu düzenli sanayi tesislerinde bile net Tehlikeli Zararl› At›k miktar› resmi ola-
rak belirlenmedi¤i gibi bertaraf edilen miktarlar yukar›da da belirtti¤imiz gibi çok az-
d›r. Kentsel kat› at›k yönetim modeli yeterli de¤ildir. Kentsel At›ksu Ar›tma Tesislerin-
den kaynaklanan milyonlarca tonluk ar›tma çamurlar› ayr› bir sorundur. ‹limizde sade-
ce kat› formda olan Tehlikeli Zararl› At›k konuflulmas›na ra¤men bu miktarlara henüz
s›v› ve gaz formlar dahil edilmemifltir.

2. ‹limiz Alia¤a ilçesinde bulunan, kapasitesi 2007 y›l› itibar›yla 7.214.000t/y olan elek-
trik ark oca¤› (EAOT ) ile üretim yap›lan demir çelik tesislerinde, bir ton çelik üretimin-
de Türkiye ve geliflmifl ülkelerde tehlikeli at›k olarak  kabul edilen yaklafl›k 14 kg EAOT
(%35 demir, %10–30 çinko ve %2–7 kurflun içermektedir) ve 100 kg cüruf aç›¤a ç›k-
maktad›r. Çevresel ve ekolojik y›k›mlara neden olan EAOT  at›¤› Tehlikeli At›klar›n
Kontrolü Yönetmeli¤ine göre çevreye zarar vermeden güvenli bir flekilde giderilmesi
ve depolanmas›n›n sa¤lanabilmesi için özel ifllem ve depolama teknikleri gerekmekte-
dir. Ancak, Alia¤a’daki tesislerce bu yap›lmamaktad›r. 

3. Ayn› bölgede kurulu gemi sökümü tesislerinde ise çevreyi kirleten unsurlar; Maden-
sel ya¤lar, a¤›r metaller, polisiklik aromatik hidrokarbonlar (PAH), poliklorlu bifeniller
(PCB), asbest, organotin bileflikleri (TBT…), dioksin gibi  kirleticileridirler. “Kalk›nma-
n›n sürdürülebilmesi” ad›yla meflrulaflt›r›lmaya çal›fl›lan politikalar nedeniyle, soruna
çözüm üretilememekte ve sorun gün geçtikçe daha da büyüyerek devam etmektedir. 

4. Tehlikeli at›klar›n yönetimi konusunda öncelikle yasalar›n etkinli¤i sa¤lan›p denetim
ve düzenleme çal›flmalar› yap›lmal›d›r. Çevre Mühendisli¤i Bilimi aç›s›ndan tehlikeli za-
rarl› at›klar›n bertaraf›nda depolama ve yakma kavramlar› ve uygulamalar› en son ola-
rak düflünülmelidir. Çünkü her iki yöntemde sorunu çözemez. Bu nedenle ilk olarak
tehlikeli at›k kirlili¤inin azalt›lmas› gerekir. 

C.4. Kat› At›klar

1. ‹zmir ilinde  günde 2.500 ton evsel ve endüstriyel kat› at›k ile 600 ton ar›tma çamu-
ru olmak üzere toplam 3.100 ton at›k oluflmaktad›r. Bu at›klar›n 2.000 tonu Harman-
dal› düzenli depolama alan›, 500 tonu Uzundere kompost tesisi ve 600 tonu da Çi¤li
At›ksu Ar›tma Tesisi sahas›nda bertaraf edilmektedir.

2. Harmandal› Düzenli Depolama Alan›, zemin geçirimsizli¤i, arazi özellikleri, kullan›m
durumu, di¤er kurumsal veya hizmet yap›lar›n›n arazi üzerindeki varl›¤› gibi inceleme-
lerden sonra iflletmeye al›nm›fl, fakat kullan›lmaya baflland›ktan k›sa süre sonra arazi
etraf›nda yap›laflmalar olmaya bafllam›flt›r. 1992 y›l›nda iflletmeye al›nm›fl ve günümüz-
de de halen iflletilmeye devam etmekte olan alan, y›llar içinde kullan›m› sonucunda ya-
ratt›¤› olumsuz çevresel etkileri nedeniyle halk›n yo¤un tepkisi ile karfl› karfl›yad›r. Bu
durumun tekrar gerçekleflmemesi için kat› at›k depolama alanlar› çevresinde yap›lafl-
maya kesinlikle izin verilmemeli ve bu karar tüm belediyeler taraf›ndan hassasiyetle
uygulanmal›d›r.  Harmandal› Düzenli Depolama Alan›’n›n kapasite s›n›r›na ulaflmas› ne-
deni ile alternatif alan ve yöntem çal›flmalar› h›zla tamamlanmal›d›r. ‹zmir flehri baz
al›nd›¤›nda h›zl› bir flekilde flehrin do¤u ve kuzey akslar›na hizmet verebilecek en az
iki yeni kat› at›k depolama alan› yerinin belirlenmesi ve iflletime al›nmas› gerekmekte-
dir. 
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3. Yeni alan için yer seçiminde özel bir çal›flma grubu kurularak Çevre Mühendisleri ve
ilgili uzman meslek gruplar›ndan görüfl al›nmal›, arazi durumunun soruldu¤u  kamu ku-
rum ve kurulufllar›n›n teknik raporlar›nda yer alan riskleri ve uyar›lar› dikkate al›nmal›,
alternatif alanlar ve yak›n çevresinde çal›flma grubu ile etüt yaparak olas› menfi du-
rumlar› önceden belirlenmelidir. 

4. Kat› at›k depolama alanlar›n›n taban izolasyonu, s›z›nt› suyu toplama ve ar›tma sis-
temleri, gaz toplama ve uzaklaflt›rma sistemleri ile günlük ara örtüleme topra¤› kulla-
n›larak iflletilmesine özen gösterilmelidir. 

5. ‹zmir gibi h›zl› kentleflen bölgelerde kat› at›k depolama alan› belirlemenin oldukça
zor olaca¤› göz önünde bulundurularak, belirlenen alan›n etkin bir flekilde kullan›m›
sa¤lanmal›, kat› at›klar› oluflturan ambalaj at›klar›n›n kontrolü ve geri kazan›m› ile bi-
yolojik parçalanabilir at›klar›n minimizasyonu hedeflenmelidir.  

6. Kat› at›k yönetim sistemin en iyi flekilde iflleyebilmesi için gerekli araflt›rmalar›n ya-
p›larak geri kazan›labilirleri kayna¤›nda ayr› biriktirme ve toplama sistemi iflletmeler-
de ve evlerde zorunlu hale getirilmelidir.  ‹zmir’in çeflitli yerlerinde pilot  bölgeler se-
çilerek yürütülen çal›flma yayg›nlaflt›r›larak ‹zmir genelinde uygulanmal›d›r. Büyükfle-
hir Belediyesinin ilçe belediyeleri ile birlikte ayr›k toplama çal›flmalar›n› planlamas›, ay-
r›k toplama konusunda e¤itim ve tan›t›m çal›flmalar› yapmas› gerekmektedir.

7. ‹zmir’de kat› at›k bertaraf yöntemlerinden biri de kompostlamad›r. Uzundere Kom-
post Tesisi, 1998 y›l›nda iflletmeye al›nm›fl ve 2003 y›l›ndan itibaren özel sektör tara-
f›ndan iflletilmeye devam etmifltir.  ‹zmir çöpünün kar›fl›k olarak toplanmas›, kompost
tesisine gelen at›¤›n su içeri¤inin ve özellikle k›fl aylar›nda kül miktar›n›n çok yüksek
olmas› iflletmede problemlere neden olmaktad›r. Tesis, kompost olgunlaflt›rma ifllemi
için daha genifl üzeri kapal› alana ve daha büyük stok sahas›na ihtiyaç duymaktad›r.

8. Kompostlama tesislerinin daha verimli ve etkin çal›flabilmesi için; bu tesislere at›k
gönderilen mahallelerde ayr› biriktirme ve kap›dan at›k toplama sisteminin bafllat›lma-
s› (kül- ambalaj- biyo-parçalanabilir at›k) sa¤lanmal›, tesislerin geri kazan›labilir at›kla-
ra ait ünitelerini gelifltirilerek kar›fl›k biriktirilen ambalaj at›klar›n›n ayr›lmas› ve sat›fla
haz›rlanmas›na hizmet edecek hale getirilmesi sa¤lanmal›, tesislerde oluflan ve yüksek
kalorifik de¤ere sahip art›klardan yararlanabilecek termik yöntemlere baflvurulmal›,
tesislerin havaland›rma ve s›z›nt› suyu toplama sistemleri yenilenmeli, Kompostlaflma-
ya uygun su içeri¤i, C/N oran› gibi parametrelerin sa¤lanmas› için uygun ve ucuz kat-
k› maddeleri temin edilmeli, ürün kalitesinin süreklili¤i sa¤lanmal› ve bu düzenli analiz-
lerle belgelenmeli, bas›n yoluyla iyi bir tan›t›m, pazarlama gerçeklefltirilmeli, ürün sat›fl
sahas›n›n geniflletilmesi ve buna paralel olarak sat›fl miktar›n›n art›r›lmas› sa¤lanmal›-
d›r. 

9. Sanayi at›klar›n›n bertaraf›na yönelik olarak, iflletmelerde ambalaj at›klar›n›n geri ka-
zan›m› yayg›nlaflt›r›lmal›, tehlikeli at›klar›n uygun flekilde ayr›lmas› ve minimizasyonu
amaçlanmal› ve bunlara yönelik e¤itimler düzenlenmelidir. 

10. Kat› at›klar aras›nda ar›tma çamurlar› da büyük bir problem yaratmaktad›r. Günü-
müzde, ar›tma çamurlar›n›n kurutma yataklar›nda kurutuldu¤u küçük kapasiteli tesis-
ler hariç, di¤er kentsel At›ksu Ar›tma Tesisleri çamurlar›ndan % 83-75 oran›ndaki yük-
sek su içerikleri nedeni ile yararlanmak mümkün olmamaktad›r. Bu çamurlar›n düzen-
li depolanmas› pahal› olup, düzensiz depolanmalar› ise yeni çevre sorunlar›na yol aç-
maktad›r. Di¤er taraftan bu çamurlar›n kurutulmalar› halinde, yüksek organik madde
ve azot, fosfor içerikleri ile iyi bir toprak düzenleyici, gübre olduklar› bilinmektedir. Uy-
gulanacak kurutma yöntemine ba¤l› olarak  (s›cakl›k, süre) elde edilecek kurutulmufl
çamurun yaln›zca orman, rekreasyon ve rehabilitasyon de¤il, tar›m alanlar›nda da kul-
lan›m› mümkün olabilmektedir. Evsel ar›tma çamurlar›n›n % 70’e kadar ulaflan yüksek
organik içeri¤i, büyük At›ksu Ar›tma Tesislerinde oluflan çamurun anaerobik koflullar-
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da çürütülmesi halinde tesis enerji ihtiyac›n› karfl›layacak kadar elektrik üretiminin
mümkün oldu¤unu göstermektedir. 

11. Ülkemizdeki ar›tma çamurlar›n›n % 42’sini oluflturan endüstriyel ar›tma çamurlar›n›n
büyük bir bölümü tehlikeli at›k niteli¤inde olmas›na ra¤men, ancak küçük bir bölümü
Tehlikeli At›klar›n Kontrolü Yönetmeli¤i’nde belirtilen koflullarda bertaraf edilmekte-
dir. ‹çerikleri nedeni ile de¤erlendirilmeleri (bugünkü koflullarda) mümkün görünme-
yen bu çamurlar›n da kurutularak hacimlerinin azalt›lmas›, böylece daha kolay berta-
raf edilmeleri teknik ve ekonomik olarak uygun bir çözüm olarak görünmektedir.

12. ‹zmir’de resmi ve özel hastane ve benzeri sa¤l›k kurulufllar›ndan kaynaklanan t›bbi
at›klar 1992 y›l›ndan itibaren di¤er evsel nitelikli at›klardan ayr› toplanmakta, bu ama-
ca uygun olarak yap›lm›fl tafl›ma araçlar›yla di¤er araçlardan ayr› olarak tafl›nmakta ve
Harmandal› Düzenli At›k Depolama Tesisi’nde bertaraf edilmektedir. Ancak  muayene-
hane, veteriner klini¤i gibi küçük sa¤l›k birimlerinde oluflan at›klar bu sisteme dahil
edilememektedir. Bu tip küçük fakat kent geneline yay›lm›fl kaynaklarda oluflan t›bbi
at›klar›n toplanmas› ile ilgili ‹zmir genelini kapsayacak bir çal›flma yürütülmelidir. 

13. T›bbi at›klar halen Harmandal› Depolama Alan›’nda depolanmaktad›r. T›bbi at›kla-
r›n dünyada giderek yayg›nlaflan sterilizasyon yöntemi ile bertaraf edilmesi ve yeni ya-
p›lacak bu tesisin Urla, Menemen gibi yak›n yerleflimlerde oluflan at›¤› alabilecek kapa-
sitede olmas› gerekmektedir. 

C.5. Yeflil Alan

1. 1992 Mart’›nda Avrupa Konseyi Avrupa Yerel Yönetimler Konferans›’nda kabul edi-
len ve di¤erlerinin aksine merkezi de¤il yerel yönetimlerin imzas›na sunulan Avrupa
Kentli Haklar› Deklarasyonu’nda belirtildi¤i üzere ‘Tüm insanlar›n sa¤l›kl›, yerleflik, gü-
zel ve özendirici bir çevrede yaflama haklar›’ vard›r. Her kent için yaflanabilirlik kriter-
leri farkl› olmakla beraber ulusal ve uluslararas› birtak›m standartlar söz konusudur. Bu
standartlardan biri de kentlerin yaflanabilirli¤inin en önemli göstergelerinden olan
dünya standartlar›na göre kifli bafl›na 8-18 mÇ yeflil alan miktar› ile sa¤l›kl› bir yeflil do-
ku sisteminin var olmas› gereklili¤idir. Ülkemizde ise bu rakam 10 mÇ olarak belirlen-
mifltir. Ancak bu oran› yakalayan kentimiz yok denecek kadar azd›r. 

2. Ülkemizin üçüncü büyük flehri ‹zmir bu kapsamda ele al›nd›¤›nda ise ülkemizdeki di-
¤er kentleri ile benzer flekilde, 2.8 mÇ yeflil alan miktar› ile dünya standartlar›n›n ol-
dukça gerisinde kald›¤›n› görmekteyiz. Ayr›ca, nitelik olarak yeflil alanlar›m›za bakt›¤›-
m›zda, bu alanlar›n bütünsellikten uzak olduklar› görülmektedir. 421 000 m2’lik top-
lam alan› ve 156 000 m2’lik yeflil alan miktar›yla Kültürpark, ‹zmir’in neredeyse tek yü-
zeysel yeflil dokusu olarak kent merkezinde yer almaktad›r. Ancak, bilinmelidir ki yeflil
alanlar›n ifllevlerini yerlerine getirebilmeleri için noktasal, çizgisel ve yüzeysel yeflil do-
kunun birbirini takip eder yap›da olmas› gerekmektedir.

3. Bu noktada mevcut yeflil alanlar›n revize edilmesi ve yeni yeflil alanlar›n oluflturul-
mas› gere¤i ortaya ç›kmaktad›r. Bu kapsamda yap›lacak çal›flmalar sürdürülürken çok
disiplinli bir yaklafl›m gerekmekte ve bu kapsamda ekolog, biyolog, peyzaj mimar›,
jeolog, sosyolog ve co¤rafyac› gibi meslek disiplinlerinin de karar mekanizmalar›na
kat›lmas› gerekmektedir.

Bir di¤er, belki de en önemli husus ise planlama sürecinin iflleyiflindeki aksakl›klar ol-
maktad›r. Kentlerin planlara göre de¤il de planlar›n kentlere göre oluflturuldu¤u bir
yönetim sisteminde yerel yönetimlerin kentsel yaflam kalitesini artt›rmaya yönelik ça-
l›flmalar› uygulanabilirlikten uzak olmaktad›r. Bu nedenle öncelikli olarak yap›lmas› ge-
reken Çevre Master Planlar›n›n gerçeklefltirilmesi ve bu planlara uygun olarak bir kent-
leflme politikas›n›n oluflturulmas› gerekmektedir. Ancak planlama yoluyla sa¤l›kl›, ya-
flanabilir kentler ve hatta yaflanabilir bir çevreden söz edilebilecektir.

YAZIfiMA ÖRNEKLER‹ VE RAPORLAR
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4. Yeralt› ve yüzey sular›ndaki arseni¤in kökenleri aras›nda, küresel ›s›nma, volkanik
hareketlilik, mineral-kayaç çözünmesi gibi do¤al nedenler yan›nda, orman yang›nlar›,
denetimsiz endüstriyel at›klar, arsenik içeren tar›m ilaçlar› ve kimyasal maddelerin kul-
lan›m› gibi insan kaynakl› nedenleri sayabiliriz

Arseni¤in toksik etkisinde deriflimin oldu¤u kadar türü de önemlidir. Sulu ortamlarda
arsenik,

bafll›ca organik ve inorganik s›n›flar›n, birçok farkl› türlerinde bulunabilir. Do¤al sular-
da daha çok inorganik s›n›ftan bilefliklere rastlan›r. 

C.6. Do¤al Sitler

1. Ülkemizde do¤al sitler ile ilgili koruma biçimini belirleme ve onaylama yetkisini T.C.
Kültür ve Turizm Bakanl›¤›na ba¤l› Kültür ve Tabiat Varl›klar›n› Koruma Yüksek Kuru-
lu ile ona ba¤l› Bölgesel ve Yerel Koruma Kurullar› kullanmaktad›r. Do¤a koruma ile il-
gili çal›flmalar›n, yeterli bilgi birikimi ve bilimsel çal›flmalara dayand›r›lmas› gerekmek-
tedir. Bugün Türkiye’de h›zl› kararlar alma konumunda olan koruma kurullar›n›n gerek-
li uzmanlar› içermedi¤i ve çal›flmalar›n da tam anlam›yla bir bilimsel temele oturtulma-
d›¤› da bir gerçektir. Çünkü, Türkiye’de do¤al sit olgusu asl›nda özellikle k›y› alanlar›-
n›n h›zl› bir flekilde yap›laflmas›n› engellemek amac›yla ortaya ç›kar›lm›fl ve yap›laflma-
n›n h›zla art›fl›n› engellemek için de, h›zl› kararlar üretme zorunlulu¤u oluflmufltur. Bu
nedenle de çok detayl› ve bilimsel düflünmeden üretilen kararlar, ülkeyi, alanlar›n ko-
runmas›ndan çok yap›laflman›n teflvik edilmesi noktas›na getirmifltir.Ne yaz›k ki ülke-
mizdeki her do¤al sit alan›nda oldu¤u gibi ‹zmir’de de, baflka alan yokmufl gibi, tüm
alansal sorunlar, korunmas› gereken do¤al alanlar ya da do¤al sitler üzerinde yo¤un-
laflmaktad›r. Bu kararlarda kiflisel menfaatler her zaman ön plandad›r. Küresel ›s›nma-
n›n pençesi alt›ndaki dünyam›zda, bu gidiflle zaman› gelecek insan yaflam› için çok bü-
yük önem tafl›yan do¤al alanlardan eser kalmayacakt›r.

2. Kent otoritesinin yapaca¤› çal›flmalar ise; öncelikle kentin bir bütün olarak ele al›n-
mas› ve kent planc›, peyzaj mimar›, mimar, sanat tarihci/arkeolog ve çevre mühendis-
leri el ele çal›flma becerisi gösterirken; jeolog, hidrolog, klimatolog, botanikci, zoolog,
tar›m ve orman mühendislerinin verilerinden yararlanmak suretiyle interdisipliner çö-
zümler üretmeleriyle oluflacakt›r. 

3. Elbette ki bozulan kent ekosisteminin yeniden düzenlenmesi, “ekolojik alan planla-
ma” birikim ve uygulamas›na sahip ve bunun uluslararas› ödülllerle ve yaflayan uygu-
lamalarla defalarca ispatlam›fl olan peyzaj mimarlar›n›n katk›lar›yla oluflturulabilecek-
tir. ‹zmir’in bu ba¤lamda yeniden ele al›nmas›, yanl›fllar›n düzeltilmesi ve yeni alan kul-
lan›m kararlar›n›n bu anlay›flla ele al›nmas› yaflanabilir bir ‹zmir için flartt›r.

D. KENTIN DO⁄AL AFETLERE HAZIRLIK DURUMU / DO⁄AL AFETLER VE ‹ZMIR;

D.1. Afet

1. Bilindi¤i üzere afetler, meydana geldikleri toplumlarda olumsuz etkiler b›rakan olay-
lard›r. ‹nsan kaynakl› afetlerin bir flekilde önlenmesi, geciktirilmesi v.b. imkanlar olma-
s›na karfl›n, do¤a kaynakl› afetlerin (özellikle depremlerin) hangi zaman diliminde ola-
ca¤› konusunda ciddi bir belirsizlik bulunmaktad›r. Bu tür afetlerden korunma ve za-
rarlar›n› en aza indirebilmek için, olaya bilimsel yaklaflarak (hurafelere de¤il, bilimsel
verilere dayanarak) haz›rlanmak gerekmektedir. Bunun için, afet bilincini yükseltmifl
olan ülkelerde oldu¤u gibi, afetlere önceden haz›rlanmak, haz›rl›kl› olmak gerekmek-
tedir. Modern afet yönetimi modellerine bakt›¤›m›zda, afet öncesi yap›lacak olan “risk
azaltma” ve “haz›rl›kl› olma” çal›flmalar›n›n “Afet Döngüsü”nün en önemli aflamalar› ol-
du¤u görülmektedir. Oysa ülkemizde y›llard›r yap›lan uygulamalarda afet öncesi yap›-
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lacak olanlardan çok, afet sonras› yap›lan “yara sarma” politikalar›na önem verildi¤i bi-
linmektedir. Tabiat›yla yönetimlerin, yaflanan bir afet sonras› vatandafllar›n can ve mal
güvenli¤inin sa¤lanmas›, onlar›n yaflam düzenlerinin en k›sa sürede normale döndürül-
mesi, afetin yaratt›¤› ekonomik, sosyal ve psikolojik kay›plar›n›n giderilmesi konular›n-
da yapacaklar› çok önemli iflleri bulunmaktad›r. Afet bilinci geliflmifl ülkelerde de bu
konuda önemli çal›flmalar yap›lmaktad›r. Ancak afeti yönetmenin yaln›zca, oluflan bir
krizi çözmek de¤il, afet olmadan önce buna haz›rlanmak oldu¤unu unutmamak gere-
kir. Ülkemizde, bu do¤rultuda önemli yasal çal›flmalar bulunmakla beraber, uygulama-
da bunlar›n tam anlam›yla yerine getirilmedi¤ini üzülerek görmekteyiz. Arzu edilmek-
tedir ki, 1999 depremleri bu konuda bir bafllang›ç kabul edilerek, Türkiye’de de bir
“modern afet yönetim” modeli benimsensin ve uygulanma¤a bafllas›n! Yeterli olma-
makla birlikte, bu konuda flimdiye kadar yap›lan çal›flmalar› önemseyip, bunlar›n arta-
rak devam edece¤i ümidiyle, ülkemizin de en k›sa sürede “afet zararlar›n› en aza indi-
ren ülkeler” s›n›f›na geçmesi sa¤lanmal›d›r.

2. Di¤er taraftan, yeralt› sismik kay›tlar›n›n düzenli olarak al›nmas›na yönelik mevcut
deprem kay›t istasyonlar›n›n say›s› çok azd›r ve art›r›lmal›d›r. Ayr›ca, afl›r› ya¤›fl, topog-
rafik e¤im, deprem vb. nedenlerle oluflan heyelanlar, kent yerleflim alanlar› içerisinde
önemli bir yer tutmaktad›r. ‹zmir Metropol Alan’› içerisinde 1/100 000 ölçekli olarak
haritalanm›fl heyelan alanlar›n›n k›r›k hatlar› (faylar) üzerinde yo¤unlaflt›¤› görülmek-
tedir. Halen, baz› konutlar›n fark›nda olmadan heyelanl› alanlar üzerine yap›ld›¤› görül-
mektedir. Bu nenle, heyelanl› alanlar›n daha detay çal›flmalarla güncellenmesi gerek-
mektedir. Bunun yan›nda, taflk›n alanlar› kent içi ve çevresinde zaman zaman sorunlar
yaratabilmekte maddi-manevi zararlar açabilmekte ve ölümlere sebep olabilmektedir.
Kentimiz ve çevresinde oluflabilecek deprem, heyelan ve taflk›n alanlar›n›n yarataca¤›
olas› sorunlar›n çözülebilmesi için, önümüzdeki dönem içerisinde yerel yönetimlerin
daha fazla irade, proje, kaynak ay›rmas›, ilgili kamu kurumlar›n› ve/veya özel sektörü
harekete geçirmesi gerekmektedir.  

4. 1997 y›l›nda ‹zmir Büyükflehir Belediyesi, Bo¤aziçi Üniversitesi ve meslek Odalar› ta-
raf›ndan yap›lan ‹zmir ‹li Depremselli¤ini inceleyen “RAD‹US Projesi” önümüzdeki sü-
reç içersinde güncellenmelidir. Bu güncelleme ile ‹zmir ‹linin sa¤l›kl› bir yap› envante-
ri elde edilmelidir. Bu çal›flma sonucunda, deprem riski aç›s›ndan y›k›lmas› ve güçlen-
dirilmesi gereken yap›lar tesbit edilerek gerekli önlemler al›nmal›d›r.. Özellikle 1975
Deprem Yönetmeli¤i öncesi mevcut yap› sto¤u “Kent Yenileme Projeleri” çerçevesin-
de de¤erlendirilmelidir.

5. Resmi binalar›n, hastanelerin, okullar›n ve ö¤renci yurtlar›n›n deprem riski aç›s›ndan
de¤erlendirmesi yap›lmal›d›r. Acil kullan›m gereksinimi olan ve güçlendirilmesi gere-
ken yap›lar öncelikle ele al›narak, güçlendirilmeleri için gerekli kaynak temini hükümet
ve belediyelerce sa¤lanmal›d›r.

6. Yaflanan tüm deneyimler ve geliflmifl afet yönetimi sistemlerine sahip ülkelerin tec-
rübeleri, afet yönetimi konusunda afet öncesi çal›flmalar diye adland›r›lan “Zarar
Azaltma” ve “Haz›rl›k” evrelerinin daha önemli oldu¤unu göstermifltir. Bu evrelerde
yap›lacak çal›flmalar, ülkeyi hem afetlere haz›rlar, hem daha güvenli ortamlarda yafla-
n›lmas›n› sa¤lar, hem de afet sonras› için daha az y›k›m ve daha az maliyet yarat›r. Ya-
ni mali aç›dan bir çeflit tasarruftur. Buna k›saca “korunma, tedaviden iyidir” denilebilir.
Afet öncesi yap›lan çal›flmalar ve uygulamalar ne kadar baflar›l› olursa, afet sonras› ge-
rekecek kaynaklar o kadar az olacakt›r.

7 Afet zararlar›n›n ancak, afetler olmadan önce al›nacak yasal, idari ve teknik önlem-
lerle azalt›labilece¤ine her kademede inanmak ve uygulanacak afet yönetim sistemini
buna göre düzenlemek gerekmektedir.
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8. Afetlerin önlenmesi ve zararlar›n›n azalt›lmas› çal›flmalar›n› ana politika olarak be-
nimseyen, bir afet an›nda gerek merkezde gerekse yerel ölçekte etkili bir afet yöneti-
mi uygulamas›n› içeren yasalar›n yeniden düzenlenmesi gerekmektedir.

9. Valilik Kriz Merkezi eflgüdümünde oluflturulan, meslek odalar›, üniversiteler ve be-
lediyelerin kat›ld›¤› “Dan›flma Kurulu” toplant›lar› düzenli olarak yap›lmal›, al›nan karar-
lar birimlerce uygulanmal›d›r.

10. Afet tehlikesi ve riski ile afet zararlar›n›n azalt›lmas› konusunda halk›n bilgilendiril-
mesi ve bilinçlendirilmesi sürekli, etkili ve yayg›n e¤itim programlar› ile uygulanmal› ve
sivil toplum kurulufllar›, mahalle örgütleri vb. gibi gönüllü kurulufllar›n bu faaliyetler
içerisinde yer almalar› sa¤lanmal›d›r.

11. Afet tehlikesi ve riskinin belirlenmesi, afet zararlar›n›n azalt›lmas› konusundaki arafl-
t›rma gelifltirme faaliyetleri öncelikli konular aras›na al›nmal›, yayg›nlaflt›r›lmal› ve etki-
li biçimde desteklenmelidir. Bu faaliyetlere özel sektörün de kat›l›m› sa¤lanmal›d›r.

12. Yerel yönetimlerin imar plan› yaparken, jeolojik, hidrolojik ve jeofizik raporlar› mut-
laka dikkate almalar› sa¤lanmal›, sak›ncal› yerlerde planlamaya kesinlikle izin verilme-
melidir.

13. Zaman içerisinde ortaya ç›kabilecek yeni ihtiyaçlar, olabilecek de¤ifliklikler sürekli
olarak planlara dahil edilmeli ve planlar sürekli olarak güncel tutulmal›d›r. Zira güncel-
li¤ini kaybetmifl ve gelifltirilmemifl bir acil yard›m plan›, ihtiyaç an›nda hiç plan yap›l-
mam›fl olmas› kadar, olumsuz sonuçlar do¤urabilecektir.

14. Planlama, bir afet sonras›nda karfl›lafl›labilecek tüm sorunlara çözüm getirmeli ve
beklenmeyen olaylar› en düflük düzeye indirebilmelidir.

15. Mevcut imkan ve kaynaklar hakk›nda do¤ru bilgiler toplanarak plana aktar›lmal›d›r.
Yanl›fl veri ve bilgilere dayand›r›lm›fl planlar›n uygulamada hiçbir yarar› olmayaca¤› gi-
bi, önemli zararlar› da olabilir.

16. Planlarda yönetim, komuta ve kontrol mekanizmalar›n›n ve bilgi ak›fl›n›n nas›l ola-
ca¤› aç›kl›kla belirtilmeli ve yönetim karmaflas›na neden olunmamal›d›r.

17. Acil yard›m planlar›, bir yasal görevi yasak savma mant›¤› ile haz›rlanan bir metin
de¤il, haz›rlayan makam ve kiflilerce gere¤ine ve yarar›na inan›lan bir belge olarak ka-
bul edilmelidir.

18. Çeflitli liman ve k›y› yap›lar› bak›m ve onar›mlar› düzenli bir flekilde gerçeklefltiril-
melidir.

D.2. Erozyon Kontrolü ve ‹zmir Sel Derelerinin Islah›

1. Taflk›n olan havzalar de¤iflik disiplinlerin kat›l›m› ile belirlenmeli, yap›lmas› gereken-
ler konusunda uyum sa¤land›ktan sonra kamu yarar› ön plana al›narak tüm alanlarda
erozyon kontrol tedbirlerinin al›nmas› zorunlu k›l›nmal›d›r. Gerekiyorsa, tar›m alanla-
r›nda erozyon kontrol tedbirleri bu iflte uzman kurulufllarca gerçeklefltirilmeli ve bede-
li mal sahiplerinden al›nmal›d›r. E¤imin tar›ma uygun olmad›¤› yerlerde meyvecilik
özendirilmeli, var olan zeytin a¤açlar› mutlaka ay teraslar yap›lmak sureti ile korunma-
l›d›r. Havzalarda yap›lmakta olan hayvanc›l›ktan vazgeçilmelidir. Havzadaki tüm or-
manlar muhafaza orman› statüsüne al›nmal›, erozyon kontrolü ve a¤açland›r›lm›fl alan-
lar da ayn› flekilde muhafaza orman› olarak de¤erlendirilmelidir. Muhafaza alt›na al›na-
cak bu alanlarda bitki örtüsü kendili¤inden geliflerek sahay› kaplayacakt›r. Yüzeysel
ak›fl›n durdurulmas›nda baflar›l› olunamayacak yerler belirlendikten sonra bu yerlerde
ne yap›labilece¤i genifl kat›l›ml› tart›fl›l›p sonuçland›r›lmal›d›r.

2. Yukar›da say›lananlar›, afla¤›da kullan›m durumu, nitelikleri ile büyüklükleri verilmifl
dere havzalar›nda uygulamak zorunludur.
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KOCADERE (BOSTANLI DERES‹) HAVZASI

Havzan›n Genel Alan› : 3350,5 hektar

Ana Derenin Uzunlu¤u : 14+500 Km.

Ana Dereye Ba¤l› yan Derecik Say›s› : 119 Adet

Ormanl›k Alanlar : 983,0 Ha (59,0 Ha.› yan›k)

A¤açland›r›lm›fl Alanlar : 444,0 Ha.

A¤açland›rma, Erozyon Kontrol Çal›flmas› Yap›lan Alanlar : 234,5 Ha.

Ziraat ve Yerleflim Alanlar› : 1569,0 Ha.

A¤açland›rma ve Erozyon Kontrolü yap›labilecek Alanlar : 120.0 Ha.

KOCAÇAY DERES‹ HAVZASI

Su Toplama Alan› : 2781,0 Ha.

Ana Derenin Uzunlu¤u : 15+100 Km.

Ana Dereye Ba¤l› Yan Derecik Say›s› : 45 adet

Ormanl›k Alanlar : 432.0 ha.

Ziraat+Yerleflim+Mera+Özel Mülkiyet+Hazine Arazileri : 2349,0 Ha.

ILICA DERE HAVZASI (Kuzey)

Su Toplama Alan› : 1384,0 Ha.

Ana Derenin Uzunlu¤u : 12+500 Km.

Ana Dereye Ba¤l› Yan Derecik say›s› : 55 Adet

Ormanl›k Alanlar : 165.0 Ha.

Ziraat ve Yerleflim Alanlar› : 884,0 Ha.

Tapulu Mera : 17,0 Ha.

A¤açland›rma ve Erozyon Kontrolü Yap›lm›fl Alanlar : 208.0 Ha.

Sosyal Bask› Nedeniyle Çal›fl›lamayan Alan : 110,0 ha.

SEPETÇ‹ DERES‹ SU TOPLAMA ALANI

Su Toplama Alan› : 951.0 Ha.

Ana Derenin Uzunlu¤u : 5+400 Km.

Ana Dereye Ba¤l› Yan Derecik say›s› : 10 Adet

Ziraat+Yerleflim Alan› : 514.0 Ha

A¤açland›rma ve Erozyon Kontrolü Yap›lm›fl Alanlar : 159,0 Ha.

A¤açland›rma Çal›flmas› Yap›lan Alan : 278,0 Ha.

LAKA (E⁄R‹DERE) HAVZASI

Su Toplam Havzas› Genel Alan› : 2160,0 Ha.

Ana Derenin uzunlu¤u : 10+500 Km.

Ana Dereye Ba¤l› Yan Derecik Say›s› : 19 Adet.

Ziraat+Yerleflim Alan› : 867,0 Ha.

2Rapor10  1/12/10  4:15 PM  Page 316



Mimarlar Odas› ‹zmir fiubesi 39. Dönem Çal›flma Raporu

YAZIfiMA ÖRNEKLER‹ VE RAPORLAR

321

A¤açland›r›lm›fl Alan : 82,0 Ha

Mera : 401,0 Ha.

A¤açland›rma ve Erozyon Kontrolü Yap›lm›fl Alanlar : 500,0 Ha.

Projeli Girilemeyen Alan : 205,0 Ha.

Projesiz Girilemeyen Alan : 105,0 Ha.

KAVAKLIDERE (MALTEPE DERES‹) HAVZASI

Havzan›n Genel Alan› : 626,0 ha.

Ana Derenin uzunlu¤u : 4+500 Km.

Ana Dereye Ba¤l› yan Derecik say›s› : 3 Adet.

A¤açland›r›lm›fl Alanlar : 344,0 Ha.

Yerleflim Alan› : 258,0 Ha.

A¤açland›rma ve Erozyon Kontrolü Yap›labilecek Alanlar : 29,0 Ha.

DE⁄‹RMEN DERE (BÜYÜK Ç‹⁄L‹ DERES‹) HAVZASI

Havzan›n Genel Alan› : 1432,0 Ha.

Ana Derenin uzunlu¤u : 11+800 Km.

Ana Dereye Ba¤l› yan Derecik say›s› : 10 Adet.

Ormanl›k Alanlar : 74,0 Ha.

A¤açland›r›lm›fl Alanlar : 444,0 Ha.

Ziraat ve Yerleflim Alanlar› : 446,0 Ha.

Orman D›fl› (Hazine+Özel Mülk) Olup A¤açland›rma ve Erozyon

Kontrol Çal›flmas› Yap›labilecek Alanlar : 373,0 Ha

Yeflil Kuflak Kapsam›nda Olup Sosyal Bask› Nedeniyle Girilemeyen

Alanlar : 95,0 Ha.

BALATÇIK DERES‹ HAVZASI

Su Toplama Alan› : 1453,0 Ha.

A¤açland›rma Çal›flmas› yap›lan Alan : 128,0 Ha.

A¤açland›rma Projesi Olup Sosyal Bask› Nedeniyle Girilemeyen Alan : 137,0 Ha.

Hazine+Yerleflim Alan›+A¤açs›z Orman Topra¤› Alanlar› : 676,0 Ha.

Ziraat Alan› : 512,0 Ha.

MANDA ÇAYI HAVZASI

Su Toplama Alan› : 8656,0 Ha.

Ormanl›k Alan : 3967,0 Ha.

Hazine+Yerleflim+Ziraat Alanlar› : 4456,0 Ha.

A¤açland›r›lm›fl Alanlar : 233 Ha.
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HALKAPINAR ÇAYI HAVZASI

Su Toplama Alan› : 6715,5 Ha.

Ormanl›k Alan : 3141,0 Ha.

A¤açland›r›lm›fl Alanlar : 787,5 Ha.

Ziraat+Yerleflim+Özel Mülkiyetteki Alanlar : 2787,0 Ha.

MELEZ ÇAYI HAVZASI

Su Toplama Alan› : 13973,0 Ha.

Ormanl›k Alan : 2134,0 Ha.

A¤açland›r›lm›fl Alanlar : 2088,0 Ha.

Ziraat+Yerleflim Alan›+Özel Mülkiyet+ Hazine Arazileri : 9751,0 Ha.

HACI AHMET DERES‹ HAVZASI

Havzan›n Genel Alan› : 410,0 Ha.

Ormanl›k Alan : 238,0 Ha.

A¤açland›r›lm›fl Alanlar : 64,5 Ha.

Ziraat+Yerleflim Alan›+Özel Mülkiyet+ Hazine Arazileri : 107,5 Ha.

POL‹GON DERES‹ HAVZASI

Havzan›n Genel Alan› : 1156,0 Ha.

Ormanl›k Alan : 348,0 Ha.

A¤açland›r›lm›fl Alanlar : 13,5 Ha.

Ziraat+Yerleflim Alan›+Özel Mülkiyet+ Hazine Arazileri : 794,5 Ha.

ILICADERE HAVZASI(Güney)

Havzan›n Genel Alan› : 4261,5 Ha.

Ormanl›k Alan : 2905,0 Ha.

A¤açland›r›lm›fl Alanlar : 256,5 Ha.

Ziraat+Yerleflim Alan›+Özel Mülkiyet+ Hazine Arazileri : 1100,0 Ha.

AL‹ONBAfiI DERES‹ HAVZASI

Havzan›n Genel Alan› : 1946,0 Ha.

Ormanl›k Alan : 896,0 Ha.

A¤açland›r›lm›fl Alanlar : 559,0 Ha.

Ziraat+Yerleflim Alan›+Özel Mülkiyet+ Hazine Arazileri : 491,0 Ha.

‹BRAH‹MA⁄A DERES‹ HAVZASI

Havzan›n Genel Alan› : 1746,0 Ha.

Ormanl›k Alan : 493,5 Ha.

A¤açland›r›lm›fl Alanlar : 600,0 Ha.

Ziraat+Yerleflim Alan›+Özel Mülkiyet+ Hazine Arazileri : 652,5 Ha.
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YA⁄ DERES‹ HAVZASI

Havzan›n Genel Alan› : 1163,5 Ha.

Ormanl›k Alan : 932,5 Ha.

A¤açland›r›lm›fl Alanlar : 68,0 Ha.

Ziraat+Yerleflim Alan›+Özel Mülkiyet+ Hazine Arazileri : 163,0 Ha.

GAMLI DERE HAVZASI

Havzan›n Genel Alan› : 10477,5 Ha.

Ormanl›k Alan : 4113,0 Ha.

A¤açland›r›lm›fl Alanlar : 578,5 Ha.

Ziraat+Yerleflim Alan›+Özel Mülkiyet+ Hazine Arazileri : 5786,0 Ha.

D.3. Altyap›

1. Yap›m› uzun y›llar alan ‹zmir Kanalizasyon projesinin ekonomik ömrünün dolmas›,
ayn› zamanda proje bütününde yap›lan baz› yanl›fllar projenin yeniden ele al›nmas›n›
gündeme getirmektedir. Bu nedenle gerek yap›lan yanl›fllar› düzeltmek gerek yeni ya-
p›lacak çal›flmalar› organize etmek ve ayn› hatalar› tekrarlamamak amac›yla ‹ZSU Ge-
nel Müdürlü¤ü bünyesinde Büyük Kanal Projesini bütün aflamalar› ile tam uyumlu fle-
kilde organize edebilecek bir bölüm kurularak ‹zmir Kanalizasyonu Master Plan› haz›r-
lanmal› ve belli aralarla revize edilmelidir.

2. Master plan revizyonu ile birlikte o güne kadar ‹ller Bankas› taraf›ndan yürütülen
proje içine giren ‹ZSU Genel Müdürlü¤ü öncelikle ‹zmir Valili¤i finansal deste¤i ile iha-
le edilen ve tamamlanan Sanayi yan kollektöründen sonra Çi¤li At›ksu Ar›tma Tesisi,
Çi¤li, Naldöken, Bayrakl›, Gümrük pompa istasyonlar›n›n ihalelerini gerçeklefltirmifl ve
müflavir deste¤i ile bu projeler sorunsuz olarak tamamlanm›flt›r. Ancak 2000 li y›llar›n
bafllar›ndan itibaren projenin uygulanmas›nda ciddi ve telafisi güç yanl›fll›klar yap›lm›fl-
t›r. Bunlar› proje geneline ve bafllang›ç s›ras›na göre afla¤›daki flekilde özetleyebiliriz.

1. Projeyi ucuza mal etmek amac›yla, yap›lan nüfus hesaplar› yeniden elden geçirilmifl,
özellikle Konak bölgesinin nüfus doygunlu¤una ulaflt›¤›, bundan sonra (2000 y›l›) nü-
fus art›fl› olmayaca¤›, Do¤u ve Güneydo¤u bölgelerinden gelen göçün tersine döndü-
¤ü sav› ile Güneybat› kollektörlerinin debisini ald›¤› flebeke yeniden çözdürülmüfl ve
buna ba¤l› olarak Güneybat› kollektörünün çap› küçültülmüfltür. Çap küçültme amac›-
na hizmet etmesi amac›yla bu çözüm esnas›nda pissu flebekesi ayr›k sistem olarak dü-
flünülmüfltür. Ancak sahil boyunca mevcut flebekenin ba¤lanmas› ile birlikte yetersiz
kalan kollektörü ifllevsel hale getirmek için Üçkuyular, Mithatpafla ve Karatafl’ta üç
adet dolu savak infla edilmifltir (?). Yine inflaat esnas›nda bu kesimde, yap›lan iflin sü-
resi ve yap›m flekliyle ilgili hatalar sonucunda Güneybat› kollektörü en çok infiltrasyon
alan kollektör durumundad›r.

2. Gümrük Pompa ‹stasyonu ile Dokuz Eylül Meydan› aras›ndaki bas›nçl› hat, projede
öngörülen 2x1400mm. betonarme borulu terfi hatt› yerine 1x1200mm. HDPE boru ola-
rak revize edilmifltir. Gümrük Pompa ‹stasyonuna Konak - Narl›dere aras›ndaki ‹zmir’in
önemli bir yerleflim alan›n› oluflturan bölgenin at›k sular› ile Alsancak bölgesinin at›k
sular› gelmektedir. Pompa ‹stasyonunun kurulu gücü 5 m3/sn olmas›na ra¤men, terfi
hatt›n›n küçültülmesi sonucu söz konusu debinin yar›s›ndan daha az bir at›k suyu ile-
tebilir duruma gelmifltir.

a)Yedekli olarak çal›flmas› planlanan terfi hatt›n›n yede¤inin yap›lmamas› ile hat tama-
men risk alt›na girmifltir. Bu terfi hatt›nda oluflacak bir ar›za sonucunda pompalanama-
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yan (Güneybat› ve Alsancak kollektörlerinin getirdi¤i) at›ksular Gümrük pompa istas-
yonu tahliyesinden Emir Çakabey askeri liman›na (Konak Pier yan›) boflalacakt›r. Böy-
le bir durumda bir çevre felaketinin yaflan›lmas› kaç›n›lmazd›r.

b) 2x1400mm. Betonarme borulu terfi hatt› için zemin ›slah çal›flmalar› yap›lm›fl ve bo-
rular›n tamam› ‹ller Bankas›nca ‹ZSU Genel Müdürlü¤üne teslim edilmifltir. Böylece sa-
dece kaz› ve dolgu ile yap›labilecek terfi hatt› imalat› ilave boru maliyeti ile daha pa-
hal›ya mal olmufltur.

3. Meles kollektörü hatt›n›n master planda öngörülen çaplar› küçültülerek, güzergah›
dere yata¤› içerisine al›nm›flt›r. Karaba¤lar, Buca gibi önemli yerleflim alanlar›n›n at›k
suyunu tafl›yan kollektör hatt›nda, ya¤›fll› dönemlerde, birleflik flebeke uygulanmas›
nedeniyle, hatt›n kapasitesinden fazla gelen at›ksular dere içine akmakta, derenin de-
nizle birleflti¤i bölgede yaz aylar›nda bu kirlilikten kaynaklanan kokuya neden olmak-
tad›r. Yine dere yata¤› içine yap›lan kollektörün muayene bacalar› zorunlu olarak ka-
pal› yap›ld›¤›ndan hem muayene bacas› olma ifllevini yitirmifl hem de kapal› bir ortam
yarat›larak anaerobik ayr›flman›n ve çok flikâyet edilen kokunun önü aç›lm›flt›r. Ayr›ca
k›fl aylar›nda dere yata¤›n›n dolu olmas› nedeni ile kollektöre müdahale flans› kalma-
m›flt›r. Benzer problemler ‹zmir’in çeflitli derelerinde söz konusu olup, ya¤›fll› dönem-
lerde bu dereler at›ksu deflarj kanal› haline dönüflmektedir.

4. Master planda ayr›k sistem olarak planlanan kanalizasyon flebekesinin, ‹zmir’de ya-
¤›fll› dönemin k›sa olmas› gibi dar bir bak›fl aç›s›yla birleflik sistem olarak uygulanmas›
nedeni ile ana ve yan kollektörler afl›r› yüke maruz kalm›flt›r. Bunun neticesi olarak ya-
¤›fll› dönemlerde denize savaklanan organik at›klar›n çökelmesi sonucu koku problemi
oluflmaktad›r.

5. Yine ayn› gerekçeyle mevcut birleflik sistem kanalizasyon hatlar› direkt olarak Ana
Kuflaklama Kanal› ve Kollektör Hatlar›na ba¤lanm›flt›r. Bu uygulama sonucunda ya¤-
mursular›n›n tafl›d›¤› inorganik malzemelerin (kum- çak›l v.b.) e¤imin az oldu¤u hatlar-
da birikmesi hatlar›n t›kanmas›na ve çok s›k temizlenme ihtiyac›na yol açmaktad›r. Bu
da kanalizasyon sisteminin zaman›ndan önce y›pranmas› ve ekonomik ömrünün azal-
mas›na sebep olmaktad›r.

6. Kollektörlerin baz› kesimlerinde boru cinsi HDPE olarak seçilmifltir. Bu borular›n yer
alt› suyunun yüksek oldu¤u bölgelerde avantajlar› oldu¤u kesindir. Ancak Alsancak,
Güneybat› ve Meles kollektörlerinde zemin yükü sonucu kesitlerde meydana gelen
ovalleflmeleri önlemek için borular s›k s›k beton muhafaza içine al›nm›flt›r.

7. Baz› kesimlerde ya¤mur suyu alma a¤›zl›klar›n›n yetersiz olabilece¤i düflüncesi ile
aç›k ya¤mursuyu kanallar› infla edilmifltir. Ancak iç k›s›mlara gelen ya¤mur suyunu de-
nize ulaflt›rmak amac›yla Mustafa Kemal Sahil Bulvar›, Cemal Gürsel Caddesi gibi ana
yollarda dikine aç›k ya¤mur suyu kanal› yerine borulu sistem kullan›lmas› hem yol ge-
çifllerindeki konforu bozmayacak hem de bak›m, iflletme kolayl›¤› yaratacakt›r. Kent
bütününde uygulanan aç›k ya¤mur suyu kanal› olay› o kadar abart›lm›flt›r ki Cumhuri-
yet Meydan›ndaki çimenlik alana bile uygulanm›flt›r.

8. Yukar›da anlat›lanlardan da görülece¤i üzere yap›m› uzun y›llar alan ‹zmir Kanalizas-
yon projesinin iflletme ömrünün ayn› uzunlukta olamayaca¤› aflikâr görünmektedir.
Zaten proje ömrünün büyük bir bölümü de dolmufl bulunmaktad›r. Bu nedenle gerek
yap›lan yanl›fllar› düzeltmek gerek yeni yap›lacak çal›flmalar› organize etmek ve ayn›
hatalar› tekrarlamamak amac›yla afla¤›da belirtilen çal›flmalar›n yap›lmas›nda yarar
olacakt›r.

9. ‹ZSU Genel Müdürlü¤ü bünyesinde Büyük Kanal Projesini a) Proje b) Yap›m c) ‹fllet-
me aflamalar› ile tam uyumlu flekilde organize edebilecek bir bölüm kurulmal›d›r. Bu
bölüm yukar›da belirtilen 3 aflaman›n gerçekleflmesini sa¤layacak e¤itimli ve deneyim-
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li elemanlar ile takviye edilmelidir. Bölüm baflkanl›¤› üst düzeyde olmal› ve yüksek ka-
rar verme ve uygulama yetkisi ile donat›lmal›d›r.

10. Öncelikle yeni yap›lacak olan kanalizasyon master plan› için naz›m imar plan›, hali-
haz›r haritalar ve kadastro paftalar›, yeni kurulacak ünite içinde yer alan harita bölü-
münde say›sal bir ortamda haz›r edilmelidir.

11. Bir an önce kanalizasyon master plan› haz›rlanmal› ve belli aralarla revize edilmelidir.

12. Mevcut sistemde birleflik olarak çal›flan ya¤mursuyu ve kanalizasyon flebekeleri
ya¤mursuyu flebekesi baz›nda ele al›narak ayr›k hale dönüfltürülmelidir. Birleflik siste-
min yaratt›¤› en büyük ikinci tehlike olan kollektörlerde biriken rüsubat›n yaratt›¤› so-
runlar böylece daha kolay çözülecektir. Ya¤mur suyu flebekesinin yap›m› s›ras›nda ka-
pal› sistem uygulamas›na geçilmelidir. Yap›lacak flebekede Bostanl› vb. gibi düz olan
yerlerde gerek geçici gerekse de kal›c› pompa istasyonlar› düflünülerek hem taflk›nla-
r›n hem de gereksiz çap büyütmelerin önüne geçilmelidir.

13. Mevcut sistemdeki infiltrasyon sorununun çözümü için h›zla önlem al›nmal›d›r. De-
niz suyu giriflinin yüksek oldu¤u kollektör hatlar›nda oluflan fazla debi iflletme maliye-
tini artt›rd›¤› gibi ar›t›lm›fl suyun tar›msal kullan›m›n› da tuzluluk nedeniyle imkâns›z
hale getirmektedir.

14. Gümrük pompa istasyonu ile Dokuz Eylül Meydan› aras›ndaki terfi hatt›n›n yedek-
lenmesi ivedilikle ele al›nmal›d›r.

15. Ana ve ikincil kollektörlerin bak›m› için ayr› bir birim oluflturulmal› ve tüm terfi mer-
kezlerinin dolu savak ve tahliyeleri elden geçirilmelidir.

16. Dere ›slah projeleri yeniden ele al›narak yap›lmas› gereken kamulaflt›rma vb. ifllem-
lerin tamamlanmas› ile istenilen gerçek kesitler sa¤lanmal› ve öngörülen biçimde en-
kesit uygulamalar› yap›lmal›d›r.

17. Hendek üstüne beton dökülmesi uygulamas› yerine, seçilecek uygun dolgu malze-
mesi ve flartnamesine uygun yap›lacak hendek dolgular› ile hatlara daha sonra bak›m
amaçl› yap›lacak müdahalede kolayl›k sa¤lanmal›d›r.

18. Çi¤li At›ksu Ar›tma Tesisinde oluflan ve mevcut sahada depolanarak bertaraf edil-
meye çal›fl›lan ar›tma çamurunun nihai bertaraf› ve oluflan koku sorununun giderilme-
si için gerekli fizibilite çal›flmalar›n›n yap›larak en k›sa sürede önlem tesislerinin kurul-
mas› sa¤lanmal›d›r.

E. ‹ZMIR’IN ENERJISI VE DO⁄AL KAYNAKLARI

E.1. Jeotermal

1. ‹zmir jeotermal projelerde öncü ve örnek konumundad›r. Türkiye’nin en iyi jeotermal
projeleri ‹zmir’de gerçeklefltirilecektir. Ancak bu projelerin dünyadaki ileri uygulama-
lara göre önemli eksiklikleri vard›r. 5686 say›l› jeotermal yasas› ve yönetmelik prob-
lemleri çözmekte yetersiz kalmaktad›r.

2. ‹zmir Kalk›nma Ajans› çat›s› alt›nda jeotermal projelerin koordinasyonu sa¤lanabilir.
Jeotermal kaynaklar›n bulundu¤u yörenin özellik, gereksinim ve kayna¤›n fiziksel-kim-
yasal özelliklerine göre projeler ‹zmir ili strateji plan› oluflturulabilir.

3. Jeotermal yat›r›mlar›n önemli bir k›sm› kamu kaynaklar› ile finanse edilmektedir. Söz
konusu projelerin amac›, hedefleri ve bütçesi fleffaf ve izlenebilir olmal›d›r. Üniversite-
lerle jeotermal enerji projeleri konusunda iflbirli¤i yap›lmal›d›r.

4. Balçova-Narl›dere sahas›nda gerçeklefltirilen jeotermal iflletme faaliyetleri sonucu
zeminde çökme riski vard›r. Bu alan için çökme için risk analizi ve sismik izleme yap›l-
mal›d›r.
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5. ‹zmir, jeotermal enerji kaynaklar›n›n say›s› ve niteli¤i bak›m›ndan Türkiye’ nin en
zengin illerinden biridir. Seferihisar (Karakoç, Do¤anbey, Cumal› ve Tuzla), Balçova-
Narl›dere, Dikili (Kaynarca, Bademli, Çamur Il›calar›, Nebiler, Kocaoba), Bergama (Gü-
zellik Il›cas›, Dübek, Pafla Il›cas›), Çeflme (Il›ca, Alaçat›, fiifne), Alia¤a (Il›caburnu, Sa-
murlu, Güzelhisar, Biçer, Helvac›), Çi¤li-Menemen (Ulukent), Urla (Gülbahçe), Bay›nd›r
(Vardar Il›calar›), Menderes ve Kemalpafla gibi 11 merkezde birçok jeotermal kayna¤a
sahiptir. Türkiye’deki ilk jeotermal sondaj kuyusu MTA taraf›ndan Balçova’da delinmifl-
tir. 40 m derinli¤indeki S1 kuyusunda 124oC s›cakl›kta termal su bulunmufltur. Jeoter-
mal enerji 1963 y›l›nda Balçova sahas›n›n keflfedilmesiyle ‹zmir’in gündemine girmifltir.
‹zmir, kaynaklar›n kullan›m›, sorunlar›n dile getirilmesi ve çözüm önerileri ile öncü ko-
numundad›r. ‹zmir’deki çal›flma ve tart›flmalar Türkiye’nin di¤er yörelerine örnek ve
model olmaktad›r.

6. Bilinen sahalar›n gelifltirilmesi ve az bilinen sahalar›n potansiyellerinin ortaya konul-
mas›, temiz, yerli, “yenilenebilir” ve üretim planlamas› do¤ru yap›larak “sürdürülebilir”
bir “jeotermal enerji” seçene¤inin ‹zmir’e sunulmas› aç›s›ndan zorunludur. ‹zmir il s›n›r-
lar› içinde yer alan tüm jeotermal kaynaklar›n potansiyellerinin ortaya konulmas›na yö-
nelik bir çal›flma acilen bafllat›lmal›d›r. 4 y›ll›k bir süre içerisinde yap›lacak ve 6 ila 9.5
milyon dolar aras›nda bir maliyetle tamamlanaca¤› tahmin edilen bu çal›flma ile ‹z-
mir’in tüm jeotermal potansiyelinin ortaya ç›kart›lmas› ve kullan›ma haz›r hale getiril-
mesi mümkün olacakt›r.

Yap›lmas› gereken ifller

1. Balçova-Narl›dere sahas›: Kayna¤›n politik bask›lardan kurtar›lmas› yap›lmas› gere-
ken en önemli ifltir. Kaynak bir taraftan afl›r› tüketime yönlendirilirken, di¤er yandan
olas› kuyu yerleri imara aç›larak fiilen yok edilmifltir. Her iki karar da politikac›lar tara-
f›ndan al›nm›flt›r. Rezervuar›n gelecekteki (30-40 y›l sonras›na kadar) için nas›l davra-
n›fl gösterece¤ini ve nas›l yönetilece¤ini gösteren çal›flmalar yap›lmas›, bu çal›flmalara
göre yönetilmesi-izlenmesi gerekmektedir.

Is›tma projelerinin temel sorunlar› sistemlerdeki kötü planlamadan kaynaklanan koroz-
yon ve su kaçaklar›d›r. Gelirleri masraflar›n› karfl›lamad›¤›ndan, Belediye, Valilik gibi
kamu kurumlar› aktard›klar› kaynaklarla ayakta durabilmektedirler. Bu projelere flimdi-
ye kadar aktar›lan kaynaklar›n nerelerde kullan›ld›¤› ve geri dönüflünün olup-olmad›¤›
ayr› bir inceleme konusudur. Projelerin bafllang›c›ndan itibaren iyi planlanmas›, fizibili-
telerinin iyi yap›lmas› ve ayakta kalabilmeleri için deste¤e ihtiyaç duyulacaksa bunun
zaman› ve miktar›n›n projelerde yer almas› ve durumun tüm kamuya ilan edilmesi,
ça¤dafl, fleffaf ve kamuoyuna sayg› duyan yönetimlerin en baflta yapmas› gereken ifl-
tir. Fizibilitelerinde 6-7 y›lda kendini geri ödemesi öngörülen projelerden hala tek ku-
rufl geri dönmemiflse ve üstüne ek kaynak sa¤lanmadan ayakta duram›yorlarsa ve bu
durum aç›kça konuflulmuyorsa, yeni projelerinde ayn› tuzaklara düflmesi nas›l önlene-
bilir?

2. Çeflme jeotermal sahalar›: Çeflme’de ‹zmir Valili¤ine ait bir flirket arac›l›¤› ile 44 km
uzunlu¤unda boru hatt› ile birçok otele jeotermal su tafl›nmaktad›r. Alaçat› yöresine 5
km ve Çiftlik bölgesine 8 km’lik s›cak su da¤›t›m hatt› yap›larak bu bölgelerdeki otel-
lere de termal su tafl›nmas› planlanmaktad›r. Halen 60 otele s›cak su verebilme olana-
¤›na sahip olan hattan, 18 otel termal su çekmektedir.

Projenin amac› 20.000 den fazla yata¤a sahip olan Çeflme’de turizm etkinli¤inin yaz
aylar›n›n d›fl›na da yay›lmas›n›n sa¤lanmas›d›r. Proje 7-8 y›ld›r uygulanmas›na ra¤men
arzu edilen amaçlara ulafl›lamam›flt›r. Projenin ana temas›nda “ortak bir kür merkezi
kurulmas›” ve otellerden kür merkezlerine konuklar›n transferi hedeflenmiflti. Kür mer-
kezinin eksikli¤i projenin hedeflerinden uzaklaflmas›na neden olmaktad›r.
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3. Dikili Jeotermal sahas›: Kaynarca ve Çamur kapl›calar›n›n bulundu¤u sahada 459
dönüm sera jeotermal su ile ›s›t›l›rken, Dikili Belediyesinin konut ›s›tma projesi 2008
bafl›nda bafllam›flt›r.

Ayr›ca elektrik üretimine dönük baz› çal›flmalar oldu¤u da bilinmektedir. Sahada Diki-
li Belediyesi ve ‹zmir Valili¤i ve Sera ‹flletmelerine ait 15 kadar ruhsatl› kuyu çal›flmak-
tad›r. Saha MTA ad›na ruhsatl›d›r ve ihale ile sat›laca¤› belirtilmektedir (18.08.2008
MTA aç›klamas›). Saha fiilen bölünmüfl durumdad›r. Seralar›n ticari baflar›s› nedeniyle,
serac›l›k aç›s›ndan bir çekim merkezi olmufltur. Seralar çevredeki istihdam sorununa ve
sosyal yaflam›na önemli katk›lar sa¤lamaktad›r. %80 i kad›n olmak üzere 500 kifli se-
ralarda çal›flmaktad›r. Sahan›n öncelikle serac›l›k için tahsis edilmesini sa¤layacak ve
olas› kapasite art›fllar›nda (sera, bölge ›s›tma, elektrik) önceden kurulu olan iflletmele-
rin zarar görmesini önleyecek bir iflletme modeline gereksinim vard›r.

Dikili’de yer alan di¤er sahalar (Bademli, Nebiler, Kocaoba) daha düflük s›cakl›k ve po-
tansiyele sahip görülmektedir. ‹flletme aflamas›na ulafl›labilmesi için jeolojik, jeofizik ve
sondajl› çal›flmalar yap›lmas› gerekmektedir.

4. Bergama Jeotermal sahas›: Düflük s›cakl›¤a (62oC) sahip sahada Bergama Beledi-
yesi, MTA ve ‹ller Bankas› taraf›nda (belediye ad›na) kuyular delinmifltir. 2003 y›l›nda
bafllayan Bergama Belediyesi kentin jeotermal enerji ile ›s›t›lmas› için bir proje bafllat-
m›flt›r.

Planlamada önce saha potansiyelinin belirlenmesi ve ard›ndan potansiyele uygun ka-
pasitede ›s›tma yap›lmas› öngörülmüfltür. Ancak mali s›k›nt›lar ve yaklaflan seçimler
nedeniyle, hemen 150-200 konutluk örnek bir ›s›tma yap›lmas› benimsenmifltir. Örnek
›s›tmada bafllang›çta büyük sorunlar ç›km›fl, yeterli jeotermal su bulunamam›flt›r. Ace-
le ile kaz›lan baz› kuyulardan arzu edilen miktarda jeotermal ak›flkan bulunamay›nca
proje gözden düflmüfltür. 2006 ve 2007 y›llar›nda ‹ller Bankas› ve MTA taraf›ndan de-
linen kuyulardan iyi sonuçlar al›nm›fl olmas›na ra¤men proje önceki baflar›s›zl›klar ne-
deniyle oldu¤u yerde kalm›flt›r. Halen 200 kadar konut jeotermal enerji ile ›s›t›lmakta-
d›r. Sular alt›nda kalmakta olan Allioani ve Pergamon antik kentleri t›p tarihinde özel
öneme sahiptirler. Bergama’n›n jeotermal potansiyeli tarihi miras›na uygun projelerle
de¤erlendirilmesi planlanmal›d›r.

5. Seferihisar jeotermal sahas›: ‹zmir’in en önemli ve en büyük jeotermal alan›d›r. Ka-
rakoç, Do¤anbey, Cumal› ve Tuzla olarak zaman zaman ayr› sahalarm›fl gibi an›lan
alanlar Seferihisar jeotermal alan›n›n bir parças›d›r. 1971 y›l›nda MTA’n›n bafllatt›¤› ça-
l›flmalarda 20 gradyen kuyusu ve 10 adet üretim amaçl› kuyu delindi. Sahada 153oC s›-
cakl›k keflfedildi. Saha elektrik üretimi ve ona ba¤l› sera, termal turizm gibi entegre
projeler için uygundur. Saha 2007 y›l›nda saha ‹zmir Jeotermal Afi’ye devredildi. fiir-
ket sahada yeniden sondajl› arama ve gelifltirme faaliyetlerine bafllad›. Proje ve hedef-
leri konusunda yeterli bir bilgi kamuoyuna aç›klanmam›flt›r.

6. Çi¤li-Menemen-Ulukent sahalar›: Karfl›yaka, Çi¤li-Menemen aras›nda Çi¤li Organi-
ze Sanayi Sitesi içerisinde iflletmelere so¤uk su temin etmek amac›yla delinen kuyula-
r›n baz›lar›ndan, 33-35°C s›cakl›¤›nda jeotermal sular ç›kt›¤› bilinmektedir. Çi¤li-Mene-
men aras›nda bulunan, Ulukent yak›nlar›nda ‹zmir Valili¤inin deldirdi¤i 800 m derinlik-
li Ulukent-1 kuyusunda 56°C s›cakl›kla karfl›lafl›lm›flt›r. Jeokimya verileri 75°C s›cakl›k
olabilece¤ini göstermektedir. Bu bölgedeki kaynaklardan yararlanabilmek için daha
fazla çal›flma yap›larak, kayna¤›n ortaya ç›kart›lmas› gerekmektedir. Henüz kullan›labi-
lecek bir miktarda kaynak yoktur.

7. Alia¤a jeotermal sahalar›: Alia¤a’da jeotermal potansiyel genifl bir alana yay›lm›fl-
t›r. Bunlar: Samurlu-Güzelhisar-Biçer sektörü, Helvac›-Türkelli sektörü ve Il›caburnu
sektörü olarak birbirinden ayr›labilir. MTA taraf›ndan yap›lan çal›flmalar, en yüksek s›-
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cakl›¤›n Samurlu- Güzelhisar yöresinde oldu¤unu ortaya koymaktad›r. Bu sektörde
“arama” faaliyetleri ileri aflamalara ulaflm›flt›r. Alanda, 5 gradyan ve 3 üretim kuyusu
MTA taraf›ndan delinmifltir. Derinlikleri 560-1146 m aras›nda de¤iflen üç kuyudan 89-
93°C s›cakl›kta ve 15-45 l/s debide s›cak su üretilebilece¤i belirtilmektedir. Helvac›-
Türkeli sektöründe yap›lan 3 gradyan sondaj›, Biçer, Samurlu-Güzelhisar yöresine gö-
re daha düflük s›cakl›klar vermifltir. Alia¤a Il›ca Burnu’nda yap›lan 722 m derinli¤inde-
ki kuyuda 61°C s›cakl›¤a rastlanm›flt›r. Samurlu- Güzelhisar bölgesindeki alan›n MTA
taraf›ndan ihale ile devri beklenilmektedir. Bu kaynaklar üzerinde projeler gelifltirilebi-
lir. Di¤er kaynaklar›n daha ileri aflamalarda araflt›r›lmas› gerekir.

8. Urla (Gülbahçe) sahas›: Gülbahçe’de ‹zmir Yüksek Teknoloji Ensitüsü (‹YTE) kam-
pus alan›nda bulunan kaynaklar için, ‹YTE taraf›ndan MTA’ya 2001 ve 2002 y›l›nda be-
deli karfl›l›¤› jeofizik ve jeolojik çal›flmalar yapt›r›ld›ktan sonra 4 adet arama kuyusu
deldirilmifltir.

Bu kuyulardan bir tanesinde 33oC s›cakl›¤›nda su üretilmektedir. ‹YTE bu alanda ter-
mal havuz inflas›na bafllam›flt›r.

9. Bay›nd›r, Menderes-Il›kp›nar ve Kemalpafla-Torbal› sahalar›: yak›nlar›nda bulunan
sahalarda yeterli çal›flma yap›lmam›flt›r. Sahalarda yeni jeolojik, jeofizik ve sondajl› ça-
l›flmalar yap›lmas› gerekir. Bu bölgelerde 62°C’ ye ulaflan s›cakl›kta kaynaklar bulun-
maktad›r.

E.2. Günefl Enerjisi

1. Dünya elektrik enerjisi üretiminin % 40’› kömürden, % 20’si do¤al gazdan, %7’si pet-
rolden, %15’i nükleer enerjiden, %16’s› hidrolik enerjiden %2’si de di¤er yenilenebilir
enerji kaynaklar›ndan (rüzgar, jeotermal, günefl vb.) karfl›lanmaktad›r [5]. Yenilenebi-
lir enerji kaynaklar›na yönelinmesi insano¤lunun gelece¤i aç›s›ndan yaflamsal bir zo-
runluluk halini almaktad›r. Çünkü fosil kaynaklar çevre ve insan sa¤l›¤› aç›s›ndan bü-
yük olumsuzluklar yaratan sera gazlar›n›n aç›¤a ç›kmas›na sebebiyet vermektedirler.
Bu nedenle, Avrupa Birli¤i (AB) 2008-2012 y›llar› aras›nda sera gaz› sal›n›mlar›n›n 1990
y›l› seviyesine göre %8 azalt›lmas› konusunda ba¤lay›c› kararlar alm›fllard›r. Bu oran
336 milyon ton CO2 gaz›na karfl›l›k gelmektedir. Bu nedenle AB 2010 y›l›nda genel
enerji tüketiminin %12’sinin yenilenebilir enerji kaynaklar›ndan karfl›lamaya çal›flmakta-
d›r. Bu hedefe ulaflabilmek için elektrik enerjisi üretiminin içinde yenilenebilir enerji
kaynaklar› oran›n %22’ye ç›kar›lmas› öngörülmektedir

2. ‹zmir Büyükflehir Belediyesi'nin 2006–2017 dönemi stratejik plan›nda, "artan enerji
ihtiyac› ve yükselen enerji maliyetleri, çevre kirlili¤i ve alternatif enerji kaynaklar›n›n
yeterince de¤erlendirilememesi" birer tehdit, buna karfl›n kentin "yenilenebilir enerji
kaynaklar› (rüzgar, günefl, jeotermal, do¤algaz vs.) bak›m›ndan zengin olmas›" ise  bir
f›rsat olarak de¤erlendirilmektedir. Hedeflerin sadece jeotermal enerji ile s›n›rl› kalma-
y›p çeflitlendirilmesi ve Avrupa Birli¤i'nin 2010 y›l› hedeflerini gözeten bir yaklafl›mla
yeniden gözden geçirilmesi gerekti¤i aç›kt›r. ‹zmir kenti, altyap›s›, olanaklar›, üniversi-
telerindeki bilgi birikimi ve geliflmifl sanayisi ile sürdürülebilir kalk›nma modeline geçifl
için önemli bir potansiyeli içinde bar›nd›rmaktad›r.

3. Günefl enerjisinin enerji gereksinmelerimize dönüflüm teknolojilerinin gelifltirilebil-
mesi küresel ›s›nma sorunlar›na çözüm getirebildi¤i gibi, çevre, ekonomi ve enerjinin
sosyal düzeyde eflit paylafl›m sorunlar›n› da çözebilecektir.

4. Günefl enerjisinin toplay›c›larda çal›flma ak›flkanlar›n› bina ›s›t›lmas›nda kullan›labile-
cek s›cakl›klara ulaflt›rabilmesi kullan›m potansiyelini art›rmaktad›r. Günümüzde s›cak
su ›s›tma yan›nda günefl enerjisinin yo¤un kullan›ld›¤› ve de¤iflik isimlerle an›lan “gü-
nefl evleri”, “s›f›r enerjili bina”, “yeflil evler” örnekleri çok say›da gerçeklefltirilmifltir. Ba-

2Rapor10  1/12/10  4:15 PM  Page 324



Mimarlar Odas› ‹zmir fiubesi 39. Dönem Çal›flma Raporu

YAZIfiMA ÖRNEKLER‹ VE RAPORLAR

329

z› illerimizde yerel yönetimler, kamu ve üniversite giriflimleriyle, proje destekleriyle
gerçeklefltirilen örnek baflar›l› uygulamalar gerçeklefltirilmifltir. ‹zmir ilinde bu uygula-
malar›n art›r›lmas›na ve örnek uygulamalar›n özellikle Kültürpark v.b ortamlarda ger-
çeklefltirilerek halk›n bilinçlendirilmesine katk›da bulunulmas› gerekir.

5. Unutulmamal›d›r ki günefl enerjili ›s›tma ve so¤utma uygulamalar› gerçeklefltirilen
yap›lar›n ayn› zamanda çok iyi yal›t›lm›fl binalar olmas› gerekir. Sistemleri hibrit sistem-
ler olarak tasar›mlamak, mevcut sistemlerle günefl enerjisi sistemlerini çok iyi koordi-
ne ederek kullanan projeler gerçeklefltirmek, konfordan ödün vermeden “enerji etkin”
binalar oluflturabilmek olanakl›d›r. Bu binalarda enerji yönetimi aç›s›ndan en uygun ik-
limlendirme sistemi seçildi¤i gibi, günefl enerjisi, serbest so¤utma v.b. tasarruf uygu-
lamalar› ile birlikte baflar›l› çözümler gerçeklefltirilebilmektedir.

6. Kentimizin günefl enerjisi potansiyeli olarak uygun de¤erlere sahip olup, günefl
enerjili de¤iflik uygulamalar›n gerçeklefltirilmesine uygundur.

7. Ülkemizin büyük bir bölümü gerek günefl ›fl›n›m› ve gerekse günefllenme süreleri yö-
nünden çok uygun de¤erlere sahiptir. Devlet Meteoroloji ‹flleri ve Elektrik ‹flleri Etüt
‹daresi taraf›ndan gerçeklefltirilen ölçüm ve de¤erlendirmelerde de bu potansiyel be-
lirlenmifltir. Özellikle E‹E taraf›ndan haz›rlanan GEPA (Günefl Enerjisi Potansiyeli Atla-
s›) tüm il ve ilçelerimizin bu potansiyellerini ayr›nt›l› göstermektedir. Bu atlas ve tab-
lolardan yararlanarak haz›rlanan Tablo 3.’te gösterildi¤i gibi,.

E.3. Enerji Ve Telekomunikasyon Alt Yap›lar›

1. Altyap› planlamalar›nda orta ve uzun vadeli öngörüler ile büyük kapasiteli güzergah-
lar yap›lmal›, meslek odalar› ile bilgi al›flveriflinin süreklili¤i sa¤lanmal›, enerji , teleko-
münikasyon, su-kanalizasyon vb. konular›nda sorumlu kurum ve flirketler ile bir araya
gelinerek planlar oluflturulmal›d›r.

2. Baz istasyonlar› ile ilgili planlar meslek odalar›ndan görüfl ve onay al›narak tesis edil-
meli, halk sa¤l›¤›n› ve güvenli¤ini tehlikeye sokacak yap›laflmalardan kaç›n›lmal›d›r.
Anten kirlili¤inin önüne geçebilmek amac›yla Ortak Anten-TV , Radyo ve kablolu TV
Yönetmeli¤i düzenlenmeli ve bu mevzuata uygun bir flekilde tesisler yap›lmal›d›r. ‹lçe
ve mahallelerde iletiflim planlar› yap›larak bu konularda halk› bilgilendirmeye yönelik
toplant›lar (ÇED benzeri) yap›lmas› sa¤lanmal›d›r.

E.4. Rüzgar Enerjisi

1. Türkiye rüzgar kaynaklar›n›n da¤›l›m›n› belirten Türkiye Rüzgar Enerjisi Potansiyeli
Atlas› REPA’ya göre, rüzgardan elektrik üretebilecek  yerler içinde ‹zmir potansiyeli en
yüksek olan  illerin bafl›nda gelmektedir. 2007 y›l› içinde  EPDK’ya en fazla rüzgar san-
trali yat›r›m talebinin ‹zmir için yap›lm›fl olmas› bunun sonucudur. Talep edilen toplam
752 yat›r›m›n 113 tanesi ‹zmir ili s›n›rlar› içerisindedir. Çeflme, Karaburun, Alia¤a ve Ber-
gama ilçeleri bu taleplerin en yo¤unlaflt›¤› yerlerdir.

2. Rüzgar santrallerinin yat›r›mlar›ndaki ortalama türbin maliyeti 900-1100 Euro
/kW’d›r. Bu da tüm yat›r›m %100 olarak düflünüldü¤ünde; türbin, temel ve yol inflas›,
santral içi elektrik iflleri, flebeke ba¤lant›s› ve finansman pay yüzdeleri, s›ras›yla, %78,
%6, %5, %6 ,%4 de¤erlerine karfl›l›k gelmektedir.

3. Türkiye’de mevcut durumda türbin kanad› ve kule imalat› yap›lmaktad›r. Türbinin je-
neratör k›sm›n›n imalat› konusunda da geliflmeler yaflanmaktad›r. Türkiye genel an-
lamda bir rüzgar türbininin %85’ini yerli kaynaklardan üretecek seviyededir. Sadece
%15‘lik bir ithalat, özellikle baz› elektronik ve kontrol elemanlar› için, gereklidir. Sade-
ce ‹zmir iline kurulacak rüzgar santrallerindeki türbin maliyetlerinin toplam› yaklafl›k 14
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milyar Euro’dur. Sadece Ege ve Marmara Bölgelerimize kurulacak rüzgar santralleri
dikkate al›nd›¤›nda ise, bu rakam 35 milyar Euro’ya ç›kmaktad›r. Bir rüzgar santralinin
yap›m›nda, ayr›ca bu rakamlar›n yaklafl›k %20’si oran›nda yan sanayi yat›r›m› da söz
konusu olmaktad›r.

4. Rüzgar türbini imalat› ile rüzgar santrallerinin kurulup iflletilmesi teknoloji transferi-
ne aç›k bir aland›r. Bu alan ayr›ca istihdam anlam›nda da büyük bir f›rsatt›r. Bu sektör
yan sanayiye de büyük oranda ifl imkan› yaratmaktad›r.. Bu alanda yap›lacak yat›r›m-
lar ile  türbin bileflenlerinin tamam›n›n yerli olarak üretilmesi ve Türkiye’ye özgü türbin
teknolojisinin gelifltirilmesi sa¤lanmal›d›r. Enerjide d›fla ba¤›ml›l›¤›m›z› azaltacak bu ça-
l›flmalar ve çabalar göstermektedir ki, ‹zmir Türkiye’nin rüzgar enerjisi üretim merkezi
olmaya aday en önemli ilidir. Gaziemir Serbest Bölgesi’nde, Atatürk Organize Sanayi
Bölgesi’nde mevcutlara ilaveten yeni kurulacak türbin, türbin kanad› ve kule  üretecek
fabrikalar ile  rüzgar çiftliklerinin bak›m›n› yapan  flirketlerin kurulmas› özendirilmelidir.

F. KENTLEfiME SÜREC‹NDE TARIM;

F.1. Tar›m

1. Sa¤l›kl› bir çevrede yaflam hakk› en temel insan haklar›ndan birisidir. Bu Türkiye
Cumhuriyeti Anayasam›zla da güvence alt›na al›nm›flt›r.

2. 5216 Say›l› Büyükflehir Belediyesi Kanunu da Belediyelere bu anlamda görev yükle-
mifltir. Yasan›n yürürlü¤e girmesi ile birlikte ‹zmir Büyükflehir Belediyesi s›n›rlar› içeri-
sinde kalan alanlar›n %80’e yak›n bir k›sm› tar›m alan› olmufltur. 

3. Kanunun 7. maddesi i, r ve j bendleri ile belediyelere tar›m alanlar›n›n korunmas›, su
havzalar›n›n korunmas› ve sa¤l›kl› su temini, G›da iflletmeleri ile ilgili ruhsatland›rma ve
denetim görevlerini vermifltir.  Sanayi tesisleri, organize sanayi bölgeleri, turizm tesis-
leri, imarlaflma gibi nedenlerle tar›m alanlar›m›z sürekli daralmakta, tar›msal üretim d›-
fl›na ç›kmakta ve kullan›lamaz hale gelmektedir.

4. Dünyada yaflanan açl›k sorunlar›, dünya g›da fiyatlar›ndaki art›fllar küresel ›s›nma ve
iklim de¤ifliklikleri, toprak ve su kaynaklar›na daha iyi sahip ç›k›lmas› ve sürdürülebilir
yaflamdan yana politikalar›n yaflama geçirilmesini zorunlu k›lmaktad›r. ‹zmir Büyükfle-
hir Belediyesi ve ilçe belediyeleri ve özel idareleri Tar›m alanlar›n›n ve su havzalar›n›n
korunmas›na özel bir önem vermelidir.

5. 5403 Say›l› Toprak Koruma ve Arazi Kullanma Kanunu hükümlerine uygun olarak
tar›m topraklar›n›n s›n›fland›r›lmas› yap›lmal› ve arazi kullan›m planlar› bir an önce ya-
p›lmal›d›r. Tar›m alanlar›na rant gözlü¤ü ile bak›lmamal› bu alanlarda uygulanacak ya-
p›laflmalara izin verilmemelidir. 

6. Mutlak tar›m arazisi ve do¤al sit alan› olan ‹nciralt› bölgesi ranta teslim olmamal› ve
mevcut yap›s› korunmal›d›r. Bu bölgenin Turizm bölgesi ilan edilmesi ve 

Çaml› Baraj havzas› içerisinde kalan bölgede her türlü yeralt› ve yerüstü sanayi faali-
yetlerine izin verilmemeli ve Çaml› Baraj›n›n yap›m› önündeki, tüm engeller kald›r›lma-
l›d›r.dir. 

Küçük Menderes, Bak›rçay, Gediz Havzalar› sanayi ve tar›msal kaynakl› kirleticilerden
korunmal›, sanayi tesislerinin at›k sular›n› ar›tmadan deflarj etmeleri önlenmelidir.

7. Tar›mda bas›nçl› sulama sistemlerinin yayg›nlaflt›r›lmas›, çiftçinin bilgiyle buluflturul-
mas› gibi çal›flmalarla tar›msal kullan›mdaki %10’luk tasarruf sanayideki kullan›m› %50,
içme ve kullanma suyundaki kullan›m› %100 artt›rmakta ve sulanamayan tar›m alanla-
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r›m›z›n sulanmas›n› sa¤lamaktad›r.  Kullan›labilir su miktar›n›n % 70’inin tar›mda kulla-
n›ld›¤› düflünüldü¤ünde bunun ne kadar önemli oldu¤u ortaya ç›kmaktad›r. Bu neden-
le bas›nçl› sulama sistemleri desteklenmelidir.

8. Son günlerde gittikçe tart›fl›l›r olan Bal›k Üretim Çiftlikleri özellikle Yar›mada sahil-
lerindeki yo¤unluktan kurtar›lmal› ve aç›¤a ç›kar›lmas› sa¤lanmal› ve sektörü tümden
reddeden yaklafl›mlardan kaç›n›larak bilimsel temelde çözümlere gidilmelidir.  

F.2. G›da Güvenli¤i

1. G›da güvenli¤i; “G›dalarda olabilecek fiziksel, kimyasal, biyolojik ve her türlü zararla-
r›n bertaraf edilmesi için al›nan tedbirler bütünü”dür. G›da Güvenli¤i kavram›,  sürdü-
rülebilirli¤i de kapsayan bir süreçtir. Bu tan›mlama dikkate al›nd›¤›nda g›da güvenli¤i
sürecinin bileflenlerini Endüstri, Tüketici ve Devlet oluflturmaktad›r.

2. 5216 say›l› Büyükflehir Belediyesi Kanunu (10.07.2004), 5302 say›l› ‹l Özel ‹daresi
Kanunu (22.02.2005) ve 5393 say›l› Belediye Kanunu (03.07.2005) gibi kanunlarla ye-
rel  idarelere verilen görevler çerçevesinde g›da iflyerlerinin de dahil oldu¤u gayri s›h-
hi müessese ve s›hhi müessese kapsam›ndaki iflyeri açma ve çal›flma ruhsat› il özel ida-
resi ve ilgili yerel yönetimlerce düzenlenme ve denetleme yetkisi verilmifltir. Belediye-
ler g›da güvenli¤i ile ilgili hizmetlerin gerektirdi¤i görevleri yapmak üzere;

a. G›da güvenli¤i ve izlenebilirli¤i  hizmetlerini yürütecek birimi içeren yeni bir yap›lan-
ma gerçeklefltirilmelidir.

b. Bu birimlerde  konusunda yüksek ö¤renim görmüfl, yeterli say›da deneyimli teknik
eleman›n istihdam› sa¤lanmal›d›r.

c. Kaynaklar›n verimli kullan›lmas› için; kontrol hizmetlerinin gerçeklefltirilmesinde, g›-
da güvenli¤i konusunda yetkili idareler koordinasyon içinde çal›flmal›d›r.

TMMOB ‹zmir ‹l Koordinasyon Kurulu
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Ülkemizde 1950 - 2000 y›llar› aras›nda yaflanan, sanayileflme çabalar› kentlere göçü
h›zland›rm›fl ve bu sürece ba¤l› olarak bütün kentlerimizde afl›r› nüfus art›fl›, kentlerin
büyük oranda sa¤l›ks›z, güvensiz ve niteliksiz yap›larla dolmas›na neden olmufltur.

Göçle gelen kitlelerin, bar›nma ve yerleflme sorunlar›n› çözecek tutarl› politika ve pro-
gramlar yerine bu elli y›ll›k dönemde ç›kar›lan ve say›lar› 12’yi geçen imar aff› uygula-
malar› yasad›fl› yap›laflma eylemini önlemek yerine özendirici olmufltur.

Günümüzde bütün büyük kentlerimizde, kentlerin potansiyel geliflme alanlar› bu süreç
nedeniyle gecekondu tarz›nda geliflen yap›larla iflgal edilmifl ve kentler çok büyük
boyutlu alt ve üst yap› sorunlar›yla karfl› karfl›ya kalm›fllard›r.

‹zmir de, bu sa¤l›ks›z geliflmeden büyük oranda etkilenmifl, kentin yerleflime ve
geliflmeye uygun alanlar›n›n büyük bölümü sa¤l›ks›z, güvensiz ve her türlü kentsel
teknik ve sosyal alt yap›dan yoksun yerleflme alanlar›yla, yap› stoklar›yla dolmufltur.
Kentin plans›z ve tasar›ms›z büyümesi bu günkü fiziki yap›y› ortaya ç›karm›flt›r.
Günümüzde ‹zmir’in en önemli sorunu kentin ne yöne ve nas›l büyüyece¤i de¤il, mev-
cut sa¤l›ks›z ve güvensiz yerleflim alanlar›n›n ve yap› stoklar›n›n nas›l daha güvenli,
sa¤l›kl› ve standartlar› yüksek nitelikli kentsel yaflam alanlar›na dönüfltürülece¤i
sorunudur. ‹zmir’de sa¤l›klaflt›rma, yenileme programlar› kent yönetimlerinin öncelikli
gündem ve programlar› olmak zorundad›r. Bu ba¤lamda ‹zmir Kentsel Bölge Naz›m
‹mar Plan›’nda, sa¤l›klaflt›rma – yenileme alanlar›n› tan›mlanm›fl ve bu alanlara yönelik
stratejiler  belirlenmifltir. Belirlenen bölgelerin yenileme ve sa¤l›klaflt›rma sürecinde, o
bölgelerde yaflayanlar› yerinden etmeyecek ve o bölgelere afl›r› nüfus yo¤unluklar›
getirmeyecek uygulamalar›n h›zla yaflama geçirilmesi gerekmektedir.

Konut sorununun çözümü kararl›, bilimsel ve ak›lc› politikalar ile farkl› seçeneklerin
gelifltirilmesi, ancak kesinlikle popülist tutumlar›n terk edilmesiyle olanakl›d›r.

TOK‹’nin uygulamalar›na bak›ld›¤›nda, dar gelirli kentlilerin konut gereksinimini
karfl›laman›n çok uza¤›nda, yaln›zca konut say›lar›n› önemseyen, yer seçilen bölgenin
niteliklerini, çevre de¤erlerini yok sayan, yap›ld›klar› yörenin mimarl›k ve yap›
kültürünü gözetmeyen ve ülkenin her bölgesinde benzer tip projelerin uyguland›¤›
kimliksiz, yap›larla yeni baflka sorunlar ortaya ç›karan yerleflmeler yarat›ld›¤›
görülmektedir. Konut ihtiyac›n›n karfl›lanmas›nda, planl›, ucuz ve alt yap›s› tamam-
lanm›fl kentsel arsa üretmek, kendi konutunu yapacaklara tahsis ederek uzun vadeli
kredilerle desteklemek, kaçak ve yasa d›fl› yap›lar› ödünsüz, kararl› flekilde, etkin dene-
tim yaparak önlemek, imar aff› vb. politikalar› terk etmek, konut kooperatifi örgütlen-
melerini destekleyerek, denetleyerek ifllevli k›lmak,  öncelikle  söylenebilecek çözüm
araçlar›d›r.

Özetle tan›mlanmaya çal›fl›ld›¤› gibi, kentleflme ve bar›nma sorunlar›n›n çözümünde,
planl› olma ve plana sayg›l› yönetim anlay›fllar›n›n ve politikalar›n›n benimsenmesi,
ulusal politikalarla bütünleflik yerel politikalar›n gelifltirilmesi, ak›lc› ve bilimsel yön-
temlerin esas al›nmas› zorunludur. Kent ve konut kavramlar›n›n çok boyutlu içerikler-
ine karfl›n, sorunlar›n çözümünde bir tek yöntem yoktur. Süreklili¤i olan tutarl› bilim-
sel politika ve demokratik anlay›fllar, ülke ve kent yönetimlerine egemen oldu¤unda,
çözüm yollar› çoktur ve de¤iflik çözümler bulunacakt›r. 

‹nsanlar›n, sa¤l›kl›, güvenli, standartlar› yüksek kentsel yaflam çevrelerinde ve nitelikli
yap›larda yaflamalar› temel insan haklar›ndan olup, ülke ve kent yönetimlerinin bu
hakka gerekli özeni göstermeleri evrensel bir sorumluluktur.

Hasan Topal 

Mimarlar Odas› ‹zmir fiubesi Yönetim Kurulu Baflkan›

‹ZM‹R’DE YASADIfiI YAPILAfiMIfi ALANLAR VE 
KENTSEL YEN‹LEME - SA⁄LIKLAfiTIRMA UYGULAMALARI

23.02.2009
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Son y›llarda sürekli olarak ‹zmir Körfezi’nde konteyner terminali,  kurvaziyer liman gi-
bi öneri ve talepler gündeme getirilmektedir.

Yak›n bir zamanda pasaport mendire¤inde yap›lmak istenen kurvaziyer liman, flimdi
de ‹nciralt› – Levent Marina’da öneriliyor. Bas›na yans›yan haberler ve foto¤raflara gö-
re ayn› anda 8 yolcu gemisinin yanaflabilece¤i ama mutlaka bir gökdeleni de! Olan li-
man kentin turizm gereksinimi ve potansiyelinin arkas›na s›¤›n›larak gündeme tafl›n›-
yor. Ancak;

‹zmir Körfez’i deniz dibi ak›nt›lar›n›n ve derinli¤inin bilimsel araflt›rmalar› yap›lmadan,
bu ak›nt›lara olumsuz etkileri düflünülmeden, 

1. Derece Do¤al Sit Alan› olarak tescilli olan ‹nciralt› dalyan› ve çevresindeki, flora ve
faunaya etkisi ve çevre etki de¤erlendirmesi araflt›rmalar› yap›lmadan,

‹zmir Naz›m ‹mar Plan kararlar›na ayk›r› olarak,

Mevcut ‹zmir Liman›n›n, çevre düzenlemesi, yolcu salonlar›n›n gelifltirilmesi gibi daha
ak›lc› uygulamalarla Liman›n yolcu – turizm kapasitesini zenginlefltirmek yerine, Üçku-
yular’da bir de gökdeleni olan ( bonusu olarak herhalde) kurvaziyer liman önerisi do¤-
ru de¤ildir, yap›labilir de¤ildir, gerçekçi de¤ildir, kent ve turizm yarar›na de¤ildir.

‹zmir Körfezinde, bir yandan yük liman›, bir yandan tersane, bir yandan da kurvaziyer
limanla turizmi gelifltirmek bir yana kentin turizm potansiyelini yok edecek bir öneri-
dir.

Benzeri önerilerin, kent yarar›na geliflebilmesi için Kent Planlar›na uygun, çevresel de-
¤erlere zarar vermeyecek flekilde ve bütün sektörlerin ve kesimlerin görüflleriyle olufl-
turulmas› daha uygar bir anlay›fl olacakt›r.

Özenilen Barcelona kentinde, kurvaziyer liman, mevcut limanda yer al›yor. Biraz dik-
katli incelenirse görülebilir.

Körfez ‹zmir kentinin en önemli do¤al de¤eridir, lütfen yok etmeyin.

Hasan Topal 

Mimarlar Odas› ‹zmir fiubesi Yönetim Kurulu Baflkan›

‹ZM‹R KÖRFEZ‹N‹ YOK ETMEY‹N

04.03.2009
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‹NC‹RALTI’NDA YO⁄UN B‹R YAPILAfiMA ÖNEREN PLAN REV‹ZYONUNUN ONAY-
LANMASI ÜZER‹NE M‹MARLAR ODASI ‹ZM‹R fiUBES‹ TARAFINDAN B‹R RAROR HA-
ZIRLANDI.

‹zmir ‹li, Balçova ‹lçesi, ‹nciralt› Bahçeleraras› bölgesinde, güneyini ‹zmir – Çeflme oto-
yolu, kuzeyini ‹zmir Körfezi, bat›s›n› Balçova ‹lçesi s›n›r›n›n tan›mlad›¤› yaklafl›k 690 ha.
alan› içeren, Kültür ve Turizm Bakanl›¤›nca haz›rlanm›fl olan 1/25000 ölçekli ‹nciralt›
Turizm Merkezi Çevre Düzeni Plan› Revizyonu, plan raporu, plan notlar› incelenmifltir.

Planlaman›n konusu olan ‘’‹zmir ‹nciralt› Turizm Merkezi”nin Bakanlar Kurulu karar›yla
s›n›rlar› geniflletilmifl olup, 30.06.2007 tarihli 26568 say›l› Resmi Gazete’de yay›nlan-
m›flt›r.

Planlama Alan›n›n Statüleri:

• Planlama Alan›, de¤iflik tarihlerde s›n›rlar› büyütülen, yaklafl›k 950 ha.“ ‹zmir ‹nciralt›
Turizm Merkezi ” alan›n›n 690 ha.l›k k›sm›n› kapsamaktad›r.

• Planlama Alan› ‹zmir 1 Numaral› Kültür ve Tabiat Varl›klar›n› Koruma Bölge Kurulu ta-
raf›ndan farkl› tarihlerde, I. derece, II. derece ve III. derece Do¤al Sit Alan› olarak tes-
cil edilmifltir. Alan›n tamam› Do¤al Sit statüsündedir. Yürürlükte bulunan Kültür ve Ta-
biat Varl›klar›n› Koruma Kanunu kapsam›nda öncelikle Do¤al Sit Alanlar›n›n Koruma
Amaçl› Planlar›n›n yap›lmas› gerekmektedir.

• Planlama alan›n›n tamam›, ‹zmir Tar›m ‹l Müdürlü¤ü taraf›ndan haz›rlanan Toprak
Etüdü raporunda “Tar›msal amaç d›fl›nda kullan›lamaz, kuru mutlak tar›m alan›” olarak
belirlenmifltir. Bu karar plan revizyonu raporunda da belirtilmektedir.

• Planlama alan›n›n güney kesimi MTA taraf›ndan Balçova Termal Kapl›ca Alan› rapor-
lar›nda “Termal Kapl›ca Koruma Zonu” olarak belirlenmifltir. Ancak plan revizyonunda
kapl›ca koruma zonlar› s›n›rlar› dikkate al›nmam›flt›r.

Öneri Plan Revizyonu’nun Arazi Kullan›fl Oranlar›

Yap›laflma önerilen alanlar : (Plan raporundan al›nm›flt›r)

Turizm Tesis Alanlar› ……............231,60 ha

Turizm Tesis ve 1/3 konut tercihli alanlar .............................................…65,90 ha

‹NC‹RALTI TUR‹ZM MERKEZ‹ 1/25000 ÖLÇEKL‹ “ÇEVRE DÜZEN‹ PLANI”
REV‹ZYONU HAKKINDA RAPOR

fiUBAT 2009
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Ticaret Alanlar› (merkezi ifl alan›) ...........................34,20 ha

Kür Merkezi Alan› …….......................22,5 ha

Günübirlik Tesis Alan›…………………4,20 ha

Kentsel Bölgesel Spor Alan› …..27,40 ha

TOPLAM……..............................385,90 ha

Do¤a Park›  (I.Derece Do¤al Sit Alan›)…………......................92,6 ha

Bölge Park›  (I.Derece Do¤al Sit Alan›…….…........................…13,9 ha

TOPLAM…….............................…..107,5ha

Yeflil Alan ………….........………………..54,40 ha

Askeri Alan………………................………13,4 ha

Yollar........................................…………100,0 ha

Toplam yaklafl›k 690 ha planlama alan›nda, 1. derece Do¤al Sit, Askeri Alan ve Yol ola-
rak ayr›lm›fl olan k›s›mlar›n›n haricinde kalan 507.00 ha. alan›n 385.00 ha. bölümünde
planla yap›laflma önerilmektedir. Bir baflka ifadeyle ‹nciralt› alan›n›n %76’s› yap›laflma-
ya aç›lmaktad›r.

Planda Önerilen Yap› Yo¤unluklar›:

Önerilen Turizm Tesisi, Tercihli Turizm + Rezidans (Konut) , Kültür Merkezi, Ticari Kul-
lan›m, Günübirlik Tesisler ve Spor alanlar›n›n yap› yo¤unluklar›, nüfus yo¤unlu¤u:

• Turizm Tesis Alanlar›nda E:0.80, Kür merkezi ile birlikte yap›l›rsa E:0.96 olarak belir-
lenmifltir. Ancak, plan notlar›yla, yatak ünitelerinin d›fl›ndaki mekanlar için bodrum kat-
lar›nda emsale %50 ilave edilebilece¤i belirtilmifltir. Gerçek yap›laflma emsali en az
E:1.44 olarak gerçekleflecektir. Bu durumda alanda:

2.316.000  m2 Turizm Alan›  x  E:1.44 = 3.335,040 m2 Turizm Tesisi yap›lacakt›r.

Turizm Tesis alanlar›nda ve di¤er yap›laflma önerilen alanlarda yap› yüksekli¤i 4 katla
s›n›rland›¤› için TAKS de¤eri verilmemifltir. Tan›mlanan yo¤unlukta turizm kullan›mlar›
önerisiyle, bütün alanda yatayda çok yo¤un bir yap›laflma gerçekleflecektir. Bu gelifl-
me ise ‹nciralt›’n›n Balçova ve ‹zmir kenti peyzaj›n›n ve kent mikro klimas›n›n yok ol-
mas›na neden olacakt›r.
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• Tercihli Turizm + Rezidans (Konut) alanlar›nda da ayn› yap› yo¤unlu¤u önerilmifltir.

659.000 m2 Tercihli Turizm Alan›  x  E:1.44 = 948.960 m2

Tercihli alanda,  632.640 m2 Turizm Tesisi, 316.320 m2 Rezidans (Konut) yer alacakt›r.

Tercihli Turizm alanlar›n›n, 1/3 ü Rezidans (Konut) olabilir plan kofluluna göre: Konut
Alan›: 948.960 m2 / 3 = 316.320 m2 / 100 m2 konut = 3163 konut olacakt›r.

3163 konut alan›nda x 4 kifli/konut  = yaklafl›k olarak 12.652 kifli yaflayacakt›r.

(Planda bu nüfusun gereksinimi olan teknik ve sosyal altyap› alanlar› ayr›lmam›flt›r, bu
ifllevler için kifli bafl›na minimum 36m2 kentsel teknik ve sosyal altyap› alan› olarak top-
lam 455.472 m2 (45,5 ha) alan ayr›ld›¤›nda ise bölgenin turizm amac›ndan söz edile-
meyecektir)

• Toplam olarak konut hariç 3.967.680 m2 turizm tesisi yap› alan› önerilmektedir. Ni-
telikli bir turizm tesisi ortalama yaklafl›k 30.000 m2 alan› içerse bu planla 3.967.680 /
30.000 m2 = 132 adet turizm tesisi önerilmektedir. Bu kadar say›daki Turizm Tesisinin
hangi kaynakla gerçekleflece¤ine dair plan otoritesi bir kayg› tafl›mamakta ve plan›n
da bir yöntem ve uygulama araçlar› önerisi bulunmamaktad›r.

• Ticaret alan› (Merkezi ‹fl Alan›) olarak yaklafl›k 34.2 ha. alan ayr›lm›fl olup toplamda
342.000m2’dir. E : 0.60 yap›laflma önerilmifltir.Ticaret yap› alan› toplam› 205.200 m2.
olup, Balçova’da, iki yol aras›ndaki mevcut ifl merkezleriyle bütünleflti¤inde kentin ti-
caret merkezi bu bölgeye kaym›fl olacakt›r. Kald› ki öneri plan Balçova ilçesi ile de ula-
fl›m dahil hiçbir bütünlük ve mekansal iliflki kuramamaktad›r.

Dünyan›n hiçbir yerinde, 690 ha. alanda ve kentin içinde bu say›da Turizm Tesisleri
gerçekleflmemifltir. ‹zmir’de de gerçekleflemeyecek, alan gelecekte, kentlerimizde sü-
rekli yaflanmakta olan plan de¤ifliklikleri al›flkanl›¤› ile baflka fonksiyonlara dönüflecek,
‹nciralt› bütün özelliklerini kaybedecektir. Bu plan bu sürecin tetikçisi olacakt›r.

Üst Ölçek Planlarla iliflkisi ve ‹zmir Kent Formunda Planlama Alan›:

Çevre ve Orman Bakanl›¤›nca haz›rlanm›fl olan 1/100000 ölçekli Manisa Kütahya ‹zmir
Planlama Bölgesi Çevre Düzeni Plan› kararlar›yla, önerilen bu plan uyumsuzdur. Çev-
re Düzeni Plan›n›n ‹zmir kentine dair projeksiyonlar›nda ve hedeflerinde bu planla öne-
rilen yap› yo¤unluklar› ve arazi kullan›fllar› yer almamaktad›r.

‹nciralt› Turizm Merkezi Plan›n›n, ‹zmir Büyükflehir Belediyesince haz›rlanm›fl olan
1/25000 ölçekli ‹zmir Kentsel Bölge Naz›m ‹mar Plan› ile hiçbir iliflkisi kurulmam›fl, öne-
ri plan kent bütünü ile iliflkilendirilmemifl planda kentin bütünü yok say›lm›flt›r. 

Plan›n ad› Çevre Düzeni Plan› olmakla birlikte mevzii, parçac› olarak yap›lm›fl bir plan-
d›r. Bu niteli¤i ile çevre düzeni plan› kavram›na uygun de¤ildir. Çevre düzeni planlar›-
n›n bütüncül ele al›nmas›, kararlar›n›n kentin di¤er sektörlerine etkisi, ulafl›m gibi di¤er
kentsel teknik ve sosyal alt yap›ya dair irdelemelerden ve önerilerden yoksun olmas›
nedenleriyle planlama ilkelerine uygun de¤ildir.

Planlama alan› ‹zmir kentinin 2015 EXPO adayl›¤› sürecinde EXPO Alan› olarak plan-
lanm›flt›r. Ancak EXPO alan› plan›n›n yasal süreci tamamlanmam›fl olup plan hakk›nda
yarg› süreci devam etmektedir. EXPO Alan› Plan›n›n, Turizm Merkezi amaçl› revizyo-
nu olarak yap›ld›¤› ifade edilen plan bu nedenle de planlama ilklerine uygun de¤ildir.

Kenti irdelemeden, alan›n ‹zmir kenti için önemi araflt›r›lmadan, yaln›zca turizm boyu-
tunda getirmifl oldu¤u kararlar› sa¤l›kl› analiz ve projeksiyonlara dayand›r›lmadan, ‹n-
ciralt› bölgesine yap›laflma öneren 385 ha. alansal büyüklü¤ü ile bu plan ‹zmir kentin-
de son elli y›lda yap›lm›fl en büyük imara açma faaliyetidir, en büyük kentsel müdaha-
le giriflimidir.
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Örne¤in, bir baflka ifadeyle bu planla imara (yap›laflmaya) aç›lan 385 ha. alan, uydu fo-
to¤raf›nda görüldü¤ü gibi, Fevzi Pafla bulvar›, Mürsel Pafla Bulvar›, Liman Caddesi,
Kordon ve Pasaport da deniz s›n›rlar›n›n çevreledi¤i bütün Çankaya, Alsancak, Punta,
Umurbey, Kahramanlar, Basmane, Ege Mah. Pasaport, Kültürpark ve Liman gerisi böl-
genin toplam 362 ha. alan›ndan daha büyüktür. 

Bir baflka örnek olarak, plan revizyonuyla ‹nciralt› bölgesinde imara aç›lmak istenen
(planla yap›laflma önerilen alan), Girne Caddesi, Anadolu caddesi, deniz aras›nda ka-
lan Karfl›yaka merkezinin 320 ha. alan›ndan daha büyüktür. Balçova ve Narl›dere ‹lçe-
lerinin yap›laflm›fl alan›ndan da büyüktür.

Bu örneklerden anlafl›labilece¤i gibi;

‹nciralt›’n›n tamam›n› içerecek flekilde,  Çevre Düzeni Plan› revizyonu ad› alt›nda ima-
ra aç›lmas› istenen yap›laflma alan›n›n, kent formundaki alansal büyüklü¤ünün ve öne-
rilen yap› yo¤unluklar›n›n, planla alana önerilen nüfus için, ‹mar Kanunu uyar›nca ayr›l-
mas› zorunlu olan (e¤itim, sa¤l›k, kültür, sosyal vb.)  di¤er mekansal gerekliliklerin, pla-
n› haz›rlayan otorite ve plan› savunanlar taraf›ndan da alg›lanamad›¤› ortadad›r.

‹zmir ‹nciralt› Turizm Merkezi 1/25000 ölçekli Çevre Düzeni Plan› Revizyonu, Plan hü-
kümleri’nin 5.9.2. Maddesi; Bu plan kapsam›nda ilgili idarelerce imar plan› yap›m afla-
mas›nda söz konusu alan›n en az 100 m çevresini kapsayacak flekilde jeolojik ve ge-
rekli görülmesi halinde Jeoteknik ve Jeofizik Etüt Raporu haz›rlat›l›r. Söz konusu ra-
porun ilgili idarece onaylanmas› zorunludur. (Bu rapor, bundan sonra onayl› Jeolojik
Etüt Raporu olarak ifade edilecektir.) koflulunu içermektedir.

Bu plan koflulu ile, Çevre Düzeni Plan› Revizyonu yap›lan alan› kapsayan, onayl› bir je-
olojik etüt olmad›¤› belirtilmektedir. Onayl› jeolojik etütleri olmadan ‹nciralt› bölgesi
yap›laflmaya aç›lmaktad›r. Plan hükümlerinin 5.9.3. – 5.9.4 - 5.9.5 maddeleri ise, olma-
yan bu Jeolojik Etüt raporuna dayand›r›lm›fl plan koflullar›d›r. 

‹zmir’in birinci derece deprem kufla¤›nda olmas› nedeniyle bu plan›n, plan› yapan ve
onaylayanlar›n deprem afetine karfl› duyars›z ve bilimsellikten uzak olduklar› görül-
mektedir. Bu haliyle ‹nciralt› çevre düzeni plan› revizyonu ‹mar Kanununa ve plan ya-
p›m›na ait esaslara dair yönetmeli¤e, flehircilik ve planlama ilkelerine ayk›r›d›r.

Alan›n Do¤al Sit özelliklerini, tar›m d›fl› amaçla kullan›lamayaca¤›na dair ilgili yetkili ku-
rum görüfl ve raporlar›n›, ‹nciralt›’n›n pasif yeflil alan karakteri ile ‹zmir kent peyzaj›n-
daki rolünü ve mikroklimatik özelliklerini, ‹zmir metropoliten alan›n›n gereksinimlerini,
üst ölçekli 1/100000 Çevre Düzeni Plan› ve 1/25000 Naz›m Plan kararlar› ile uyumunu
dikkate almayan çal›flman›n, bir Çevre Düzeni Plan› Revizyonu oldu¤undan ve bu flek-
liyle planlama ilkelerine ve kamu yarar›na uygunlu¤undan söz edilemez.

SONUÇ :

fiehircilik ‹lkeleri aç›s›ndan: Balçova – ‹nciralt›’nda belirlenmifl olan yaklafl›k 950 ha. Tu-
rizm Merkezi alan›n›n 690 ha. k›sm›n›n, turizm amaçl› planla imara aç›lmas›n›n, jeolojik
etütleri yapt›r›lmadan ve onaylanmadan, ‹zmir kenti bütününü, Balçova’y›, Narl›dere’yi
nas›l etkileyece¤i belirlenmeden (düflünülmeden), Çevre Düzeni Plan› kavram›n›n kap-
saml› içeri¤i ve bu temel yaklafl›m› dikkate al›nmadan, yatak kapasitesi ve plan hedef-
lerinin belirlenmedi¤i, aralar›nda ifllevsel iliflkiler kurulmayan, çok büyük alanlar›n tu-
rizm alan› s›n›r› olarak planda aynen tan›mlanmas›, flehircilik ve planlama ilkelerine uy-
gun de¤ildir.

Kamu Yarar› ‹lkesi aç›s›ndan: Turizm bir dinlenme olgusu ve önemli bir döviz kayna¤›-
d›r. Sa¤l›kl› gelifltirilip iflletilmesi esast›r. Konuya salt turizm sektörü aç›s›ndan ve mül-
kiyet sahiplerinin ma¤duriyetini giderme temelinde yaklaflmak, koruma kullanma den-
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gesini olumsuz etkilemektedir. Bu ba¤lamda do¤al sit alanlar›n›n korunmas› ilkesini
gözetmeyen bir yaklafl›m, tar›m alanlar›n› dikkate almayan bir tutum, kent peyzaj›na
önem vermeyen anlay›flla yap›lacak planlama, turizmin kendi kayna¤›n› tüketmesi so-
nucunu yaratacakt›r. 

Aç›klanan nedenlerle yaln›zca turizmi hedefleyen ve di¤er planlama girdilerini ve de-
¤erleri yok sayan revizyon plan kamu yarar› ilkesine uygun de¤ildir.

Yap›lm›fl olan ‹zmir ‹nciralt› Turizm Merkezi Çevre Düzeni Plan› Revizyonu iptal edile-
rek ‹zmir kentine yap›lacak büyük yanl›fll›ktan biran önce vazgeçilmelidir. Kentin me-
kansal oluflumu sürecinde büyük bir yanl›fl›n önüne geçilmesi aç›s›ndan, bu plan›n ip-
tal edilmesi tarihsel bir sorumluluktur. Fark edilmesi için, bütün ilgilileri uyar›yoruz.

ÖNER‹LER:

Planlama sürecinde, ‹nciralt› bölgesinde öncelikle, gerekli olan bilimsel araflt›rma ve
etüdler, analizler, raporlar haz›rlanmal›d›r. (Jeolojik etüdler, toprak etüdleri, sulama
etüd ve projeleri, ürün deseni ve ekonomik katma de¤er analizleri, jeotermal kaynak
etüdleri vb.) ‹nciralt› bölgesinin do¤al sit niteli¤ini tamamen ortadan kald›racak gelifl-
melerden kaç›n›lmal› ve do¤al–kültürel de¤erlerin korunarak kullan›lmas› evrensel ilke
olarak benimsenmelidir. ‹nciralt› bölgesi ‹zmir Metropoliten kenti bütününde ele al›n-
mal›, kentin olanak ve potansiyelleri, gereksinmeleri göz önünde bulundurulmal›, ala-
n›n özelliklerine dikkat ve hassasiyet gösterilmelidir. ‹nciralt› ‹zmir kenti bütününde,
kentin nefes ald›¤›, kent mikro klimas›na ve ekosistemine katk›da bulunan, kent pey-
zaj›n› güçlendiren çok önemli bir aland›r. ‹zmir kenti için tafl›d›¤› pasif yeflil alan ifllevi
ve bitki dokusu, tar›msal nitelik ve potansiyeli, aç›k alan özellikleri ile korunmal› bu ni-
telikleri gelifltirilmelidir. ‹nciralt› alan›n›n ilgili yetkili kurumlarca yap›lm›fl etütler sonu-
cu belirlenmifl olan ‘’Kuru Mutlak Tar›m Alan›d›r, tar›m d›fl› amaçla kullan›lamaz.’’ sta-
tüsü, bilimsel raporlar ve araflt›rmalar yerine bürokrasi kademeleri zorlanarak de¤iflti-
rilmemeli, kentsel tar›m projeleri vb. uygulamalarla yöre halk› desteklenerek, imar ran-
t› beklentisi ortadan kald›r›lmal›d›r.

‹nciralt›’n›n tar›msal özelliklerinin, üreticileri destekleyecek politikalarla gelifltirilmesi,
yo¤un yap›laflma gerektirmeyen agro turizm gibi turizm çeflitlerinin alanda uygulama
olana¤› bulmas›n› sa¤layacak planlama yaklafl›mlar› benimsenmelidir. ‹nciralt› bölge-
sinde daha önce yap›lm›fl planlar hakk›nda yarg›da al›nm›fl iptal kararlar› ve bilirkifli ra-
porlar› kapsam›nda, hukuka ve yasalara sayg›l›, bilimsel temelde planlama çal›flmalar›
yap›lmal›d›r. 

Mimarlar Odas› ‹zmir fiubesi Yönetim Kurulu
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“‹zmir ‹nciralt› Turizm Merkezi”, 30.06.2007 tarih 26568 say›l› Resmi Gazete’de yay›n-
lanan s›n›rlar› ile yaklafl›k 950 ha. alanda yer almaktad›r. Planlama konusu ise bu alan›n
690 ha.’l›k k›sm›n› kapsamaktad›r. Kültür ve Turizm Bakanl›¤›’n›n de¤iflikliklerle birlik-
te onaylayarak ask›ya ç›kard›¤› planda, daha önceki raporumuzda dile getirilen bütün
sak›ncalar daha da artarak devam etmektedir. De¤ifliklik yap›lan ve ‹zmir Büyükflehir
Belediyesi taraf›ndan 11.09.2009 tarihinde ask›ya ç›kar›lan bu planda; kent için büyük
yo¤unluk getiren kararlara ek olarak, günübirlik tesislerde %10 olan emsal %20’ye ç›-
kar›lm›fl, bu kararlarla bölgede öngörülen yo¤unluk daha da artt›r›lm›flt›r. ‹lk revizyon
plan›nda 5.9.5 maddesi olarak yer alan “Onayl› jeolojik etüt raporuna göre s›v›laflma
riski yüksek olarak tespit edilen alanlar hiçbir flekilde yap›laflmaya aç›lmayacak olup bu
alanlar imar planlar›nda aç›k alan olarak düzenlenecektir” ibaresi 11.09.2009 tarihinde
ask›ya ç›kan planda kald›r›lm›flt›r. Jeolojik etüt raporlar›nda büyük risk tafl›d›¤› belirti-
len alanlar› bile yap›laflmaya açmaya çal›flan planlama anlay›fl›n›n, flehircilik ve planla-
ma ilkeleri; kamu yarar› ve bilimsel bak›fltan ne denli uzaklaflt›¤› bu maddenin kald›r›l-
mas›yla bir kez daha görülmüfltür. 

Plan notlar›n›n 6.3.5 maddesinde “KENTSEL VE BÖLGESEL SOSYAL TES‹S ALANI”
bafll›¤› alt›nda, futbol, basketbol, voleybol, tenis, yüzme, atletizm, buz pateni vb. her
türlü aç›k ve kapal› spor tesisleri, üniversite ile kongre merkezi ve müze gibi kullan›m-
lar yer alabilir, yap›laflma koflullar› alt ölçekli planlarda belirlenecektir” koflulu gelifltiril-
mifltir. ‹mar planlar›n›n yap›lmas›n› tan›mlayan “Plan Yap›m›na Ait Esaslara Dair Yönet-
melik” eki olarak haz›rlanm›fl olan imar plan› lejantlar›ndan, 1/25000 ölçekli planlar›n
lejant›nda “Kentsel bölgesel büyük spor alanlar›, üniversite kampüs alanlar›n›n, e¤itim
tesisleri, BÜYÜK VE AÇIK ALAN KULLANIfiLARI” üst bafll›¤› alt›nda yer almaktad›r.
Spor alanlar›n›n, üniversitenin, e¤itim sitelerinin ayr› lejantlar› bulunmakta ve planda
ayr› ayr› tan›mlanmas› gerekmektedir. Kentsel bölgesel sosyal tesis alan› fleklinde ge-
nel bir lejant yoktur. Bu nedenle bu plan ve notu Plan Yap›m›na Ait Esaslara Dair Yö-
netmeli¤e uygun de¤ildir. 6.6.2 maddesinde yat limanlar› ifadesi kald›r›larak kruvazi-
yer limanlar ifadesi eklenmifltir. Kruvaziyer liman ve önerilen yer büyük bir rastlant› so-
nucu; bir süredir baz› özel sektör temsilcileri taraf›ndan kentimiz gündemine getirilen
kruvaziyer liman önerisi ile birebir çak›flmaktad›r.

‹zmir’deki pek çok kesim taraf›ndan olumsuz bulunan bu önerinin bu kez planlama er-
kine sahip otoriteler taraf›ndan dayat›lmas› kat›l›mc› ve demokratik planlama anlay›fl›
ile örtüflen bir tutum de¤ildir.

‹zmir’de, körfezin baflka yerlerinde körfeze ve kente yeni olumsuzluklar getirecek kru-
vaziyer liman için planda önerilen kesim ‹zmir Körfezi’nin en s›¤ bölgelerinden olup,
ayn› zamanda ‹nciralt› Lagünü 1. Derece Do¤al Sit alan›na komflu konumdad›r. Öneri
kruvaziyer liman›n, do¤al sit alan›na ve mendirek dolgusu ve platformlar›n›n, körfezin
deniz dibi ak›nt›lar›na yapaca¤› olumsuz etki göz ard› edilmektedir. ‹zmir Körfezi’nde,
Pasaport Liman›, Alsancak Konteyner Liman› ve Alaybey Tersanesi gibi yo¤un ifllevle-
re ek olarak Üçkuyular bölgesinde de kruvaziyer liman önerilmesi, körfezin kirlenme-
sine ve kentin do¤al peyzaj›na büyük olumsuzluklar getirmesine neden olacakt›r.

Daha önceki raporumuza ilave olarak yukar›da de¤indi¤imiz nedenlerle; 11.09.2009 ta-
rihinde ask›ya ç›kar›lan ‹zmir ‹nciralt› Turizm Merkezi Çevre Düzeni Plan› Revizyo-
nu’nun iptal edilmesi talebimizi bilginize sunar›z. 

Mimarlar Odas› ‹zmir fiubesi Yönetim Kurulu

‹NC‹RALTI TUR‹ZM MERKEZ‹ 1/25000 ÖLÇEKL‹ “ÇEVRE DÜZEN‹ PLANI”
REV‹ZYONU HAKKINDA EK RAPOR

Kültür Ve Turizm Bakanl›¤›nca Yeniden Onanarak

‹zmir Büyükflehir Belediyesi’nde 11.09.2009 Tarihinde Ask›ya Ç›kar›lan 

EYLÜL 2009
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‹ZM‹R ‹NC‹RALTI TUR‹ZM MERKEZ‹ TEVS‹‹, BALÇOVA KAPLICALARI KES‹M‹
1/25.000 ÖLÇEKL‹ ÇEVRE DÜZEN‹ PLANI, KÜLTÜR VE TUR‹ZM BAKANLI⁄I YATI-
RIM VE ‹fiLETMELER GENEL MÜDÜRLÜ⁄Ü’NCE ONAYLANMIfi, 01.04.2009 TAR‹-
H‹NDE ‹ZM‹R BÜYÜKfiEH‹R BELED‹YES‹NCE ASKIYA ÇIKARILMIfiTIR. ÇEVRE DÜZE-
N‹ PLANI VE PLAN RAPORU ‹PTAL ED‹LEREK, PLANLAMA ALANININ ÖZELL‹KLE-
R‹NE, ‹ZM‹R KENT‹N‹N, BÖLGEN‹N VE SEKTÖRÜN GERÇEK GEREKS‹N‹MLER‹NE
UYGUN, DO⁄AL ÇEVRE VE JEOTERMAL KAYNAKLARININ KORUNMASINI ESAS
ALAN B‹R YAKLAfiIMLA VE PLANLAMANIN KATILIM ‹LKES‹N‹ GÖZETEREK YEN‹-
DEN HAZIRLANMASINDA YARAR BULUNMAKTADIR

Planlaman›n Bütünlü¤ü ‹lkesi Aç›s›ndan

3194 Say›l› ‹mar Kanunu eki olan Plan Yap›m›na Ait Esaslara Dair Yönetmelik’te Çevre
Düzeni Plan›; ‘’Konut, sanayi, tar›m, turizm, ulafl›m gibi sektörler ile kentsel-k›rsal yap›
ve geliflme ile do¤al ve kültürel de¤erler aras›nda koruma-kullanma dengesini sa¤la-
yan ve arazi kullan›m kararlar›n› belirleyen yönetsel, mekânsal ve ifllevsel bütünlük
gösteren s›n›rlar içinde, varsa bölge plan› kararlar›na uygun olarak yap›lan idareler ara-
s›nda koordinasyon esaslar›n› belirleyen 1/25.000, 1/50.000, 1/100.000, 1/200.000 öl-
çekte haz›rlanan, plan notlar› ve raporuyla bir bütün olan pland›r’’ fleklinde tan›mlan-
m›flt›r.

Ask›ya ç›kar›lm›fl olan ‹zmir ‹nciralt› Turizm Merkezi Tevsii, Balçova Kapl›calar› Kesimi
1/25.000 ölçekli Çevre Düzeni Plan› ise, yönetsel, mekânsal ve ifllevsel bütünlük gös-
teren s›n›rlar› kapsamayan, planlaman›n bütünlü¤ü ilkesine ayk›r› olarak, Turizm mer-
kezi tevsii s›n›rlar›n›n bir k›sm›n› kapsayan flekilde, parçac› olarak haz›rlanm›fl ve onay-
lanm›flt›r. Ayn› tarihler içinde ayn› kurum taraf›ndan haz›rlanm›fl olan ‹zmir Turizm Mer-
kezi ‹nciralt› kesimi Çevre Düzeni plan›ndan kopuk, o planla ve kentle iliflkilenmeyen ve
bütünlük sa¤lamayan bir pland›r. Bu nedenle planlama ilkelerine ayk›r›d›r. 

GÜNEY EGE TERMAL PROJES‹ ‹ZM‹R ‹NC‹RALTI TUR‹ZM MERKEZ‹
TEVS‹‹, BALÇOVA KAPLICALARI KES‹M‹ 1/25.000 ÖLÇEKL‹ ÇEVRE
DÜZEN‹ PLANI RAPORU

N‹SAN 2009
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Planlama Alan›n›n Tan›m›, Do¤al Yap›s› ve Koruma Kullanma Dengesinin Gözetil-
mesi Aç›s›ndan

Planlama alan›, tarihi kaynaklarda Agamemnon Kapl›calar› olarak tan›mlanan, Home-
ros ve Strabon’un eserlerinde ad› geçen bir bölgedir. Bu niteli¤i ile dahi duyarl›l›kla ele
al›nmas› gereken bir aland›r. Haz›rlanan plan raporunda bu konuya hiç de¤inilmemesi
Kültür ve Turizm Bakanl›¤›’nca haz›rlanan ve turizm amac› tafl›yan bir plan›n raporu
için büyük eksikliktir. 

Di¤er yandan, Balçova termal su kaynaklar›n› ayr›cal›kl› k›lan bir baflka özelli¤i, alan›n
çevresindeki topo¤rafya ve do¤al peyzaj›n oluflturdu¤u ve ‹zmir kenti için çok önem-
li olan görsel niteli¤idir.

Balçova yerlefliminin güney kesiminde Sakarya Caddesi, Teleferik yamaçlar›nda do¤al
peyzajla (Orman, a¤açl›k, zeytinlik alanlar vb.) Balçova planl› alanlar› aras›nda yapay
bir eflik oluflturmaktad›r. Baraj yolu da bu efli¤in devam› niteli¤indedir. Bu efli¤in d›fl›n-
da ve ormanl›k – a¤açl›k alan içinde yaln›zca bir kooperatifin (1981’lerin ola¤anüstü ko-
flullar›ndan yararlanan) yap›laflmas› mevcut olup, alan›n do¤al özelliklerine ve bölge-
nin peyzaj›na olumsuz etkileri olan bu yap›laflma, bütün kentlilerce geçmiflte al›nm›fl
çok yanl›fl bir karar olarak görülmektedir. 

Bu yap›lar›n zaman içinde y›k›larak bölgenin a¤açland›r›lmas› hedeflenmeliyken, ask›-
ya ç›kart›lan plan ile, bu kooperatifin çevresinde, Sakarya Caddesi ve Baraj Yolu bo-
yunca, tan›mlanan eflik afl›larak çok büyük bir alan yap›laflmaya aç›lmaktad›r. Teleferik
yamaçlar› ve Baraj Yolu çevresi ile Narl›dere kesiminde de Prenses Otel s›rtlar› yap›la-
flacakt›r. Bu plan kararlar›yla bölgede gerçek anlamda bir do¤a ve çevre katliam›na yol
aç›lacakt›r.

Ayr›ca plan notlar›nda, bu alanlarda turizm yap›lar› gerçekleflinceye kadar, tar›m alan-
lar› yap›laflma koflullar›nda geliflme önerilmektedir. Bu plan notuyla, teleferik yamaç-
lar›, Baraj Yolu çevresi ve Prenses Oteli s›rtlar›n›n, konut olarak yap›laflmas›na olanak
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sa¤lanmaktad›r. ‹zmir kentinin, Balçova ilçesinin ve jeotermal kapl›ca alan›n›n, plan›n
öngördü¤ü alanlarda konut ve yap›laflma geliflmesine ihtiyac› yoktur. 

Balçova jeotermal su kaynaklar›n›n, çevre ve do¤al nitelikleri bir yana b›rak›larak, do-
¤al ve nitelikli peyzaj gözetilmeyerek yaln›zca turizm amac›yla gelifltirilmesinin amaç-
lanmas›, turizmin kendi kaynaklar›n› tüketmesi sonucunu yaratacakt›r. Bir baflka ifa-
deyle bu planla önerilen turizm ve di¤er yap›laflma kararlar› do¤al kaynaklar›n ve çev-
renin korunmas› dengesini gözetmemektedir. Plan bu özelli¤iyle de planlama ilkeleri-
ne ayk›r›d›r.

Jeotermal Su Kaynaklar› Aç›s›ndan

Balçova jeotermal kaynaklar›n›n bulundu¤u bölgede, farkl› zamanlarda MTA taraf›n-
dan etüdler yap›larak, kapasite, jeotermal özellikler ve sahan›n korunmas›na yönelik
rapor ve görüfller oluflturulmufltur. Bu raporlar›n bulgular›na göre 100 (derece) kay-
nak koruma alanlar› s›n›rlar› içinde hiçbir yap›laflmaya ve tesise izin verilmemesi gere-
¤i belirtilmektedir.

Ancak ask›ya ç›kart›lm›fl olan ÇDP ve raporunda bu konuda bir de¤erlendirme ve zon-
lar izlenememekte, raporda alt ölçek planlarda etüdlere uyulaca¤› belirtilmektedir. Üst
ölçek bir plan olan bu Çevre Düzeni Plan›’n›n öncelikle kaynaklar›n korunmas›na yöne-
lik esaslar› tan›mlamas› gerekirken, bu en önemli husus alt ölçekli planlara b›rak›larak
çevre düzeni plan›n›n ifllevi ortadan kalkmaktad›r. Plan bu flekliyle de planlama ilkele-
rine uygun de¤ildir.

Yürürlükte Bulunan Alt Ölçekli Planlar Aç›s›ndan

Ask›ya ç›kar›lan Çevre Düzeni Plan›’yla yap›laflma karar› getirilen alan›n büyük bölü-
münü kapsayacak flekilde, yürürlükte bulunan 1/1.000 ölçekli Uygulama ‹mar Plan›’nda
“‹zmir Valili¤i Özel ‹daresi Balçova Kapl›calar› Tesisi” kullan›m karar› bulunmaktad›r.

Jeotermal kaynak koruma kuflaklar›na uyularak, KAKS: 0,40 de¤erinde ve alan bütü-
nünde uygulama yap›laca¤› öngörülmektedir. Balçova kapl›calar› bölgesinin nitelikle-
ri korunarak gelifltirilmesi için yürürlükte bulunan uygulama imar plan› ve plan notlar›,
do¤al peyzaja ve kaynaklara sayg›l› bir turizm geliflmesini amaçlamaktad›r.

Haz›rlanm›fl olan Çevre Düzeni Plan› ile, yürürlükte bulunan alt ölçek plan›n duyarl›l›-
¤›ndan farkl› olarak, özel proje alan› karar› tan›m› yap›lan bölgede, parsel baz›nda, böl-
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genin özelliklerini, kaynak koruma dengesini gözetmeyen ve bütünsellikten uzak bir
yap›laflman›n önü aç›lmaktad›r. Balçova jeotermal kaynaklar›n›n, potansiyelinin, do¤al
çevresinin bütün ekolojik özelliklerinin bozulmas› süreci bafllayacak, bir anlamda zen-
gin turizm-sa¤l›k potansiyeli bu planla yok edilecektir. Tan›mlanan gerekçelerle ask›-
da bulunan Çevre Düzeni Plan›, planlama ilkelerine ve kamu yarar›na uygun de¤ildir.

Sonuç

Güney Ege Termal Turizm Projesi, ‹zmir ‹nciralt› Turizm Merkezi Tevsii, Balçova Kap-
l›calar› Kesimi 1/25.000 ölçekli Çevre Düzeni Plan› ve Plan Raporu s›n›rl› zamanda ve
s›n›rl› belgeler üzerinde yap›lan de¤erlendirme sonunda yukar›da özetle tan›mlam›fl
oldu¤umuz gerekçeler, aç›klamalar ve tespitler kapsam›nda, getirmifl oldu¤u arazi kul-
lan›m kararlar› ve yap›laflma koflullar›n›n, jeotermal kaynaklara, bölgenin do¤al peyza-
j›na ve çevresine olumsuz etkileri nedeni ile planlama ilkelerine ve kamu yarar›na uy-
gun görülmemektedir.

Onaylanm›fl ve ask›ya ç›kar›lm›fl olan, Güney Ege Termal Turizm Projesi, ‹zmir ‹nciral-
t› Turizm Merkezi Tevsii Balçova Kapl›calar› Kesimi 1/25.000 ölçekli Çevre Düzeni Pla-
n› ve Plan Raporu iptal edilerek, planlama alan›n›n özelliklerine, ‹zmir kentinin, bölge-
nin ve sektörün gerçek gereksinimlerine uygun, do¤al çevre ve jeotermal kaynaklar›-
n›n korunmas›n› esas alan bir yaklafl›mla ve planlaman›n kat›l›m ilkesini gözeterek ye-
niden haz›rlanmas›nda yarar bulunmaktad›r. 

Mimarlar Odas› ‹zmir fiubesi Yönetim Kurulu
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KARABA⁄LAR ‹LÇES‹ KAYMAKAMLIK B‹NASI YER SEÇ‹M‹ HAKKINDA
RAPOR

“ARKA BAHÇEDE KAYMAKAMLIK”

A⁄USTOS 2009

5747 say›l› Kanunla ‹zmir Büyükflehir Belediyesi s›n›rlar› içinde Karaba¤lar ve Bayrakl›
‹lçeleri kurulmufltur. Karaba¤lar ‹lçesi Kaymakaml›k binas› için Bozyaka Mahallesinde
‹ller Bankas› alan›n›n arkas›nda, ‹ller Bankas› alan›n›n bir k›sm› ve yürürlükte bulunan
‹mar Plan›nda Otopark olarak belirlenmifl alan›n birlefltirilmesi ile Kaymakaml›k Hizmet
Binas› yap›lmas› amac›yla ilgili belediyesince 1/1000 Ölçekli Uygulama ‹mar Plan›nda
de¤ifliklik yap›larak Resmi Tesis Alan› olarak belirlenmifltir.

YÖNET‹M MERKEZLER‹ 

Günümüz planlama anlay›fllar›nda üst ölçekli planlarda “Yönetim Merkezleri” bafll›¤› al-
t›nda, Valilik, Kaymakaml›k, Belediye, Adliye vb. ifllevler tan›mlanmaktad›r. Alt ölçek
planlarda ait oldu¤u hizmet türü belirtilmektedir. Yönetim Merkezleri ayn› zamanda
çevrelerini de gelifltirme potansiyeline sahiptirler.

Naz›m ‹mar Planlar› haz›rlan›rken genel olarak ilçelerin Kaymakaml›k Hizmet Binalar›-
n›n, (Hükümet Konaklar›’n›n) yer seçiminde, eriflimi kolay, bir park – yeflil alan ve mey-
danla bütünleflen, alg›lanabilir konumdaki alanlar tercih edilmektedir ya da bu ifllevler
için yeterli büyüklükte alanlar belirlenmektedir.

Karaba¤lar ‹lçesi, gerek alansal bütünlü¤ü gerekse nüfus büyüklü¤ü aç›s›ndan ülke-
mizdeki en büyük ilçeler biri olarak kurulmufltur. Tan›mlanan büyüklü¤ün gere¤i ola-
rak bu yeni ‹lçenin Yönetim Merkezinin yer seçimi konusu önemli bir süreçtir. Kayma-
kaml›k binas› için ayr›, belediye binas› için ayr›, di¤er merkez ifllevleri için ayr› yer se-
çimi ve parçac› yaklafl›mlar yetersiz çözüm aray›fllar›d›r.

Karaba¤lar ‹lçesi Kaymakaml›k Hizmet Binas› ‹mar Plan› De¤iflikli¤i

Bozyaka’da ‹ller Bankas› Binas›n›n arka bahçesinin bir bölümü ve aç›k otopark birlefl-
tirilerek Kaymakaml›k Hizmet Binas› için Resmi Tesis Alan› olarak belirlenmesi amac›y-
la 1/1000 uygulama imar plan› de¤iflikli¤i yap›lmaktad›r.

Ülkenin en büyük ‹lçelerinden biri olan Karaba¤lar ‹lçesi’nin Kaymakaml›k Hizmet Bi-
nas› için seçilen ve planlanan alan, ulafl›m› s›n›rl›, yeterli geniflliklere sahip olmayan 12
mt lik yola cepheli, di¤er üç cephesi ‹ller Bankas› ile tan›mlanan, görülmesi, alg›lanma-
s› yetersiz, Yönetim Merkezi kavram›na uygun olmayan ve Kaymakaml›k Hizmet Bina-
s› için seçilebilecek en olumsuz aland›r. Bu nedenlerle yap›lm›fl olan imar plan› de¤iflik-
li¤i planlama ilkelerine uygun de¤ildir.

‹lçe s›n›rlar›n›n saptanmas›ndaki acelecilik ve duyars›zl›k, ‹lçenin Yönetim Merkezinin
belirlenmesi aflamas›nda da sürmektedir.

SONUÇ:

Karaba¤lar ‹lçesi Kaymakaml›k Hizmet Binas› için yap›lan 1/1000 ölçekli Uygulama
‹mar Plan› de¤iflikli¤inden bir an önce vazgeçilmelidir. Konu öncelikle Naz›m ‹mar Pla-
n› bütünselli¤i içinde ele al›nmal›, kentin yönetim merkezi ifllevlerini karfl›lamaya uygun
konum ve büyüklükte bir alan tan›mlanmal›d›r. 

Mimarlar Odas› ‹zmir fiubesi Yönetim Kurulu
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A⁄USTOS 2009

KARABA⁄LAR ‹LÇES‹ YEN‹ BELED‹YE H‹ZMET B‹NASI YER SEÇ‹M‹
HAKKINDA RAPOR

5747 say›l› kanun kapsam›nda yeni kurulan ‹zmir ‹li Karaba¤lar ‹lçesinin ihtiyac› olan
Belediye Hizmet Binas› yap›lmas› amac›yla ilgili belediyesince yer seçimi ve bu do¤rul-
tuda da 1/1000 ölçekli Uygulama ‹mar Plan› de¤iflikli¤i yap›lmaktad›r.

Belediye Hizmet Binas› için öngörülen alan›n, Bahçelievler mahallesinde, yürürlükte
bulunan 1/1000 ölçekli Uygulama ‹mar Plan›nda PTT Hizmet Alan› ve cep otopark›
olarak tan›mlanm›fl alanlar›n birlefltirilmesi ile elde edildi¤i görülmektedir.

YÖNET‹M MERKEZLER‹

Günümüzde planlama anlay›fl›nda Belediye binalar›, Kaymakaml›k binalar›, Valilik
binalar›, Adliye binalar› vb yap›lar Yönetim Merkezleri olarak tan›mlanmakta, alt ölçek
planlarda ait oldu¤u hizmet türü belirtilmektedir. Yönetim merkezlerinin çevrelerini de
olumlu yönde gelifltirme potansiyeli bulunmaktad›r.

Yönetim Merkezilerinin yer seçiminde, ilkesel olarak, eriflimi kolay, bir park – aç›k –
yeflil alan ve meydanla bütünleflen, alg›lanabilir konum ve di¤er ifllevlerin de yer ala-
bilece¤i yeterli büyüklükteki alanlar tercih edilmektedir.

KARABA⁄LAR BELED‹YE H‹ZMET B‹NASI ALANI

Karaba¤lar Belediye Hizmet Binas› için yer seçilen alan, ‹lçe bütünündeki konumu ve
büyüklük olarak di¤er merkez ifllevlerini karfl›lamakta yetersiz, sorunlu bir aland›r.

Yürürlükte bulunan Uygulama ‹mar Plan›nda, öneri alan›n karfl›s›nda, içinde belediye
hizmeti ile ilgisi olmayan, her türlü ifllevin yer almas›na olanak tan›yan plan notu olan
bir Belediye Hizmet Alan› bulunmaktad›r.

Yürürlükte bulunan imar plan›nda ayn› yerde bir Belediye Hizmet Alan› varken,
karfl›s›na yeni bir Belediye Hizmet Alan› ayr›lmas› ve bu amaçla plan de¤iflikli¤i
yap›lmas›n›n gerekçesi anlafl›lamamaktad›r.

Koflullar bu bölgede yer seçimini zorunlu k›l›yorsa, yürürlükte olan, plandaki mevcut
Belediye Hizmet Alan›n›n yeflil alanla bütünleflen bir meydan olarak planlanmas› daha
do¤ru bir tutum olacakt›r.

SONUÇ:

Karaba¤lar Belediye Hizmet Binas› ile ilgili çal›flmalar›n öncelikle Naz›m ‹mar Plan› etüt
edilerek belirlenmesi gereklidir. Ülkenin en büyük ilçelerinden olan Karaba¤lar ‹lçesinin
Belediye Hizmet Binas›, ulafl›m ba¤lant›lar› yeterli, eriflimi kolay, meydan ve yeflil alan-
larla bütünleflebilen bir konumda olmal›d›r. Bu kapsamda, öncelikle Naz›m ‹mar
Plan›nda etüd edilmek kofluluyla, Karaba¤lar Belediye Hizmet Alan›n›n, alg›lanabilir,
di¤er merkez ifllevlerinin gereksinimlerine de cevap verebilecek büyüklükte, yeflil alan
ve meydanla iliflkisi kurulmufl bir alan olarak yeniden düzenlenmesi olana¤› vard›r

Yap›lm›fl olan Uygulama ‹mar Plan› de¤iflikli¤i s›ralanan nedenlerle Yönetim Merkezi
ifllevine uygun görülmemektedir.  

Mimarlar Odas› ‹zmir fiubesi Yönetim Kurulu
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‹zmir ‹nciralt› Turizm Merkezi Tevsii, Balçova Kapl›calar› Kesimi 1/25000 ölçekli Çevre Dü-
zeni Plan›, Kültür ve Turizm Bakanl›¤› taraf›ndan de¤ifliklikler yap›larak 28.09.2009 tarihin-
de ‹zmir Büyükflehir Belediyesince ikinci kez ask›ya ç›kar›lm›flt›r. Ask›daki plan üzerinde ya-
p›lan incelemeler ve de¤erlendirmelerimiz sonucunda afla¤›daki konular tespit edilmifltir.

Planlaman›n Bütünlü¤ü ‹lkesi Aç›s›ndan

3194 Say›l› ‹mar Kanunu eki olan Plan Yap›m›na Ait Esaslara Dair Yönetmelikte Çevre Dü-
zeni Plan›; ‘’Konut, sanayi, tar›m, turizm, ulafl›m gibi sektörler ile kentsel-kamusal yap› ve ge-
liflme ile do¤al ve kültürel de¤erler aras›nda koruma-kullanma dengesini sa¤layan ve arazi
kullan›m kararlar›n› belirleyen yönetsel, mekânsal ve ifllevsel bütünlük gösteren s›n›rlar için-
de, varsa bölge plan› kararlar›na uygun olarak yap›lan idareler aras›nda koordinasyon esas-
lar›n› belirleyen 1/25000 -1/50000 …ölçekli haz›rlanan, plan notlar› ve raporuyla bir bütün
olan pland›r.’’ fleklinde tan›mlanm›flt›r. Ask›ya ç›kar›lm›fl olan ‹zmir ‹nciralt› Turizm Merkezi
Tevsii, Balçova Kapl›calar› Kesimi 1/25000 ölçekli Çevre Düzeni Plan› ise, yönetsel, mekânsal
ve ifllevsel bütünlük gösteren s›n›rlar› kapsamayan, planlaman›n bütünlü¤ü ilkesine ayk›r› ola-
rak, Turizm merkezi tevsii s›n›rlar›n›n bir k›sm›n› kapsayan flekilde, parçac› olarak haz›rlanm›fl
ve onaylanm›flt›r. Ayn› tarihler içinde ayn› kurum taraf›ndan haz›rlanm›fl olan ‹zmir Turizm
Merkezi ‹nciralt› kesimi Çevre Düzeni plan›ndan kopuk, o planla ve kentle iliflkilenmeyen ve
bütünlük sa¤lamayan bir pland›r. Ayr›ca, Balçova kapl›calar kesiminin de sadece Turizm Te-
sis Alanlar› – Özel Proje Alan› k›sm›n› kapsayan ve sadece yap›laflma hükmü getirilen alanla-
r› tan›mlayan bir pland›r. Bu kesimde bulunan, yürürlükte bulunan planlarda ki orman alan-
lar›, a¤açland›r›lacak alanlar, do¤a yürüyüfl parkurlar› vb…nin planlama alan›nda bulunmas›
ve bu kullan›mlar› koruyacak biçimde planda yer verilmesi gerekirken, plan s›n›r› d›fl›nda b›-
rak›lmas› bu alanlar›n üzerinde yap›laflmaya iliflkin bask›lar› ve spekülasyonu art›racakt›r. 

Do¤al de¤erleri gözetmeden, sadece yap›laflma hükümlerinin yer ald›¤› bir plan›n da kültür
ve turizmin korunmas› ve gelifltirilmesi amac›na hizmet etmeyece¤i aç›kt›r. 

Planlama Alan›n›n Tan›m›, Do¤al Yap›s› ve Koruma Kullanma Dengesinin
Gözetilmesi Aç›s›ndan

Planlama alan›, tarihi kaynaklarda Agamemnon Kapl›calar› olarak tan›mlanan, Homeros ve
Strabon’un eserlerinde ad› geçen bir bölgedir. Bu niteli¤i ile dahi duyarl›l›kla ele al›nmas› ge-
reken bir aland›r. Haz›rlanan plan raporunda bu konuya hiç de¤inilmemesi Kültür ve Turizm
Bakanl›¤›nca haz›rlanan ve turizm amac› tafl›yan bir plan›n raporu için büyük eksikliktir. 

Di¤er yandan, Balçova Termal su kaynaklar›n› ayr›cal›kl› k›lan bir baflka özelli¤i, alan›n çev-
resindeki topografya ve do¤al peyzaj›n oluflturdu¤u ve ‹zmir kenti için çok önemli olan gör-
sel niteli¤idir. Balçova yerlefliminin güney kesiminde Sakarya Caddesi, Teleferik yamaçlar›n-
da do¤al peyzajla (Orman, a¤açl›k, zeytinlik alanlar vb.) Balçova planl› alanlar› aras›nda ya-
pay bir eflik oluflturmaktad›r. Baraj yolu da bu efli¤in devam› niteli¤indedir. Bu efli¤in d›fl›n-
da ve ormanl›k – a¤açl›k alan içinde yaln›zca bir kooperatifin ( 1981’lerin ola¤anüstü koflul-
lar›ndan yararlanan ) yap›laflmas› mevcut olup, alan›n do¤al özelliklerine ve bölgenin pey-
zaj›na olumsuz etkileri olan bu yap›laflma, bütün kentlilerce geçmiflte al›nm›fl çok yanl›fl bir
karar olarak görülmektedir. 

Daha önce haz›rlanm›fl ve ask›ya ç›kar›lm›fl olan plan›n teleferik yamaçlar›n›, baraj yolu çev-
resini ve Narl›dere kesimini yap›laflmaya açan kararlar›n›n bu planda iptal edilmifl olmas›
olumlu bir karard›r. Ancak, tan›mlanan alanlar›n plan onama s›n›rlar›n d›fl›nda ve tan›ms›z b›-
rak›lm›fl olmas› bu olumlu tutumu olumsuzlu¤a dönüfltürmektedir. 

GÜNEY EGE TERMAL PROJES‹ ‹ZM‹R ‹NC‹RALTI TUR‹ZM MERKEZ‹ TEVS‹‹,
BALÇOVA KAPLICALARI KES‹M‹ 28.09.2008 TAR‹H‹NDE ASKIYA ÇIKARILMIfi
OLAN 1/25.000 ÖLÇEKL‹ ÇEVRE DÜZEN‹ PLANI RAPORU

EK‹M 2009
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Balçova Jeotermal su kaynaklar›n›n, çevre ve do¤al nitelikleri bir yana b›rak›larak, do¤al ve
nitelikli peyzaj gözetilmeyerek yaln›zca Turizm amac›yla gelifltirilmesinin amaçlanmas›, tu-
rizmin kendi kaynaklar›n› tüketmesi sonucunu yaratacakt›r. Bir baflka ifadeyle bu planla
önerilen turizm yap›laflma kararlar› do¤al kaynaklar›n ve çevrenin korunmas› dengesini gö-
zetmedi¤i sürece eksik kalacakt›r. Çevre Düzeni Plan› kavram›na uymayacakt›r.

Jeotermal Su Kaynaklar› Aç›s›ndan

Balçova Jeotermal kaynaklar›n›n bulundu¤u bölgede, farkl› zamanlarda MTA taraf›ndan
etüdler yap›larak, kapasite, Jeotermal özellikler ve sahan›n korunmas›na yönelik rapor ve
görüfller oluflturulmufltur. Bu raporlar›n bulgular›na göre 10 derece kaynak koruma alanlar›
s›n›rlar› içinde hiçbir yap›laflmaya ve tesise izin verilmemesi gere¤i belirtilmektedir.

Ancak ask›ya ç›kart›lm›fl olan ÇDP ve raporunda bu konuda bir de¤erlendirme ve zonlar iz-
lenememekte, raporda alt ölçek planlarda etüdlere uyulaca¤› belirtilmektedir. Üst ölçek bir
plan olan bu Çevre Düzeni Plan›n›n öncelikle kaynaklar›n korunmas›na yönelik esaslar› ta-
n›mlamas› gerekirken, bu en önemli husus alt ölçekli planlara b›rak›larak çevre düzeni pla-
n›n›n ifllevi ortadan kalkmaktad›r. Plan bu flekliyle de planlama ilkelerine uygun de¤ildir.

Yürürlükte Bulunan Alt Ölçekli Planlar Aç›s›ndan

Ask›ya ç›kar›lan Çevre Düzeni Plan›yla yap›laflma karar› getirilen alan›n büyük bölümünü
kapsayacak flekilde, yürürlükte bulunan 1/1000 ölçekli Uygulama imar plan›nda “‹zmir Va-
lili¤i Özel ‹daresi Balçova Kapl›calar› Tesisi” kullan›m karar› bulunmaktad›r. Jeotermal kay-
nak koruma kuflaklar›na uyularak, KAKS: 0,40 de¤erinde ve alan bütününde uygulama ya-
p›laca¤› öngörülmektedir. Balçova kapl›calar› bölgesinin nitelikleri korunarak gelifltirilmesi
için yürürlükte bulunan uygulama imar plan› ve plan notlar›, do¤al peyzaja ve kaynaklara
sayg›l› bir turizm geliflmesini amaçlamaktad›r. Haz›rlanm›fl olan Çevre Düzeni Plan› ile yü-
rürlükte bulunan alt ölçek plan›n duyarl›l›¤›ndan farkl› olarak, özel proje alan› karar› tan›m›
yap›lan bölgede, parsel baz›nda ve bölgenin özelliklerini ve kaynak koruma dengesini gö-
zetmeyen ve bütünsellikten uzak bir yap›laflman›n önü aç›lmaktad›r. Balçova Jeotermal
kaynaklar›n›n, potansiyelinin, do¤al çevresinin bütün ekolojik özelliklerinin bozulmas› süre-
ci bafllayacak, bir anlamda zengin turizm-sa¤l›k potansiyeli olumsuz etkilenecektir. Çevre
Düzeni Plan› Plan Hükümlerinin 5.4 maddesinde “Turizm Merkezi ilan›ndan önce ilgili ida-
reler veya bu bu plan›n onaylanmas›ndan önce Kültür ve Turizm Bakanl›¤› taraf›ndan dö-
nemin mevzuat›na uygun olarak onaylanan ve yürürlükte bulunan alt ölçekteki imar plan-
lar›n›n kullan›m kararlar› ve yap›lanma koflullar› geçerli olup, Çevre Düzeni Plan de¤iflikli¤i
koflulu aranmayacakt›r.” denmektedir. Bu not kapsam›nda yürürlükte bulunan Uygulama
‹mar Plan› da geçerli olacakt›r. Ayn› bölge için iki farkl› plan karar›n›n getirilmifl olmas›, plan-
lar aras›nda çeliflkilerin ve karmaflan›n da oluflmas›na yol açacakt›r.

SONUÇ

Güney Ege Termal Turizm Projesi, ‹zmir ‹nciralt› Turizm Merkezi Tevsii, Balçova Kapl›calar›
Kesimi 1/25000 ölçekli Çevre Düzeni Plan› de¤iflikli¤i ve Plan Raporu üzerinde yap›lan de-
¤erlendirme sonunda yukar›da özetle tan›mlam›fl oldu¤umuz gerekçeler aç›klamalar ve
tespitler kapsam›nda, getirmifl oldu¤u arazi kullan›m kararlar› ve yap›laflma koflullar›n›n,
jeotermal kaynaklara, bölgenin do¤al peyzaj›na ve çevresine olumsuz etkileri nedeni ile
planlama ilkelerine ve kamu yarar›na uygun görülmemektedir. Onaylanm›fl ve ask›ya ç›ka-
r›lm›fl olan, Güney Ege Termal Turizm Projesi, ‹zmir ‹nciralt› Turizm Merkezi Tevsii Balçova
Kapl›calar› Kesimi 1/25000 ölçekli Çevre Düzeni Plan› ve Plan Raporu iptal edilerek, plan-
lama alan›n›n özelliklerine, ‹zmir kentinin, bölgenin ve sektörün gerçek gereksinimlerine uy-
gun, do¤al çevre ve jeotermal kaynaklar›n›n korunmas›n› esas alan bir yaklafl›mla ve plan-
laman›n kat›l›m ilkesini gözeterek yeniden haz›rlanmas›nda yarar bulunmaktad›r. 

Mimarlar Odas› ‹zmir fiubesi Yönetim Kurulu
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KURULUfiUNDAN ‹T‹BAREN ÖNEML‹ B‹R L‹MAN KENT‹ OLAN ‹ZM‹R, SON DÖNEM-
DE DÜNYA TUR‹ZM ENDÜSTR‹S‹NDE BÜYÜK GEL‹fiME GÖSTEREN KRUVAZ‹YER
TUR‹ZM‹NE DE EV SAH‹PL‹⁄‹ YAPMAKTADIR. BU BA⁄LAMDA ÜÇKUYULAR ‹SKELE-
S‹’NDE YAPILMASI ÖNER‹LEN KRUVAZ‹YER L‹MANI ‹Ç‹N fiUBEM‹Z YÖNET‹M KURU-
LU B‹R RAPOR HAZIRLAMIfiTIR

‹zmir; Akdeniz’in kuzey do¤usunda, Anadolu yar›madas›n›n bat›s›nda, ad›n› ald›¤› kör-
fezin k›y›s›nda MÖ 3. bin y›lda kurulmufl ve kuruldu¤u tarihten günümüze bütün ça¤-
lar boyunca bir liman kenti olarak gelmifltir. Bu kimli¤ini ve geliflmesini günümüzde de
sürdürmektedir.

‹zmir Körfezi’nde, Alsancak Liman›, Alaybey Tersanesi, Pasaport Liman›, Bostanl› ve
Üçkuyular Arabal› Vapur ‹skelesi, Karfl›yaka, Bayrakl›, Alsancak, Pasaport, Konak, Göz-
tepe yolcu vapuru iskeleleri yer almaktad›r. Kent planlar›, yolcu iskelelerinin ço¤alt›l-
mas›n› önermektedir.

Alsancak Liman› halen ülkemizin en büyük kapasiteli ihracat (konteyner) liman› statü-
sünde ifllevini sürdürmekte, tevsii ve düzenleme çal›flmalar›–aray›fllar› sürmektedir. Y›l-
l›k elleçleme kapasitesi 10 milyon ton olarak tan›mlanmaktad›r. Di¤er yandan özellefl-
tirme program›nda olup ihale süreci devam etmektedir.

‹zmir Kenti Turizm Potansiyeli

‹zmir kenti, Smyrna Arkeolojik alan›, Roma Dönemi Agoras›, Kadifekale, Kemeralt› Ge-
leneksel Ticaret Alan› (kentsel sit alan›), camiler, sinagoglar, havralar, hanlar, ‹zmir Kufl
Cenneti, Agamemnon Kapl›calar› gibi çok önemli do¤al ve kültürel mirasa sahiptir.

‹ZM‹R KÖRFEZ‹ VE KRUVAZ‹YER L‹MAN ÖNER‹S‹ HAKKINDA RAPOR

N‹SAN 2009
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Kente yaklafl›k 1’er saatlik uzakl›kta, Efes, Sardes, Bergama gibi çok tan›nan, tarihin üç
önemli antik kenti, daha yak›n›nda Phokaia, Klazomenai, Teos, Metropolis, Klaros gibi
daha az bilinen antik kentler bulunmaktad›r.

Bütün bu antik yerleflmeler, ‹on, Yunan, Roma, Bizans, Osmanl› uygarl›klar›n›n görkem-
li miras›n› günümüze yans›tmaktad›r. Çok özetle tan›mlanan bu do¤al kültürel miras;
‹zmir kentinin turizm potansiyelinin zenginli¤ini ve özel konumunu öne ç›karmaktad›r.

Kruvaziyer Turizm

Dünyada turizm endüstrisinde son y›llarda Kruvaziyer Turizm büyük geliflme göster-
mektedir. Karayip Adalar›, Balt›k Denizi, Akdeniz ve Uzak Do¤u’yu içeren Cruise rota-
lar›nda y›ll›k yaklafl›k 15 milyon yolculuk gerçekleflmektedir. Bu say›n›n her y›l düzenli
olarak artmakta oldu¤u sektör kurulufllar›nca aç›klanmaktad›r.

Ancak ülkemizin, Akdeniz’de geliflen Kruvaziyer Turizmden ald›¤› turist say›s› yaklafl›k
1 milyon civar›nda olup, büyük çabalarla 320 bin kadar› ‹zmir’e yönlendirilebilmektedir.

‹zmir’de Kruvaziyer Liman Önerisi

‹zmir kentinin yukar›da özetle tan›mlanan turizm potansiyeli nedeniyle Akdeniz rota-
s›ndaki Kruvaziyer turizminden ald›¤› turist say›s›n›n önümüzdeki y›llarda 320 bin tu-
ristten yaklafl›k 1 milyon turiste yükselmesi öngörüsüyle, Üçkuyular’da 8 yolcu gemisi-
nin yanaflabilece¤i özel sektörce gerçeklefltirilecek bir Kruvaziyer Liman önerilmektedir.

Öneri Kruvaziyer Liman alan› Üçkuyular iskelesinin bulundu¤u yerde k›smen deniz dol-
durularak, taranarak ve kaz›klar üzerinde 600 mt. mendirek – yanaflma platformlar›
olarak gündeme getirilmektedir. ‹zmir körfezinin bu kesimi deniz dibi haritalar›na gö-
re en s›¤ bölgelerinden olup, ayn› zamanda ‹nciralt› Lagünü 1o derece Do¤al Sit alan›-
na bitiflik konumdad›r. Öneri Kruvaziyer Liman›n, Do¤al Sit alan›na ve mendirek dol-
gusu ve platformlar›n›n, körfezin deniz dibi ak›nt›lar›na yapaca¤› olumsuz etki gözar-
d› edilmemelidir.

‹zmir körfezinde, Pasaport Liman›, Alsancak Konteyner Liman› ve Alaybey Tersanesi
gibi yo¤un ifllevlere ek olarak Üçkuyular bölgesinde de Kruvaziyer Liman önerilmesi,
körfezin kirlenmesine ve kentin do¤al peyzaj›na büyük olumsuzluklar getirme potan-
siyeli oluflturmaktad›r. 

Kent planlar› körfezin bu bölgesinde büyük yolcu gemileri için yeni bir Kruvaziyer li-
man önermemektedir, bir baflka ifadeyle bu alanda Kruvaziyer Liman, kent plan›na uy-
gun de¤ildir.
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Akdeniz’in Önemli Liman Kentlerinde 
Kruvaziyer Limanlar

Barselona Liman›

Barselona, ‹spanyan›n y›lda 30 milyon turist a¤›rla-
yan en büyük Liman ve turizm kentidir. Kentin tarihi
Liman› yat liman›na dönüfltürülmüfl, eski limana yak›n
yeni konteyner (yük) liman›n› koruyan mendirek ise
ayn› zamanda Kruvaziyer Liman olarak düzenlenmifl,
her iki ifllev ayn› liman bölgesinde bir plan bütünlü¤ü
içinde çözülmüfltür.

Cenova Liman›

Cenova ‹talya’n›n önemli turizm ve tarihi liman kent-
lerinden biridir. Kentin tarihi yerleflim alan›n›n önün-
deki liman bölgesinde, konteyner liman› ve Kruvazi-
yer Liman bir bütünlük içinde düzenlenmifltir. Ayn›
anda çok say›da büyük yolcu gemisi yanaflabilmekte-
dir.

Napoli Liman›

‹talya’n›n güneyinde, Kruvaziyer turizmin en önemli
u¤rak noktalar›ndan olan Napoli kentinin tarihi liman
bölgesinde, konteyner ve yolcu–turizm ifllevleri bir-
likte düzenlenerek çözülmüfltür. Kruvaziyer Liman
tarihi ve ticari kent merkezine bitiflik konumdad›r.

Tunus Liman›

Akdeniz’in güneyinde Antik Kartaca kentinin yan›nda
kurulmufl olan Tunus kentinin liman bölgesi de, kon-
teyner liman› ve Kruvaziyer Liman olarak düzenlen-
mifltir. Yolcu gemileri ve konteyner gemileri ayn› ka-
nalda yak›n konumda yanaflmaktad›rlar.

‹skenderiye Liman›

Akdeniz’in güneydo¤usunda bulunan ‹skenderiye
kentinde de Konteyner Liman› ve Kruvaziyer Liman
ayn› dalgak›ran – mendirek içinde yan yana konum-
lanm›flt›r. Çok say›da büyük yolcu gemisi yanaflabil-
mekte ve iyi düzenlenmifl, bir yolcu terminali ile de-
niz yoluyla gelen yolcular karfl›lanmaktad›r.

Barselona Liman›

Cenova Liman›

Napoli Liman›

Tunus Liman›

‹skenderiye Liman›

Atina Liman›
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Atina Liman›

Ege ve Akdeniz’de denizcilik ve turizm endüstrisi alan›nda önemli bir büyüklü¤e sahip
olan Yunanistan’›n Atina kentinde yeni yük – konteyner liman› ayr›l›nca eski liman ala-
n› büyük oranda Kruvaziyer Turizme yönelik düzenlenmifltir. Turizm liman›nda s›n›rl›
oranda yük-konteyner platformlar› da halen kullan›lmaktad›r.

Sonuç:

Akdeniz’in yukar›da örneklenen önemli Liman ve Turizm kentlerinde, Konteyner Li-
manlar› ve Kruvaziyer Limanlar ayr› ayr› yerlerde geliflmemifl, gelifltirilmemifltir. Akde-
niz de bulunan bütün büyük liman kentlerinde yük ve yolcu limanlar› ayn› liman alan›
içinde düzenlenerek ayr› ayr› ifllevlendirilmifltir. Konteyner liman› ile birlikte veya ya-
n›nda, Kruvaziyer Liman yer alamaz gibi bir zorunluluk yoktur.

Gereksinim ciddiyetle ele al›n›p, iyi bir planlama ve projelendirme yap›larak, liman ala-
n›n›n uygun yerinde, ihtiyaca cevap verecek bir platform-mendirek yolcu terminali ile
birlikte Kruvaziyer Liman olarak düzenlenebilmektedir. Liman alanlar› nitelikli tasar›m
ve uygulamalarla, turizmi destekleyen bir içeri¤e de sahip olabilmektedir. Hamburg,
Rotherdam, Singapur limanlar› gibi baz› limanlar turistlerin gezmesine olanak verecek
tarzda düzenlenmekte ve kent gezi rotalar›n›n bir parças› olmaktad›rlar.

‹zmir’de de, körfezin baflka yerlerinde, körfeze ve kente yeni olumsuzluklar getirecek,
yeni Kruvaziyer liman önermek yerine bugüne kadar oldu¤u gibi ‹zmir liman alan› için-
de gerekli düzenleme ve yenilemeler yap›larak ve ça¤dafl bir yolcu terminali projelen-
dirilerek, istenen turizm potansiyelini sa¤layacak Kruvaziyer Liman gelifltirilebilir. Al-
sancak Liman›’n›n özellefltiriliyor olmas› bu geliflmelere engel de¤ildir, olmamal›d›r.
Hiçbir kurumun, liman özelleflti baflka yerde Kruvaziyer Liman yap›ls›n deme keyfiye-
ti yoktur ve olamaz. 

Mevcut liman, Alsancak ve tarihi ticaret merkezi Kemeralt›’na yaya eriflim mesafesin-
de olmas›, k›sa bir zaman içinde tamamlanarak iflletmeye aç›lacak olan banliyö siste-
minin Alsancak Gar› istasyonuna yak›nl›¤›, limana indirilmesi öngörülen viadüklerin
ulafl›ma aç›lmas›yla çevre yollar›na kesintisiz eriflimin de sa¤lanabilecek olmas› neden-
leriyle de Kruvaziyer liman olarak kent makroformunda uygun konumdad›r. 

Ayr›ca yeni bir düzenlemeyle, rastgele yap›lm›fl yap›lardan, prefabrik malzeme depo
alan› görüntüsünden ar›nd›r›lmas› mevcut liman›n kapasitesini de art›racakt›r.

Ülke turizminde yaflanan art›fl›n yan› s›ra, ‹zmir kentinin, Akdeniz’de giderek yo¤unla-
flan kruvaziyer turizm rotas›nda bulundu¤u yerin güçlendirilmesi gereklidir. Kent Na-
z›m ‹mar Plan›n›n da önerisi olan, ‹zmir liman›n›n turizm liman› (kruvaziyer liman) sta-
tüsünün gelifltirilmesi, yukar›da örneklenerek tan›mlanan veriler ve gerekçeler ba¤la-
m›nda süratle ele al›nmal› ve sonuçland›r›lmal›d›r.

Mimarlar Odas› ‹zmir fiubesi Yönetim Kurulu
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Ülkemizde, kentsel geliflme ve yap›l› çevrenin oluflumunda as›l yönlendirici ve belirle-
yici olan ‹mar Kanunu ve eki yönetmeliklerdir. ‹mar Kanunu’nun tan›mlad›¤› çerçevede
oluflan kentsel planlama prati¤imiz ise en büyük ölçek olarak uygulama imar plan› ile
sonuçlanmakta ve yap›laflma için mimari proje ile uygulama imar plan› aras›ndaki öl-
çeklerde, idari iflleme konu olacak ve uygulamay› yönlendirecek bir baflka kademe bu-
lunmamaktad›r.

Planlama sürecinde yasal zorunluluk olmayan ve kentsel tasar›m kademesi olarak ta-
n›mlad›¤›m›z ve uygulama imar plan›n›n genel yap›laflma kararlar›n›, yerele, alana uy-
gun olarak gelifltirebilecek ayr›nt›lar› içeren ve mimari proje kararlar›n› yönlendirici
katk›larda bulunabilecek kademe, prati¤imizde etkin olarak yeralmad›¤› için kentsel
çevremizin tipleflen yap›lar, ayn›laflan kentler ve yetersiz bir mimari düzeyle doldu¤u
hep yak›nma konusu edilmektedir ki, Mimarlar Odas› da büyük oranda bu yak›nmaya
kat›lmaktad›r.

Çok özetle tan›mlamaya çal›flt›¤›m bu olumsuz geliflme karfl›s›nda zaman zaman çö-
züm aray›fllar› ba¤lam›nda ad›na Estetik Kurul, Ombudsman vb. denilen yeni oluflum-
lar gündeme gelmekte, bazen de örnekte oldu¤u gibi uygulama alan›na tafl›nabilmek-
tedir. Asl›nda mimari tasar›ma de¤il, tasar›m öncesi planlama sürecine yönelik olarak
bu tür kurullar›n yaflama geçirilmesinde sak›nca görülmeyebilir. Ancak mimari tasar›-
m› estetik yönünden de¤erlendirecek estetik kurul üyelerinin mimari konuda estetik al-
g› düzeylerinin ne oldu¤u çok önemli bir sorun ve çok tart›flmal›d›r.

Di¤er yandan Kentsel Sit alanlar›nda ise yap›lan Koruma Amaçl› Uygulama ‹mar Plan-
lar› ço¤unlukla bir “Kentsel Tasar›m Rehberi” önerisiyle biter. KTVKBK’lar›ndan da uy-
gun görüfl alan  bu Kentsel Tasar›m Rehberleri de kentsel sitlerde düzeyli bir yap›lafl-
ma olmas›n› sa¤layamamaktad›r. Nedeni, tipoloji araflt›rmas› yaklafl›m›yla standartla-
flan yap› elemanlar›, söve, cumba, boya, renk, malzeme vb önermelerdir. Önermeler
yerine k›s›tlar tan›mlan›rsa, olmamas› gerekenler belirtilirse, tasar›m›n s›n›rs›z zenginli-
¤i daha nitelikli yap›laflman›n gerçekleflmesini sa¤layabilir.

Be¤eni ile bahsedilen birçok bat› ülkesi kentlerinde, farkl› uygulamalar›n oldu¤u bilin-
mekte, ancak o kentlerde de tart›flmalar sürmektedir. Uygulama genel olarak mimari
tasar›m›n estetik düzeyi üzerinden de¤il, kent mobilyalar›, ilan ve reklam elemanlar›,
kamusal alana eklenecek yap›lar ve düzenlemeler üzerinde yürütülmektedir. Say›lan
bu konularda kentin geneli ve bölgenin özellikleri gözetilerek yerel yönetimler, tan›m-
lar, k›s›tlar, hatta yasaklamalar getirebilmektedirler. Tan›mlanan içerikte bir düzenleme
ve denetleme esasen bizim kentlerimiz için de zorunluluktur denebilir.

Ancak sorun çok boyutlu ve çok hassasiyetle irdelenmesi gereken bir içeriktedir. Bü-
tün uygulamalarda oldu¤u gibi, esnek bir yaklafl›mla, mimari tasar›ma müdahale etme-
den kamusal alanlardaki kent mobilyalar›na, ilan ve reklam uygulamalar›na, yap› cep-
helerindeki projeye ayk›r› klima, tabela, renk vb eklentilere, tabii ki en baflta yap›n›n
ruhsat ve projesine uygun olarak ifllevini sürdürmesinin sürekli denetimine olumlu ba-
k›labilir. Di¤er yandan kentlerin düzeyli bir mimari geliflme göstermesini sa¤lamak, Av-
rupa Konseyi Avrupa Kentsel fiart›n›n da bir önerisidir yerel yönetimlere.

“KENT ESTET‹K KURULU” KONUSUNDA GENEL DE⁄ERLEND‹RME

N‹SAN 2009
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BÜYÜKfiEH‹R BELED‹YELER‹N‹N GÖREVLER‹ AÇISINDAN:

“Kent Estetik Kurul Çal›flma Esas ve Usullerine ‹liflkin Yönetmelik”in dayanak ald›¤›
5216 say›l› Büyükflehir Belediyesi Kanununun 7.g. maddesi “…. Kentsel tasar›m projele-
rine uygun olarak bu yerlere cephesi bulunan yap›lara iliflkin yükümlülükler koymak,……
“ ifadesini içermektedir. Maddenin metninden aç›kça anlafl›ld›¤› gibi, Büyükflehir Bele-
diyesi öncelikle, yetkisinde bulunan caddeler, meydan ve bulvarlar için bir kentsel ta-
sar›m projesi haz›rlayacak, bu yerlere cephesi bulunan yap›lara iliflkin yükümlülükleri
belirleyecektir. Yasan›n tan›mlad›¤› bu ifller yap›lmadan, onayl› kentsel tasar›m projesi
ve yap›lara iliflkin yükümlülükleri aç›kça belirten yönetmelik, flartname vb belgeler ol-
madan, Kent Estetik Kurulunun Mimari Tasar›m› estetik yönden subjektif olarak de¤er-
lendirilebilmesi, dayanak al›nan 5216 say›l› Büyükflehir Belediyesi Kanununa da uygun
de¤ildir. Yönetmeli¤e dayanak al›nan di¤er maddeler, maafl ve personelle ilgili oldu-
¤undan de¤erlendirilmemifltir.

F‹K‹R VE SANAT ESERLER‹ YASASI AÇISINDAN:

Mimari projeler, Fikir ve Sanat Eserleri Yasas›n›n güvencesi alt›ndad›r. Ancak mimari
tasar›m kanunlara ve imar planlar›na, yönetmeliklere uygun olmak zorundad›r. Bu
özelli¤iyle di¤er güzel sanat eserlerinden ayr›l›r. Mimari tasar›m› yönlendirecek kanun,
imar plan› ve yönetmelik ya da di¤er hususlar aç›kça belli olmadan mimari tasar›m›n
bir estetik kurul taraf›ndan s›n›rlar› belirli olmayan bir yöntemle de¤erlendirilmesi, Fi-
kir ve Sanat Eserleri Kanunu’na, kanunla güvenceye al›nm›fl fikir ve sanat eseri meyda-
na getirme özgürlü¤üne ayk›r›d›r.

SONUÇ:

Eskiflehir Büyükflehir Belediyesi, “Kent Estetik Kurulu Çal›flma Esas ve Usullerine ‹liflkin
Yönetmelik” dayanarak ald›¤› as›l kanun olan 5216 say›l› Büyükflehir Belediyesi Kanu-
nunun 7/g maddesine, Fikir ve Sanat Eserleri Kanununa ayk›r›d›r. Mimari projeler kent-
sel tasar›m projesine ve uyulmas› istenen önceden belirlenmifl yükümlülüklere uygun-
luk aç›s›ndan de¤erlendirilebilir. Mimari tasar›m estetik aç›dan de¤erlendirmeye tabi
tutulamaz. Bir baflka ifadeyle, onayl› bir kentsel tasar›m projesi ve Belediye’nin yetkili
organ›ndan karara ba¤lanm›fl yükümlülükler olmadan mimari projeler estetik yönden
de¤erlendirilemez. Ancak say›lan belgelere uygunluk aç›s›ndan de¤erlendirilebilir. Bul-
var, cadde, meydan ve belirlenen bölgelerde konumland›r›lacak kent mobilyalar›, ilan
reklam araçlar› ve elemanlar›, binalara yönelik ölçü, renk vb de¤erlendirmeler ile, Be-
lediyenin kendi üretece¤i tasar›mlar› için böyle bir Estetik Kurulun oluflturulmas› ise il-
gili Belediyenin kendi tasarrufundad›r. Yönetmeli¤in dava konusu edilmesi halinde, bü-
tününün de¤il, 6. maddenin kurulun görevlerini ve yetkilerini belirleyen bölümünde, bi-
rinci bendinin, kurullar›n görevlerini belirleyen bölümün dördüncü bendinin, alt kurul-
lar›n görevlerini belirleyen bölümün birinci bendinin ve ikinci bendinin 8. maddenin 8.1,
8.2 bentlerinin ve 11. maddenin iptali istenebilir.

Mimarlar Odas› ‹zmir fiubesi Yönetim Kurulu
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Uzun saatler boyunca neredeyse kesintisiz süren çal›fltayda Dan›flma Kurulu Üyeleri
aktif olarak öneri gelifltirme ve fikir paylafl›m› süreçlerine önemli katk›lar yapm›fllard›r.
Çal›fltaya aktif olarak 234 üye kat›lm›fl ve 3 oturum boyunca enerjilerini koruyarak da-
n›fl›lan konular› irdeleyerek öneriler gelifltirmifllerdir.

Afla¤›da s›ras›yla her üç oturumun çal›flma konular› ve bu konularla ilgili gelifltirilen
öneriler s›ralanm›flt›r. Dan›flma kurulunun temel görevinin problemli ve potansiyel ge-
liflime aç›k alanlarda çözüm ve geliflim için öneriler gelifltirerek Oda’n›n ilgili kurullar›-
na yol göstermek oldu¤u gözönüne al›narak afla¤›daki sonuçlar de¤erlendirilmelidir.
Sonuçlar Mimarlar Odas› organlar› için önemli ipuçlar› içermektedir.

1. Serbest Meslek Uygulamas› Sürecinde Kurumlar ve Yap›laflma ile ‹lgili Mevzuata
Dair Yaflanan Sorunlar; (2007 Y›l›nda Saptanan Sorunlar)

2008 Kufladas› Dan›flma Kurulu çal›fltay›nda 2007 de yap›lan Dan›flma Kurulunda be-
lirlenen temel problem alanlar›nda yap›lan 3 ayr› oturum düzenlenmifl, öneriler ›fl›¤›n-
da 1. oturumda üzerinde çal›fl›lmas› planlanan öncelikli alanlar afla¤›daki gibi s›n›fland›-
r›lm›flt›r:

1. ‹mar Kanunu ve yönetmeliklerin kurumlarca farkl› yorumlanmas›

2. Mimari projenin hayata geçirilmesi aflamalar›nda kurumlarda yaflanan 
teknik eleman eksikli¤i ve süreç ile ilgili aksakl›klar 

3. Yönetmeliklerin ve projelerin ça¤dafl normlara uygun olarak 
güncellenmesi ve bilgi paylafl›m›

4. Yerel yöneticilerin ve kamu görevlilerinin imar yönetmelikleriyle ilgili 
uygulamalar›ndan kaynaklanan bürokratik engeller

2008 Serbest Çal›flan Mimarlar Çal›fltay›
De¤erlendirme Raporu

Kas›m 2009

2008 Kufladas› Çal›fltay› etkin ve verimli bir çal›fl-
mayla önemli bulgu ve önerilerin belirlenmesini
sa¤lam›flt›r. 2007 Dan›flma Kurulu çal›flmalar›n›n
bir devam› olarak kurgulanan çal›fltayda belirlenen
öncelikli alanlarda öneriler gelifltirilmifl ve bu öne-
riler öncelik s›ras›na konmufltur. Bu önerilerin ana-
lizi ve yorumlanmas› bir komisyon taraf›ndan ele
al›nm›fl ve bu rapordaki son fleklini alm›flt›r. Dan›fl-
ma Kurulu temel fonksiyonlar› aras›nda olan önce-
likli çal›flma alanlar›n› belirlemek ve Mimarlar Oda-
s›’n›n karar organlar›na öneriler sunmak görevini
baflar›yla yürütmüfltür. Sonuçlar ve öneriler mes-
lek prati¤inin sorunlar›n›n bugünkü kesitini aç›kça
yans›tmakta ve oluflturulacak eylem planlar› için
bir altl›k teflkil etmektedir. 
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5. Yönetmelik de¤iflikli¤i veya meslek prati¤i konusunda oda ve mimar iflbirli¤i

6. E¤itim, ifllem ve belge bedelleri

1. oturum sonucunda toplam öneri say›s› ve s›n›fland›rma sonucu ortaya ç›kan öneri
gruplar› say›s›, de¤erlendirilen mimar gruplar› say›s› afla¤›da belirtilmifltir: 

Oturum numaras› : 1. oturum

De¤erlendirilmeye al›nan mimar grubu say›s› : 45 grup

S›n›fland›r›lm›fl Öneri Grubu say›s› : 6 ana öneri 

Toplam Yaz›lm›fl Öneri Say›s› : 199 öneri

Yöntem:

Oluflturulan 45 adet alt çal›flma grubunun oluflturdu¤u öneriler benzerliklerine ve ko-
nular›na göre kümelendirilmifltir. Öneri kümeleri tüm öneriler dikkate al›n›p incelendik-
ten sonra oluflturulmufltur. Ana gruplar›n d›fl›nda kalan ‘di¤er’ grubu hiçbir ana grubun
alt›nda yer almayan kiflisel önerileri içerdi¤i için ana öneri grup bafll›¤› alt›nda incelen-
memifltir.

Sonuçlar: 

Yap›lan analiz sonucunda yukar›da belirtilen 6 ana küme alt›nda toplanan öneriler in-
celenmifl ver her grubun alt›nda ç›kan öneriler frekans s›kl›klar› gözönüne al›narak afla-
¤›daki sonuçlar elde edilmifltir;

1. ‹mar Kanunu ve yönetmeliklerin kurumlarca farkl› yorumlanmas›na iliflkin 
yorumlar aras›nda en s›k karfl›lafl›lan öneriler;

• Yönetmeliklerin çok s›k de¤iflmemesi, de¤iflimin bir süreç sonunda 
gerçekleflmesi, yönetmeliklerin daha aç›klay›c› hale getirilmesi için çizimlerle 
desteklenmesi, kanun yap›c›lar›n›n yoruma aç›k olmayacak flekilde düzenlemeler
yapmalar›,

• Mimari projelerin hayata geçirilmesi aflamalar›nda imar mevzuat›n›n 
(yönetmeliklerinin) daha iyi incelenip yorumsuz hale getirilmesi, netlefltirilmesi, 
yerel yönetimler taraf›ndan sadelefltirilerek tekrar yap›land›r›lmas›, 
yönetmeliklerin uygulanmadan önce pilot çal›flmalar›n›n yap›lmas› ve gereken 
e¤itimlerin (hem yönetmelikleri uygulayanlara, hem de etkilenenlere) sa¤lanmas›,

• Yönetmeliklerin de¤iflen flartlara göre uygun flekilde güncellenmesi,

• Yap›laflmayla ilgili kanunlar, yönetmelikler bir bütün halinde ve birbiriyle 
uyumlu hale getirilerek tek bir mevzuat olarak toparlanmas›, bir tek yap›laflma 
mevzuat› olmas› 
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konusundaki önerilerdir.

2. Mimari projenin hayata geçirilmesi aflamalar›nda kurumlarda yaflanan teknik 
eleman ve süreç ile ilgili aksakl›klar ile ilgili öneriler; 

• Denetimdeki kamu görevlilerinin görevleriyle ilgili olarak teknik yönden sürekli 
e¤itilmesi,

• Belediyelerde çal›flan teknik elemanlar›n (mimar, mühendis, flehir planc›s›, 
tekniker) e¤itimli ve tecrübeli olmas›, belli aral›klarla sürekli mesleki geliflim 
programlar›na devam etmeleri,

• Yap› denetim flirketlerindeki proje denetçisi elemanlar›n mutlaka mesleklerinde 
tecrübeli, yönetmeliklere vak›f olmas› ayn› zamanda Oda taraf›ndan zaman 
zaman e¤itime al›nmas›,

• ‹mar kanunu ve yönetmeliklerin haz›rlanmas›nda mimarlar›n daha etkin görev 
almas›n›n sa¤lanmas›, 

• Kanun ve yönetmelik koyucular yerel yöneticiler ve kamu görevlilerinin serbest
piyasa tecrübesi edinmeleri, serbest piyasa koflullar›ndan haberdar olmalar›,

• Yerel yöneticiler ve kamu görevlilerinin de serbest çal›flan mimarlar gibi SMG 
e¤itimine tabi tutulmas›, 

konusundaki önerilerdir.

3. Yerel yöneticilerin ve kamu görevlilerinin imar yönetmelikleriyle ilgili 
uygulamalar›ndan kaynaklanan bürokratik engellere yönelik öneriler;

• Ruhsatland›rma sürecinin s›n›rland›r›lmas›, h›zland›r›lmas› (yerel yönetimlerce),

• Koruma Kurullar›’n›n daha verimli çal›flmas›,

• Belediyeye verilen ruhsat aflamas›ndaki projeler incelendikten sonra, proje 
üzerindeki eksiklerin, yaz›l› olarak müelliflere verilmesi, böylece proje onay 
sürelerinin k›salt›lmas›.

• Mimari projenin hayata geçirilmesi aflamalar›nda kurumlarda yaflanan sürecin 
k›salt›l›p, mevzuat›n azalt›lmas› için Odalar›n gerekli kamuoyu oluflturma 
çal›flmalar›n› planl› flekilde yapmalar›, verimlilik art›r›c› çal›flmalar› yapmas› ve 
desteklemesi,

• Ruhsat almak için haz›rlanan dosyada evrak say›s›n›n azalt›lmas›. Mimar›n evrak
takipçisi durumundan kurtar›lmas›,

• Mimari projenin çok uzun bir süreçten geçmesini önlemek için tüm birimlerin bir
birlerini takip eden süreç içinde iletiflim a¤› içinde olmas›,

• Belediyelerde (proje görüflmeleri için) görüflme saatleri d›fl›nda nöbetçi memur
bulundurulmas›na 

yönelik önerilerdir.

4. Yönetmelik de¤iflikli¤i veya meslek prati¤i konusunda Oda ve mimar 
iflbirli¤ini destekleyici öneriler;

• ‹fllemlerin flekli, gerekli evraklar ve ücret bilgileri Tapu Kadastro ‹fllem Rehberi 
gibi, belediyelerin mutabakat sa¤lad›¤› bir listeye dönüfltürülmesi. Buna ra¤men
kurum ve kurulufllar›n yasa ve yönetmelik d›fl› keyfi uygulamalar›na karfl›
mimar›n talebiyle ilgili kurum ve kurulufla Mimarlar Odas›’n›n yapt›r›m 
uygulamas› ve/veya düzeltme için ikna/kamuoyu oluflturma çal›flmalar›n›n yap›lmas›,

• ‹mar Kanunu ve yönetmelikleri konusunda, ruhsat veren kurum (belediye imar 
iflleri) ile projeyi denetleyen Mimarlar Odas› aras›nda, sorunlar ve çözümleri 
konusunda ortak bir koordinasyon sa¤lanmas›,
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• Ruhsat mercileri ile Oda yönetimlerinin her de¤ifliklikte karfl›l›kl› görüflmeler 
yapmas› sa¤lanarak üyelerin do¤ru ve zaman›nda bilgilendirilmesi,

• Belediye Meclis Kararlar›nda, Mimarlar Odas›’n›n müdahil olma f›rsat› verilmesi, 
Belediyelerde mimari projelerin denetlenmesini mimar ünvan›na sahip bir bireyin
gerçeklefltirmesine 

yönelik önerilerdir.

5. Yönetmeliklerin ve projelerin ça¤dafl normlara uygun olarak güncellenmesi 
bilgi paylafl›m›na yönelik öneriler;

• Yönetmeliklerle ilgili kurumlar aras› yap›lan (uygulama sorunlar› ile ilgili) 
yaz›flmalar›n Oda’n›n internet sayfas›nda yay›nlanmas› ve bu flekilde süreçlerin 
üyeler için fleffafl›¤›n›n sa¤lanmas›,

• Yönetmelik de¤iflikliklerinin Oda taraf›ndan sürekli internet ortam›nda 
güncellenmesi,

• Yönetmeliklerdeki de¤iflikliklerin e-mail yolu ile tüm mimarlara gönderilmesi 
(serbest ya da kamu),

• Mevzuat ile ilgili her de¤iflikli¤in örnek uygulamalar ile üyelere aktar›lmas›, 
bilgilerin güncellenmesi,

• Yönetmelik de¤iflikliklerinin etkin haberleflme araçlar›yla bildirilmesi. Mimarlar 
Odas› taraf›ndan ça¤dafl normlara uygun ‹mar Kanunu ve yönetmeli¤i 
çal›flmas›n›n yap›lmas› ve bu çal›flman›n Genel Merkez taraf›ndan Bakanl›¤a 
iletilmesi do¤rultusunda gerekli çal›flman›n yap›lmas›,

• Belediyelerin web sayfalar›nda imar uygulama flekillerinin ve ilgili 
yönetmeliklerin yay›nlanmas›na 

yönelik önerilerdir.

6. E¤itim, ifllem ve evrak ücretleri ile ilgili öneriler;

• Oda mesleki denetim bedellerinin yüksek olmas› ve bunun indirilmesi ya da 
yeniden gözden geçirilmesine yönelik öneridir.

1.Oturumda öneri say›lar›n›n konulara göre da¤›l›m›:

ÖNER‹
ÖNCEL‹K

SIRASI ÖNER‹ GRUPLARI

KONUYLA
‹LG‹L‹ ÖNER‹

SAYISI

KATILIM
‹Ç‹NDEK‹
A⁄IRLI⁄I

1 ‹mar Kanunu ve yönetmeliklerin kurumlarca 
farkl› yorumlanmas›

2 Mimari projenin hayata geçirilmesi aflamalar›nda 
kurumlarda yaflanan teknik eleman ve süreç ile ilgili aksakl›klar

3 Yerel yöneticilerin ve kamu görevlilerinin imar 
yönetmelikleriyle ilgili uygulamalar›ndan kaynaklanan 
bürokratik engeller

4 Yönetmelik de¤iflikli¤i veya meslek prati¤i konusunda 
Oda ve mimar ifl birli¤i

5 Yönetmeliklerin ve projelerin ça¤dafl normlara uygun 
olarak güncellenmesi ve bilgi paylafl›m›

6 E¤itim, ifllem ve evrak ücretleri

7 Di¤er

TOPLAM

71

50

21

21

17

4

15

199

36%

25%

11%

11%

8%

2%

7%

100
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SONUÇ: Yönetmelik ve mevzuatlar›n daha etkin ve verimli bir meslek prati¤ine uygun
olarak sadelefltirilmesi ve güncellenmesi, ruhsat alma süreçlerindeki sürenin k›salt›l-
mas›, uygulamada eflgüdümün sa¤lanmas› ve mevzuat›n yoruma aç›k olmadan net fle-
kilde gelifltirilmesi, süreçteki tüm taraflar›n sürekli e¤itimi ve birbirlerini anlamalar› için
gerekli koordinasyon ve iletiflim ortamlar›n›n sa¤lanmas› fleklinde önerilerin yo¤unlafl-
t›¤› analiz edilebilir. Oda karar organlar›n›n orta ve uzun vadede bu konularda uygun
strateji ve planlar› gelifltirmesi ve uygulamas› meslek prati¤inin niteli¤ini art›rmada
önemli faydalar sa¤layacakt›r. 

2. Mimarl›k Hizmetlerinin Bedellendirilmesi ve Bedellerin Denetlenmesine ‹liflkin
Sorunlar:

2008 Kufladas› Dan›flma Kurulu çal›fltay›nda 2007’de yap›lan Dan›flma Kurulu’nda be-
lirlenen temel problem alanlar›nda fikir al›flverifli ortam› yaratmak ve olas› çözüm öne-
rilerinin belirlenmesi amaçlanm›flt›r. Üzerinde çal›fl›lmas› planlanan öncelikli alanlar
afla¤›da belirtilmifltir:

1. Mimarl›k hizmet bedellerinin saptanmas›, mimarl›k hizmetlerine iliflkin bedellere
uyulmamas›,

2. Mesleki denetim bedelleri,

3. Faturan›n Oda taraf›ndan denetlenmesi,

4. KDV oran›.

2. Oturumda çal›fltaya kat›lan üye say›s› ve oluflturulan önerilerin say›s› afla¤›dad›r: 

Çal›fltaya Kat›lan Say›s› : 234 üye

Form Dolduran Say›s› : 182 form

Yaz›lm›fl Öneri Say›s› : 528 öneri

Dan›flma Kurulu üyelerinin bu konuda gösterdikleri çaba ve enerji Oda Yönetimi için
kayda de¤er katk›lar ve öneriler gelifltirilmesini sa¤lam›flt›r. Çal›fltayda ayn› zamanda
üyeler aras› iletiflimin geliflti¤i, meslek prati¤i ile ilgili önemli paylafl›mlar›n üyeler ara-
s›nda gerçekleflti¤i gözlenmifltir. 

Yukar›da belirlenen öncelikli konularla ilgili genel bilgilendirmeler ve grup çal›flmalar›
sonuçlar› Dan›flma Kurulu sonras›nda oluflturulan komisyon taraf›ndan detayl› olarak
de¤erlendirilmifl ve afla¤›daki sonuçlar Dan›flma Kurulu’nun öncelikli önerileri olarak
özetlenmifltir. Dan›flma Kurulu üyelerince gelifltirilen ve öncelik s›ras›na sokulan bu
öneriler Oda’n›n yetkili organlar›n›n alacaklar› kararlarda önemli katk›lar sa¤layabilir.
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Mimarl›k Hizmetleri Bedelleri ve Mesleki Denetim Hakk›nda Öneriler
Bu konuyla ilgili Dan›flma Kurulu taraf›ndan gelifltirilen öneriler frekans ve pareto ana-
lizi yap›larak de¤erlendirilmifl ve öncelik s›ras›na konmufltur. Bu çerçevede Dan›flma
Kurulumuzun ortak çal›flmas›nda gelifltirilen öneriler ve öncelik s›ralamas› afla¤›daki gi-
bidir. Bu veriler konu ile ilgili uygulamalarda karar verme aflamas›nda önemli bir des-
tek olarak fayda sa¤layabilir. 

Frekans ve Pareto analizi ile önerilerin öncelikli olarak s›ralanm›fl durumlar›:

ÖNER‹
ÖNCEL‹K

SIRASI ÖNER‹N‹N ÖZÜ
ÖNER‹

SAYISI

KATILIM
‹Ç‹NDEK‹
A⁄IRLI⁄I

ÖNER‹LER‹N
‹Ç‹NDEK‹
A⁄IRLI⁄I

1 K.D.V. oranlar›n›n düflürülmesi için çal›flmalar yap›ls›n. 

2 Mesleki denetim bedelleri düflürülsün.

3 Fatura denetimi güncel haliyle devam etsin.

4 Kademeli fatura denetimi yap›ls›n.

5 Mimarlar Odas› fatura denetimi yapmas›n. 

6 Proje ücretlerinin banka yolu ile tahsil edilmesi sa¤lans›n. 
M.O.'nca ödemeler denetlensin. 

7 Serbest mimarl›k hizmet bedelleri düflürülsün.

8 Proje denetim kalitesinin art›r›lmas› için çal›flmalar yap›ls›n. 

9 Faturalar koçanlar›yla birlikte denetlensin.

10 Proje hizmeti vergi dilimlerinin düzenlenmesi için çal›flmalar 
yap›ls›n. (5846 S. K. çerçevesinde) 

11 Denetlenen faturalar Maliye'ye verilsin.

12 Fatura denetiminin ülke genelinde ayn› flekilde uygulanmas› 
sa¤lans›n.

13 Meslek eti¤inin gelifltirilmesi için çal›flma yap›ls›n.

14 Mesleki denetim bedelleri güncel haliyle devam etmeli. 

15 Fatura denetimi y›l sonunda tüm ifller üzerinden yap›ls›n 
(veya KDV beyannamesine bak›ls›n); B.T.B. verilmesi 
için ön flart olsun.

16 Fatura denetimi yap›ls›n; fatura miktar› denetlenmesin.

17 Mesleki denetim bedelleri proje alanlar› ile orant›l› hale getirilsin.

18 Proje niteli¤inin yükseltilmesi için çal›flmalar yap›ls›n.

57

53

39

37

31

31

27

18

16

15

14

14

13

13

12

10

9

8

31,32%

29,12%

21,43%

20,33%

17,03%

17,03%

14,84%

9,89%

8,79%

8,24%

7,69%

7,69%

7,14%

7,14%

6,59%

5,49%

4,95%

4,40%

10,75%

10,00%

7,36%

6,98%

5,85%

5,85%

5,09%

3,40%

3,02%

2,83%

2,64%

2,64%

2,45%

2,45%

2,26%

1,89%

1,70%

1,51%
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19 Mesleki denetim bedellerinde bölge katsay›s› uygulans›n.

20 T.U.S.lar›n sicilleri için binan›n bitti¤i veya inflaat›n 
durdu¤u, M.O.'nca tespit edilsin.

21 Asg.Ücr.tarifesinin uygulanmas›n›n sa¤las›n. 
Uygulamayanlar için cezai yapt›r›mlar getirilsin.

22 ‹mzac› mimarlar deflifre edilsin.

23 Mesleki ücret tarifesi kald›r›ls›n.

24 Fatura denetiminde di¤er meslek odalar› ile iflbirli¤i yap›ls›n.

25 Serbest mimarl›k hizmet bedellerinde dengesizlikler giderilsin.

26 Faturalar aç›k kesilebilsin.

27 SMG hizmet kalitesinin art›r›lmas› için çal›flmalar yap›ls›n.

28 Yap› s›n›f› tan›mlar›n›n düzeltilmesi için çal›flmalar yap›ls›n.

29 Proje denetiminde adaletli davran›ls›n.

30 Serbest mimarl›k hizmet bedelleri düflürülmesin.

31 Mimarl›k bürolar› istihdam, program lisans›, teknik altyap› 
aç›s›ndan incelenerek tescillenmelidir.

32 Mimarlar Odas› ifl da¤›t›m› yaps›n.

33 T.U.S. Denetimin bedeli al›nmas›n.

34 Serbest Mimarl›k Hizmet Bedeli formülü yeniden haz›rlanmal›.

35 Mesl. Uyg. So.'nun denetimi yap›lmad›¤›ndan, 
M.U.S. üzerinden mesl.de. bedeli al›nmas›n.

36 Mimarlar Odas›, mimar ile iflveren aras›ndaki sözleflmeyi almas›n.

37 ‹flin yap›ld›¤› bölgedeki mimara mesleki rekabette avantaj sa¤lans›n.

38 Mimarlar Odas› taraf›ndan M.U.S. denetimi yap›ls›n.

39 T.U.S. bedelleri yükseltilsin.

40 Maliyenin K.D.V. denetimini Asg.Hzm. firt. göre 
yapmas›n› sa¤layan mevzuat de¤ifltirilsin.

41 Tüzel kiflilerin proje hizmeti vermemesi; bu hizmetin 
gerçek kiflilerin serbest meslek makbuzu ile vermesi sa¤lans›n

42 Yerel yönetimlerin BTB ve SDB aramas› sa¤lanmal›d›r.

ÖNER‹
ÖNCEL‹K

SIRASI ÖNER‹N‹N ÖZÜ
ÖNER‹

SAYISI

KATILIM
‹Ç‹NDEK‹
A⁄IRLI⁄I

ÖNER‹LER‹N
‹Ç‹NDEK‹
A⁄IRLI⁄I

6

5

5

5

4

4

4

4

3

3

3

3

3

3

3

3

2

2

2

2

2

2

2

2

3,30%

2,75%

2,75%

2,75%

2,20%

2,20%

2,20%

2,20%

1,65%

1,65%

1,65%

1,65%

1,65%

1,65%

1,65%

1,65%

1,10%

1,10%

1,10%

1,10%

1,10%

1,10%

1,10%

1,10%

1,13%

0,94%

0,94%

0,94%

0,75%

0,75%

0,75%

0,75%

0,57%

0,57%

0,57%

0,57%

0,57%

0,57%

0,57%

0,57%

0,38%

0,38%

0,38%

0,38%

0,38%

0,38%

0,38%

0,38%
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43 Proje hizmeti için her mimara y›ll›k kota uygulamas› yap›ls›n. 
(T.U.S. Gibi)

44 Tüm proje denetimleri için tek belge bedeli al›ns›n.

45 Mesleki denetimden bedel al›nmas›n.

46 Mimarlar Odas› taraf›ndan T.U.S. denetimi yap›ls›n.

47 fiantiye flefli¤i bedelinin bankaya yat›r›ld›¤› 
M.O. taraf›ndan denetlenmeli.

48 T.U.S. faturalar› kademeli olarak denetlensin.

49 Mesleki denetim bedelleri art›r›ls›n.

50 Mimarlar Odas›'na fazla proje getiren 
bürolar özellikle denetlensin.

51 Sözleflme denetimi s›k›laflt›r›ls›n.

52 Banka yolu ile tahsi edilen proje bedelinin %25'i y›l 
sonunda BTB alm›fl bürolara da¤›t›ls›n.

53 M.O. Proje bedellerini nakit olarak tahsil etsin. 
Vergi Dai. ‹le iliflkinerek vergi kesintisini yaps›n; bakiye mimara verilsin.

54 fiantiye flefli¤i tan›t›m belgesi harc› düflürülsün.

55 Bölge katsay›s› kald›r›ls›n.

56 T.U.S. limiti artt›r›ls›n.

57 Asgari Proje Bedelleri Tablosunun ismi "Mesleki Denetim 
Bedelinin Hesaplanmas›na Esas Ücret Tablosu" yap›ls›n.

58 T.U.S. Mesleki denetim bedeli de kademeli düzenlenerek 
maktu bedeller haline getirilsin.

59 Serbest Mimarl›k hizmet bedelleri Serbest Çal›flan Mimarlar 
komisyonunca belirlensin.

60 fiantiye flefleri Oda taraf›ndan yeni mezunlar 
aras›ndan s›rayla atans›n.

61 Proje tip sözleflmesi yeniden haz›rlans›n. Ayr›ca sözleflme 
yap›m›nda hukuk dan›flmanl›¤› sa¤lans›n.

62 Mimarlar›n, mimari proje d›fl›nda hiçbir projenin 
yüklenicisi olmamal›d›r.

ÖNER‹
ÖNCEL‹K

SIRASI ÖNER‹N‹N ÖZÜ
ÖNER‹

SAYISI

KATILIM
‹Ç‹NDEK‹
A⁄IRLI⁄I

ÖNER‹LER‹N
‹Ç‹NDEK‹
A⁄IRLI⁄I

2

2

2

2

2

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1,10%

1,10%

1,10%

1,10%

1,10%

0,55%

0,55%

0,55%

0,55%

0,55%

0,55%

0,55%

0,55%

0,55%

0,55%

0,55%

0,55%

0,55%

0,55%

0,55%

0,38%

0,38%

0,38%

0,38%

0,38%

0,19%

0,19%

0,19%

0,19%

0,19%

0,19%

0,19%

0,19%

0,19%

0,19%

0,19%

0,19%

0,19%

0,19%

0,19%
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63 Bölge katsay›s›lar› düflürülmesi yönünde yeniden düzenlensin.

64 BTB sahibi mimarlardan tan›t›m belgesi bedeli al›nmas›n.

65 Bölge katsay›s›lar› yükseltilmesi yönünde yeniden düzenlensin.

66 Asgari ücret tarifesi Resmi Gazetede yay›nlans›n.

67 Hizmet bedellerinin alt›nda ifl alanlar teflhir edilsin.

68 Mimarlar Odas› kurumlarla mimar aras›nda kolaylaflt›r›c› 
ve uzlaflt›r›c› ifllev üstlenmelidir.

69 Mesleki Denetim Bedelini denetimi isteyen kurum 
(M.O. ve/veya belediye) ödesin. 

70 Mesleki Denetim Bedelleri fiubelerde kals›n; 
merkeze göderilmesin.

71 Serbest Mimarl›k Hizmet bedelleri Genel Kurulda 
seçilecek komisyonla belirlenmeli.

72 Mesleki Denetim Bedelleri s›k kademeli maktu olmal›.

73 Fatura denetiminin yap›lmas› veya yap›lmamas›na 
BTB sahibi yerel mimarlar karar versin.

ÖNER‹
ÖNCEL‹K

SIRASI ÖNER‹N‹N ÖZÜ
ÖNER‹

SAYISI

KATILIM
‹Ç‹NDEK‹
A⁄IRLI⁄I

ÖNER‹LER‹N
‹Ç‹NDEK‹
A⁄IRLI⁄I

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

0,55%

0,55%

0,55%

0,55%

0,55%

0,55%

0,55%

0,55%

0,55%

0,55%

0,55%

0,19%

0,19%

0,19%

0,19%

0,19%

0,19%

0,19%

0,19%

0,19%

0,19%

0,19%

Bu tablodan anlafl›laca¤› üzere Dan›flma Kurulu üyelerinin öncelikli olarak önerdikleri
konular aras›nda KDV oran›n›n ve mesleki denetim bedellerinin düflürülürken fatura
denetiminin mevcut haliyle devam etmesi oldu¤u görülebilir. Bunun yan›nda Fatura
denetiminin usulüyle ilgili önerilerinde öncelikler aras›nda s›raland›¤› gözlenebilir. Bun-
lar aras›nda kademeli fatura ve koçanla fatura denetimi gibi önerilerin yan›s›ra, dene-
timin Maliye taraf›ndan yap›lmas› önerileri de yer alm›flt›r. Serbest mimarl›k hizmet be-
dellerinin düflürülmesi de bir grup Dan›flma Kurulu üyesince öncelikli olarak önerilmifl-
tir. Öneriler aras›nda meslek eti¤inin gelifltirilmesi için çal›flmalar yap›lmas› da vurgu-
lanm›flt›r. 

Mesleki Denetim Bedelleri

Mesleki denetim bedeli ile ilgili olarak yap›lan frekans analizinde Dan›flma Kurulu üye-
lerinin görüfllerinin afla¤›daki gibi flekillendi¤i görülmektedir.

ÖNER‹ KATILIM (%)

Mesleki denetim bedelleri uygundur 7.14

Mesleki denetim bedeli ile ilgili di¤er öneriler 16.48

Mesleki denetim bedelleri düflürülsün 29.12

Mesleki denetim bedelleri hakk›nda görüfl bildirmeyenler 7.26

%100

Mesleki denetim bedelleri hakk›nda görüfl bildirmeyen Dan›flma Kurulu üyeleri d›fl›nda
bir grup üyenin mesleki denetim bedellerinin düflürülmesi konusunda öneriler gelifltir-
di¤ini ve di¤er bir grup üyenin de mesleki denetim bedelinin al›nmas›yle ilgili usül ko-
nusunda öneriler gelifltirdi¤i görülmektedir. Bu öneriler aras›nda önceli¤i mesleki de-
netim bedellerinin proje alanlar›yla orant›l› olmas› ve bölge katsay›s› uygulanmas› yer
almaktad›r. 
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Faturan›n Oda Taraf›ndan Denetlenmesi

Faturan›n Oda taraf›ndan denetlenmesi konusunda Dan›flma Kurulu üyelerinin görüfl-
leri frekans analizi ile irdelendi¤inde afla¤›daki tablo ortaya ç›kmaktad›r:

ÖNER‹ KATILIM (%)

Fatura denetim ile ilgili di¤er öneriler 6.0

Fatura denetim ile ilgili görüfl bildirmeyenler 12.6

Fatura denetimi yap›lmas›n 17.0

Fatura denetimi yap›lmas› devam etsin 64.4

%100

Fatura denetimi ile ilgili Dan›flma Kurulu üyelerinin önemli bir k›sm›n›n denetimlerin
devam etmesini önerdi¤i aç›kca izlenmektedir. Çal›fltay sürecinde fatura denetiminin
usulüyle ilgili çeflitli öneriler kat›l›mc›lar taraf›ndan gelifltirilmifltir. Bunlar aras›nda ya-
p›lan analizlere gore öncelik s›ras› ile flu önerilerin gelifltirildi¤i belirlenmifltir:

1. Kademeli fatura denetiminin yap›lmas›,

2. Proje ücretlerinin banka yoluyla tahsisinin sa¤lanmas› ve Oda taraf›ndan 
denetlenmesi, 

3. Faturalar›n koçanlar›yla birlikte denetlenmesi, 

4. Denetlenen faturalar›n Maliyeye iletilmesi, 

5. Fatura denetiminin y›l sonu tüm ifller üzerinden yap›lmas› 

KDV Oran›

2007 Dan›flma Kurulu çal›fltay›nda önemli bir sorun alan› olarak belirlenen KDV oranlar› ay-
n› flekilde 2008 Dan›flma Kurulu üyelerince de önemli bir alan olarak belirlenmifltir. Dan›fl-
ma Kurulu kat›l›mc›lar›n›n önerileri incelendi¤inde önemli bir bölüm üyenin KDV oranlar›n›
yüksek buldu¤unu ve bu oranlar›n düflürülmesi için Odan›n çal›flma yapmas›n› önerdi¤ini
görebiliriz. Bu çerçeve Odan›n ‹cra kurullar›na bu önerinin öncelikli olarak iletilerek de¤er-
lendirilmesi önemli görülmüfltür. Bu konuda sonuca odakl› (KDV oran›n›n düflürülmesi) ey-
lem planlar› Dan›flma Kurulu’nca önemle ve öncelikle tavsiye edildi¤i yorumlanabilir.

Sonuç:

Mesleki denetim bedellerinin ve KDV oranlar›n›n düflürülmesi, fatura denetimin deva-
m› gibi önerileri Dan›flma Kurulu üyelerinin önemli bir bölümünün destekledi¤ini bu-
nunla beraber uygulama için çeflitli önerilerin gelifltirildi¤i analiz edilmifltir. Gelifltirilen
önerilerin önemli bir bölümünün etik ve mevcut yasa ve mevzuata uygun oldu¤u bul-
gusu da önemli bir göstergedir. Meslek prati¤inin daha sa¤l›kl› zeminlere tafl›nmas›
için oluflturulan önerilerin öncelik s›ralamalar›na göre de¤erlendirilmeleri önemlidir. 

3. Sürekli Mesleki Geliflim Sürecine ‹liflkin Sorunlar;

• Üniversitelerde verilen mimarl›k e¤itiminin yetersizli¤i, yeni mezunlara staj zorunlulu¤u,

• ‹nternet üzerinden e¤itim olanaklar›n›n sa¤lanmas›,

• Mesleki deneyim ve üretimin kredilendirilme koflullar› içinde de¤erlendirilmesi,

• E¤itimlerin çeflitlenmesi,

• Tüm üyeleri kapsamas›,

• SMG bedellerinin de¤erlendirilmesi,

• SMG’nin büro tescil belgesi için ön koflul olmas›.
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Öneriler çerçevesinde 3. oturumda çal›fl›lmas› planlanan öncelikli alanlar afla¤›daki gi-
bi s›n›fland›r›lm›flt›r:

1. Üniversitelerde verilen mimarl›k e¤itiminin yetersizli¤i, yeni mezunlara 
staj zorunlulu¤u, 

2. ‹nternet üzerinden e¤itim olanaklar›n›n sa¤lanmas›, 

3. Mesleki deneyim ve üretimin kredilendirilme koflullar› içinde de¤erlendirilmesi
ve SMG’nin büro tescil belgesi için ön koflul olmas›, 

4. E¤itimlerin çeflitlenmesi, gelifltirilmesi tüm üyeleri kapsamas›, 

5. SMG bedellerinin de¤erlendirilmesi, 

Çal›fltayda yap›lan 3. oturum sonucunda toplam öneri say›s› ve s›n›fland›rma 
sonucu ortaya ç›kan öneri gruplar› say›s›, de¤erlendirilen mimar gruplar› say›s› 
afla¤›da belirtilmifltir:

Oturum numaras› : 3. oturum

De¤erlendirilmeye al›nan mimar grubu say›s› : 47 grup

S›n›fland›r›lm›fl Öneri Grubu say›s› : 5 ana öneri 

Toplam Yaz›lm›fl Öneri Say›s› : 184 öneri

Yöntem:

Çal›fltay›n 3. Oturumunda oluflturulan 47 grup geliflim/çözüm önerileri üretmek üzere
yukar›daki konularda ortak çal›flma yapm›fllard›r. Bu çal›flmalar›n sonucunda ç›kan
öneriler de frekans analizi yap›larak afla¤›da verilmifltir.

Sonuçlar: 

Yap›lan inceleme sonucunda yukar›da belirtilen 6 ana grup alt›nda toplanan öneriler
incelenmifl ver her grubun alt›nda ç›kan öneriler frekans s›kl›klar› göz önüne al›narak
afla¤›daki sonuçlar elde edilmifltir

1. Mesleki deneyim ve üretimin kredilendirilme koflullar› içinde de¤erlendirilmesi ve
SMG’nin büro tescil belgesi için ön koflul olmas› ile ilgili öneriler,

• SMG büro tescil belgesi için ön koflul olmamas›,

• SMG nin zorunlu olarak devam etmesi ve tüm üyeleri kapsamas›,

• Güncel mimarl›k ortam›nda tart›fl›lan konular›n (yönetmeliklerden kaynaklanan 
güncel sorunlar s›¤›nak ve bodrum vs gibi) teknik bilginin geliflmesini gerektiren
konular›n SMG e¤itim konular› ile paralelli¤inin sa¤lanmas›,

• Seminerlerin Temsilciliklerde de gerçekleflebilmesi,

• Kamu çal›flanlar›n› da kapsamas›, SMG e¤itimleri için zorunluluk getirilmesi,

• Mesle¤i fiilen yapanlarla yapmayanlar için ayn› kredi oranlar›n›n olmamas›. 
Örne¤in 15 y›l boyunca mimarl›k mesle¤ini yapan›n da, 1 y›ll›k bir yeni mimar›n da
15 kredi almamas›. Aranan kredi oran›n›n y›lara göre azalt›lmas›,

• SMG e¤itimlerinin firmalar›n kendi tan›t›mlar› ve reklam amaçlar› do¤rultusunda
olmas›n›n engellenmesi. Ayr›ca bu e¤itimleri sunan kiflilerin daha dikkatli ve 
özenli seçilmesi, 

• Konular›n slayt vs gibi örneklerin yan› s›ra somut örneklerle güçlendirilmesi ve 
uygulama olanaklar›n›n yarat›lmas›na 

yönelik önerilerdir.
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2. Üniversitelerde verilen mimarl›k e¤itiminin yetersizli¤i, yeni mezunlara staj zo-
runlulu¤u ile ilgili öneriler;

• Ö¤retim görevlilerinin donan›m›n›n art›r›lmas›, akademisyenlerle beraber çal›flan
uygulama sürecinde mimarlar›n okullarda çal›flmas›n›n sa¤lanmas›,

• Yeni mezunlara staj zorunlulu¤u olmas› ve resmi kurumlara da yeni mezunlara 
staj olana¤› sa¤lamalar› için zorunluluk getirilmesi,

• Üniversitelerde mimarl›k e¤itiminde verilen standart dersler haricinde uygulama
koflul ve flartlar›n›n ö¤retilmesi. Resmi daire ve kurumlarda ifl yapabilmenin 
ö¤retilmesi, 

• Yeni mezun mimarlar›n teori hariç di¤er prati¤e dayal› konularda kanun, 
yönetmelik, mevzuat, konular›nda zorunlu e¤itime tabi olmas›, 

• SMG e¤itimlerinin ehil kiflilerce yap›l›p s›navlar›n da gerekiyorsa akademik 
kiflilerce yap›lmas›. 

• Yeni mezun mimara büro tescil belgesi verilmeden önce staj zorunlulu¤unun 
getirilmesi,

• Yeni mezun mimarlara belli bir piyasa tecrübesi olmadan BTB verilmemesi, 
mezuniyet sonras› 1-3 y›l staj zorunlulu¤u getirilmesi.

• Mimarl›k e¤itiminin 4 y›l›n sonunda 2 y›l daha uygulanmaya yönelik devam 
etmesi bu yetersizli¤i giderilmesi. 

• Mezun olduktan sonra da en az bir y›l ciddi staj e¤itimi al›nmas›. Avan proje 
ölçe¤inden daha detayl› çal›flmalar yapt›r›lmas›,

na iliflkin önerilerdir.

3. E¤itimlerin çeflitlenmesi, gelifltirilmesi tüm üyeleri kapsamamas› konusunda ilgili
öneriler;

• Dan›flma Kurulu çal›fltaylar›n›n y›lda en az 4 kez yap›lmas›. Al›nan tavsiye 
kararlar›n›n uygulamaya geçirilmesi konusunda hassasiyet ve bilgilendirme 
sa¤lanmas›,

• Oda’da baflka mühendis gruplar› ile ilgili dan›flma bilgilendirme toplant›lar›n›n 
yap›lmas›,

• ‹htisaslaflman›n olmas›,

• Mesleki deneyim ve üretimin kredilendirme koflullar› içinde kademeli olarak 
de¤erlendirilmesi. (20 y›ll›k deneyimli mimar için 5 – 8 kredi olabilir. Yeni mezun
ile bir tutulmamas›)

• Sadece serbest çal›flanlar› de¤il tüm mimarlar› kapsayan e¤itim programlar› 
yap›lmas›,

• E¤itimlerin çeflitlenmesi; di¤er meslek gruplar›ndan (inflaat müh, makine müh. 
vb) da e¤itimler verilmesi (güçlendirme, çelik proje çözümü vb). Malzeme, detay
çözümlerinin analizleri ile ilgili e¤itim yap›lmas›, ayr›ca akademik kadrolar›n yan›
s›ra, uygulamac›lar›n da e¤itime aktif olarak kat›lmas›,

na iliflkin önerilerdir.

4. SMG bedellerinin de¤erlendirilmesi konusunda ki öneriler;

• Ücretlerin düflürülmesi – kald›r›lmas›,

• Büro tescil belgelerinin, SMG e¤itimlerinin bedelsiz olmas› bunun için gerekirse 
BTB sahibi mimarlar›n aidatlar›n›n yükseltilmesi, 

• SMG etkinliklerinden al›nan ücretlerin, üyelerden de¤il Oda bütçesinden ya da 
sponsorlar taraf›ndan karfl›lanmas› gibi önerilerdir.
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5. ‹nternet üzerinden e¤itim olanaklar›n›n sa¤lanmas› ile ilgili öneriler;

• ‹nternet üzerinden e¤itim olanaklar› sa¤lanmas›, tüm üyelerin Oda’daki e¤itim ve
etkinliklere kat›labilmesi,

• Mimari çizim programlar›n›n çeflitlendirilerek süreklili¤inin sa¤lanmas›, internet 
üzerinden e¤itim olanaklar›n›n desteklenmesi,

• ‹mar Kanunu ve uygulamay› yönlendiren, genelge, görüfller, tüzük vb gibi 
geliflmeler konusunda üyelerin de¤iflim konusunda bilgilendirilmesi, internet 
sitesinin gelifltirilmesi (veri bankas›, kütüphane, ders notlar›, ürünler, kredi 
bilgileri)’ne yönelik önerilerdir.

ÖNER‹
ÖNCEL‹K

SIRASI ÖNER‹ GRUPLARI

KONUYLA
‹LG‹L‹ ÖNER‹

SAYISI

KATILIM
‹Ç‹NDEK‹
A⁄IRLI⁄I

1 Mesleki deneyim ve üretimin kredilendirilme 
koflullar› içinde de¤erlendirilmesi ve SMG’nin 
büro tescil belgesi için ön koflul olmamas›

2 Üniversitelerde verilen mimarl›k e¤itiminin yetersizli¤i, 
yeni mezunlara staj zorunlulu¤u getirilmesi

3 E¤itimlerin çeflitlenmesi, gelifltirilmesi, tüm üyeleri 
kapsamas›

4 SMG bedellerinin de¤erlendirilmesi

5 ‹nternet üzerinden e¤itim olanaklar›n›n sa¤lanmas› 

TOPLAM

62

52

28

24

18

184

34%

28%

15%

13%

10%

100

3. Oturumda öneri say›lar›n›n konulara göre da¤›l›m›:

Sonuç:

SMG nin BTB için ön koflul olmas›, lisans e¤itimine entegre veya sonras›nda bir staj›n
meslek prati¤i için zorunlu hale getirilmesi, üniversitelerdeki e¤itime uygulaman›n da
dahil edilmesi, e¤itimlerin çeflitlendirilmesi ve ehil kifliler taraf›ndan yürütülmesi, inter-
net üzerinden e¤itim olanaklar›n›n oluflturulmas›, SMG bedellerinin finans› konusunda
çeflitli öneriler gelifltirilmifltir. SMG çal›flmalar›n›n devam›n›n ço¤unlukla önerildi¤i, kre-
dilendirme ve ücret konular›n›n üzerinde çal›fl›lmas› konusunda önerilerin gelifltirildi¤i
analiz edilmektedir.
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Mimarl›k sanat› uygulama alan› tek yap› ölçe¤in-
den, kentsel dokulara ve kentsel alan düzenleme-
lerine kadar genifl bir alan› ve kapsaml› bir süreci
içermektedir. Bu süreçte ortaya ç›kan sorunlar›n
ve geliflmelerin tart›fl›labilmesi, çapraz irdeleme
yap›larak çözüm aray›fllar›nda de¤erlendirilmesi
amac›yla ‹zmir metropol kenti ve metropolitan
alan›ndaki yerel yönetimlerde, fiubemiz üyelerin-
ce gerçeklefltirilen mimarl›k hizmetlerinin oldukça
ayr›nt›l› analizleri haz›rlanm›flt›r.

Analiz ç›kt›lar› Kufladas›’nda ve ‹zmir’de, serbest
olarak mimarl›k hizmeti üreten tescilli mimarl›k
bürolar› ve üyelerimizle, mesleki uygulama alan›n-
da yaflanan sorunlar›n tart›fl›ld›¤› toplant›lara bir
bilgi olarak sunulmufltur.

Mimarlar Odas› ‹zmir fiubesi Yönetim Kurulu

Mimarl›k Hizmetleri Analizi

Kas›m 2009
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TABLO 1 - Belediye ve y›llara göre proje metrekareleri da¤›l›m›

ALAÇATI

ARMUTLU

BA⁄ARASI

BA⁄YURDU

BALÇOVA

BORNOVA

BUCA

ÇEfiME

Ç‹⁄L‹

DO⁄ANBEY-PAYAMLI

FOÇA

GAZ‹EM‹R

GÖRECE

GÜMÜLDÜR

GÜZELBAHÇE

KARABURUN

KARfiIYAKA

KAYNAKLAR

KEMALPAfiA

KONAK

MENDERES

MORDO⁄AN

NARLIDERE

O⁄LANANASI

ÖREN

ÖZDERE

SARNIÇ

SASALI

SEFER‹H‹SAR

ULUCAK

URLA

ÜRKMEZ

YELK‹

YEN‹ FOÇA

YUKARI KIZILCA

TOPLAM

39062,01

0,00

4127,00

0,00

91416,00

403341,89

229124,42

160707,76

62462,32

211,00

3542,00

190610,03

6459,00

23290,50

32250,90

5734,10

316323,00

8293,20

21526,75

215063,24

53426,47

3469,66

119298,48

27109,00

6700,55

35201,71

26047,00

14953,00

51452,40

16483,95

28031,74

4343,74

6782,50

7383,00

0,00

2214228,32

2004 2005 2006 2007 2008 2009

99669,00

10882,00

3236,00

9157,00

66524,00

452184,00

477478,00

196001,00

205155,00

2016,00

11978,00

210101,00

2793,00

11050,00

29015,00

6165,00

955398,00

6602,00

158006,00

444185,00

44477,00

7588,00

299249,00

22697,00

9083,00

42298,00

52996,00

13699,00

51433,00

20332,00

102219,00

7116,00

14331,00

7835,00

2951,00

4055899,00

50081,00

6828,00

754,00

3222,00

98652,00

616245,00

565128,00

143300,00

342580,00

6808,00

15849,00

209636,00

0,00

15242,00

135134,00

16507,00

1338270,00

604,00

199299,00

483291,00

118077,00

4646,00

130873,00

0,00

1553,00

63056,00

31597,00

34529,00

73212,00

49520,00

151571,00

11344,00

10147,00

11990,00

526,00

4940071,00

26748,00

4361,00

2757,00

8600,00

112367,00

420280,00

368961,00

117132,00

253356,00

3353,00

88326,00

185144,00

25860,00

126135,00

118296,00

19265,00

467861,00

2699,00

237569,00

394483,00

237203,00

8226,00

170277,00

1400,00

13733,00

51006,00

45264,00

19282,00

118345,00

58976,00

234978,00

16118,00

16989,00

5786,00

4366,00

3985502,00

37536,80

43048,00

3477,00

15306,00

64840,50

451931,23

388021,30

67043,00

158957,68

4986,40

51800,00

220145,00

17467,00

4795,00

25084,66

6406,00

1014597,76

1282,00

140712,97

478904,44

404583,00

148739,00

55592,00

5932,00

71500,00

38035,00

34769,86

55246,00

34113,00

111118,00

52978,23

31494,60

21411,00

5609,00

16699,00

4284162,43

34595,00

2627,00

0,00

8246,00

68381,00

329590,00

207262,00

56317,00

119149,00

3123,20

12439,00

313210,00

15866,00

6429,00

12722,00

9886,65

502228,34

2676,00

120348,00

221269,00

109596,50

2733,00

35503,00

733,00

4102,00

28541,00

21579,00

1562,00

50607,00

9027,00

77519,00

2519,00

4343,00

3652,00

2085,70

2400466,39
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0

2004 2005 2006 2007 2008 2009

TABLO 2 - Belediye ve y›llara göre proje metrekareleri da¤›l›m›

TABLO 2 - Belediye ve y›llara göre proje metrekareleri da¤›l›m›
(2009 y›l› Ekim sonuna kadar olan verilerdir.)
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2004 y›l›ndan 2009 y›l› Ekim ay› dahil olmak üzere elde edilen Proje, TUS ve fiantiye
say›lar› afla¤›da verilmektedir.

Mimarlar Odas› ‹zmir fiubesi mesleki denetim biriminin verileri gözönüne al›narak
2004 y›l›ndan bu yana mesleki denetim gören projelerin say›lar› karfl›laflt›r›ld›¤›nda
2006 y›l›na kadar h›zl› bir art›fl izlendi¤i, 2006 y›l›ndan bu yana azalma e¤ilimi gös-
terdi¤i görülmektedir.

PROJE TUS fiANT‹YE
SAYISI SAYISI SAYISI 

2004 2533 335 1
2005 3747 895 4
2006 4539 1077 16
2007 4387 1144 108
2008 4267 1227 662
2009 2582 618 495

2004 2005 2006 2007 2008 2009

5.000
4.500
4.000
3.500
3.000
2.500
2.000
1.500
1.000

500
0

3.747

2.533 2.582

4.539 4.387 4.267

TABLO 3 - Y›llara göre proje, TUS, flantiye sicil durum belgesi say›lar›
(2009 y›l› Ekim sonuna kadar olan verilerdir.)

TABLO 4 - Y›llara göre proje sicil durum belgesi say›lar›
(2009 y›l› Ekim sonuna kadar olan verilerdir.)
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2004 y›l›ndan 2009 y›l› Ekim ay› dahil olmak üzere elde edilen Proje, TUS ve fiantiye
m2’leri afla¤›da verilmektedir.

Proje say›lar›na iliflkin tablonun benzeri proje alanlar›nda da karfl›m›za ç›kmaktad›r.
2004-2005 döneminde proje alanlar›nda % 85 art›fl, 2005-2006 döneminde % 21 art›fl,
2006-2007 döneminde % 24 azal›fl, 2007-2008 dönemi % 7.5 art›fl oldu¤u verilerden
izlenebilmektedir.

2009 y›l›n›n ilk on ay verileri ile 2008 y›l›n›n on ayl›k verileri k›yasland›¤›nda ise % 37’e
varan bir azalma dikkati çekmektedir.

PROJE m2 TUS m2 fiANT‹YE m2

2004 2.310.401,00 119.795,18 348
2005 4.495.580,00 269.353,1 17.409
2006 5.032.926,00 230.585,66 39.605,7
2007 4.013.649,00 303.134,36 322.408,59
2008 4.289.519 369.563 1.056.321
2009 2.400.804,39 99.215,85 807.910,00

2004 2005 2006 2007 2008 2009

6.000.000,00
5.000.000,00
4.000.000,00
3.000.000,00
2.000.000,00
1.000.000,00

0,00

2.310.401

4.495.580
5.032.926

4.013.649 4.289.519

2.400.804,39

TABLO 5 - Y›llara göre proje, TUS, flantiye sicil durum belgesi metrekareleri
(2009 y›l› Ekim sonuna kadar olan verilerdir.)

TABLO 6 - Y›llara göre proje sicil durum belgesi metrekareleri
(2009 y›l› Ekim sonuna kadar olan verilerdir.)
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2004 2005 2006 2007 2008 2009
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1.000

0

2004 2005 2006 2007 2008

1.200.000

1.000.000

800.000

600.000

400.000

200.000

0

119.795,18

17.409 39.605,7

322.408,59

1.056.321

807.910

269.353,1
230.585,66

303.134,36

369.563

99.215,85

Tus Sicil Belgesi say›lar› ve alanlar› ile fiantiye Sicil Belgesi say›lar› ve alanlar› incelen-
di¤inde ise projelerle ilgili sonuçlardan büyük farkl›l›k gösterdi¤i görülmektedir.

Bu farkl›l›¤›n en büyük nedenini Yap› Denetimi Hakk›nda Kanun ve Yap› Denetimi Uy-
gulama Yönetmeli¤i de¤ifliklikleri oluflturmaktad›r.

Yap›lan de¤iflikliklerle önce Yap› Denetim Hakk›nda Kanun’da muafiyetler geniflletil-
mifl; 2008 y›l›nda ise flantiye flefligi üstlenilmesinin zorunlu k›l›nmas› nedeniyle flantiye
belge say›lar›nda art›fllar gerçekleflmifltir.

2009

TABLO 7 - Y›llara göre TUS sicil durum belgesi metrekareleri
(2009 y›l› Ekim sonuna kadar olan verilerdir.)

TABLO 8 - Y›llara göre flantiye sicil durum belgesi metrekareleri
(2009 y›l› Ekim sonuna kadarolan verilerdir.)
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‹ZM‹R fiUBES‹ (toplam)

TEMS‹LC‹L‹KLER

AKH‹SAR TEMS‹LC‹L‹⁄‹
AYDIN TEMS‹LC‹L‹⁄‹
D‹D‹M TEMS‹LC‹L‹⁄‹
D‹K‹L‹ TEMS‹LC‹L‹⁄‹
KUfiADASI TEMS‹LC‹L‹⁄‹
MAN‹SA TEMS‹LC‹L‹⁄‹
NAZ‹LL‹ TEMS‹LC‹L‹⁄‹
ÖDEM‹fi TEMS‹LC‹L‹⁄‹
SAL‹HL‹ TEMS‹LC‹L‹⁄‹
TURGUTLU TEMS‹LC‹L‹⁄‹
UfiAKTEMS‹LC‹L‹⁄‹

ÜYE SAYISI
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TABLO 9 - Mimarlar Odas› ‹zmir fiubesi üye da¤›l›m›

TABLO 10 - Üye say›lar›n›n da¤›l›m› grafi¤i
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‹ZM‹R fiUBES‹ (toplam)

TEMS‹LC‹L‹KLER

AKH‹SAR TEMS‹LC‹L‹⁄‹
AYDIN TEMS‹LC‹L‹⁄‹
D‹D‹M TEMS‹LC‹L‹⁄‹
D‹K‹L‹ TEMS‹LC‹L‹⁄‹
KUfiADASI TEMS‹LC‹L‹⁄‹
MAN‹SA TEMS‹LC‹L‹⁄‹
NAZ‹LL‹ TEMS‹LC‹L‹⁄‹
ÖDEM‹fi TEMS‹LC‹L‹⁄‹
SAL‹HL‹ TEMS‹LC‹L‹⁄‹
TURGUTLU TEMS‹LC‹L‹⁄‹
UfiAKTEMS‹LC‹L‹⁄‹

ERKEK KADIN
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19
72
38
13
45
79
25
19
21
12
52

1351

16
26
14

7
17
42

9
10
18

7
28

2500

2000

1500

1000

500

0

2233

1351

1619 72 26 1438 713 45 17 79 42 925 1019 1821

ERKEK

KADIN

712 52 28

‹Z
M

‹R
 fi

U
BE

S‹

TO
PL

A
M

A
KH

‹S
A

R

D
‹K

‹L
‹

KU
fiA

D
A

SI

M
A

N
‹S

A

N
A

Z‹
LL

‹

Ö
D

EM
‹fi

SA
L‹

H
L‹

TU
RG

U
TL

U

U
fiA

K

A
YD

IN

D
‹D

‹M

TABLO 11 - Üyelerin cinsiyetlerine göre da¤›l›m›

TABLO 12 - Üyelerin cinsiyetlerine göre da¤›l›m›n›n grafi¤i

0-1954
1955-1959
1960-1969
1970-1979
1980-1989
1990-1999
2000-2008
2009

ÜYE SAYISI
8

33
172
853
714
908
792
104

1000
900
800
700
600
500
400
300
200
100

0
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853
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908
792

8 33
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0-
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9
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-1
99

9

20
00

-2
00

8
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09
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-1
96

9

19
70

-1
97

9

TABLO 13 - Kay›t tarihine göre üye say›lar›
da¤›l›m›

TABLO 14 - Kay›t tarihine göre üye say›lar› da¤›l›m› grafi¤i
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30 YAfi ALTI
31-40 YAfi
41-50 YAfi
51-60 YAfi
61-65 YAfi
65 YAfi ÜSTÜ

ÜYE SAYISI

500
1046

609
847
329
253
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1000

800
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400

200

0
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YA
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Ü
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Ü

41
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0 
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fi
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-6

0 
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fi

TABLO 15 - Yafl aral›¤›na göre üye
say›lar› da¤›l›m›

TABLO 16 - Yafl aral›¤›na göre üye say›lar› da¤›l›m› grafi¤i

ANADOLU Ü.
BAHÇEfiEH‹R Ü.
BALIKES‹R Ü.
BEYKENT Ü.
ÇUKUROVA Ü.
D‹CLE Ü.
DOKUZ EYLÜL Ü.
EKONOM‹ Ü.
ERC‹YES Ü.
ESK‹fiEH‹R OSMANGAZ‹ Ü.
GAZ‹ Ü.
HAL‹Ç Ü.
‹STANBUL KÜLTÜR Ü.
‹STANBUL TEKN‹K Ü.

‹ZM‹R YÜKSEK TEK. E.
KARABÜK Ü.
KARADEN‹Z TEKN‹K Ü.
MALTEPE Ü.
MERS‹N Ü.
M‹MAR S‹NAN GSÜ.
ORTA DO⁄U TEKN‹K Ü.
SELÇUK Ü.
SÜLEYMAN DEM‹REL Ü.
TRAKYA Ü.
ULUDA⁄ Ü.
YED‹TEPE Ü.
YILDIZ TEKN‹K Ü.
YURTDIfiI OKULLAR

ÜYE SAYISI ÜYE SAYISI
60

1

52

10

9

15

1389

3

10

32

263

4

4

364

64

2

113

4

2

232

161

131

21

176

23

7

214

218

1400

1200

1000

800
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400

200

0

60
1
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10 9 15
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3 10 32
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4 4
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2

113

4 2
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161 131

21

176

23 7

214 218

TABLO 17 - Okullara göre üye say›lar› da¤›l›m›

TABLO 18 - Okullara göre üye say›lar› da¤›l›m› grafi¤i
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‹ZM‹R fiUBES‹ (toplam)

TEMS‹LC‹L‹KLER

AKH‹SAR TEMS‹LC‹L‹⁄‹
AYDIN TEMS‹LC‹L‹⁄‹
D‹D‹M TEMS‹LC‹L‹⁄‹
D‹K‹L‹ TEMS‹LC‹L‹⁄‹
KUfiADASI TEMS‹LC‹L‹⁄‹
MAN‹SA TEMS‹LC‹L‹⁄‹
NAZ‹LL‹ TEMS‹LC‹L‹⁄‹
ÖDEM‹fi TEMS‹LC‹L‹⁄‹
SAL‹HL‹ TEMS‹LC‹L‹⁄‹
TURGUTLU TEMS‹LC‹L‹⁄‹
UfiAKTEMS‹LC‹L‹⁄‹

933

29
40
35
15
26
80
18
11
23
14
58

1000

800
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400

200

0

4000

3500

3000

2500

2000

1500

1000
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0

2008
2009

920

25
38
34
18
26
73
16
11
25
14
60

2008 2009

Üye Say›s›
Tescilli Üye Say›s›

3480
933

3584
920

2008 2009

AKH‹SAR    AYDIN   D‹D‹M     D‹K‹L‹  KUfiADASI  MAN‹SA  NAZ‹LL‹  ÖDEM‹fi SAL‹HL‹ TURGUTLU UfiAK    ‹ZM‹R

ÜYE SAYISI TESC‹LL‹ ÜYE 
SAYISI

2008
2009

3480 3584

933  920

TABLO 19 - 2008 - 2009 büro tescilli üye say›lar›

TABLO 20 - 2008 - 2009 büro tescilli üye say›lar› grafi¤i

TABLO 21 - 2008 - 2009 üye say›lar› ve büro tescilli üye say›lar› 
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‹ZM‹R fiUBES‹ (toplam)

TEMS‹LC‹L‹KLER

AKH‹SAR TEMS‹LC‹L‹⁄‹
AYDIN TEMS‹LC‹L‹⁄‹
D‹D‹M TEMS‹LC‹L‹⁄‹
D‹K‹L‹ TEMS‹LC‹L‹⁄‹
KUfiADASI TEMS‹LC‹L‹⁄‹
MAN‹SA TEMS‹LC‹L‹⁄‹
NAZ‹LL‹ TEMS‹LC‹L‹⁄‹
ÖDEM‹fi TEMS‹LC‹L‹⁄‹
SAL‹HL‹ TEMS‹LC‹L‹⁄‹
TURGUTLU TEMS‹LC‹L‹⁄‹
UfiAK TEMS‹LC‹L‹⁄‹

ÜYE SAYISI
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TABLO 22 - 2009 y›l›nda büro tescil belgesi yenileyen
üyelerimizin temsilciliklere göre da¤›l›m›

TABLO 23 - 2009 y›l›nda büro tescil belgesi yenileyen üyelerimizin temsilciliklere göre da¤›l›m› grafi¤i
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‹ZM‹R fiUBES‹ (toplam)

TEMS‹LC‹L‹KLER

AKH‹SAR TEMS‹LC‹L‹⁄‹
AYDIN TEMS‹LC‹L‹⁄‹
D‹D‹MTEMS‹LC‹L‹⁄‹
D‹K‹L‹TEMS‹LC‹L‹⁄‹
KUfiADASI TEMS‹LC‹L‹⁄‹
MAN‹SA TEMS‹LC‹L‹⁄‹
NAZ‹LL‹ TEMS‹LC‹L‹⁄‹
ÖDEM‹fi TEMS‹LC‹L‹⁄‹
SAL‹HL‹ TEMS‹LC‹L‹⁄‹
TURGUTLU TEMS‹LC‹L‹⁄‹
UfiAK TEMS‹LC‹L‹⁄‹
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ERKEK KADIN

654

13
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9
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7
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4
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16
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TABLO 24 - 2009 y›l›nda büro tescil belgesi yenileyen üyelerin
cinsiyete göre da¤›l›m›

TABLO 25 - 2009 y›l›nda büro tescil belgesi yenileyen üyelerin cinsiyete göre da¤›l›m› grafi¤i
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OCAK fiUBAT MART N‹SAN MAYIS HAZ‹RAN

YILLAR

2004

2005

2006

2007

2008

2009

SAYI

54

134

332

264

439

231

M2

44220

137033

249333

191138

383889

174951

SAYI

96

193

311

402

477

232

M2

70867

244006

283513

327340

410264

252031

SAYI

235

298

399

430

396

321

M2

242156

254300

383784

441477

302695

401171

SAYI

235

330

405

398

368

231

M2

340911

410911

455245

407169

401947

171778

SAYI

178

275

438

419

354

218

M2

139836

222737

762978

394156

418325

202454

SAYI

162

291

449

325

326

234

M2

103914

446457

392811

260627

383973

194390

TEMMUZ A⁄USTOS EYLÜL EK‹M      KASIM ARALIK

YILLAR

2004

2005

2006

2007

2008

2009

SAYI

165

270

324

313

357

263

M2

148651

339801

366209

252874

295979

238250

SAYI

168

298

331

303

364

257

M2

161310

290636

429274

310343

341864

201149

SAYI

215

389

373

332

309

278

M2

183222

677714

647728

261165

703437

265813

SAYI

238

343

349

366

275

317

M2

223933

341168

299758

325298

220553

298817

SAYI

273

358

343

403

278

0

M2

228945

560685

278864

350629

190418

0

SAYI

496

568

485

432

324

0

M2

424535

571196

483434

504548

236175

0

4500000

4000000

3500000

3000000

2500000

2000000

1500000

1000000

500000

0
2004 2005 2006 2007       2008        2009

TABLO 26 - Proje say›lar›n›n aylara göre da¤›l›m›

TABLO 27 - Y›l›n ilk on ay›nda proje sicil durum belgesi metrekareleri karfl›laflt›rmas›
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0
OCAK fiUBAT MART    N‹SAN    MAYIS   HAZ‹RAN  TEMMUZ A⁄USTOS  EYLÜL    EK‹M      KASIM   ARALIK

1000000
800000
600000
400000
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0

2004
2005
2006
2007
2008
2009

OCAK fiUBAT MART    N‹SAN    MAYIS   HAZ‹RAN  TEMMUZ A⁄USTOS EYLÜL EK‹M KASIM ARALIK

TABLO 28 - Aylara göre proje sicil durum belgesi say›lar› de¤iflimleri

TABLO 29 - Aylara göre proje sicil durum belgesi metrekare de¤iflimleri
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Büro tescil belgesi sahibi mimarlar›n sicil numaralar› esas al›narak yap›lan karfl›laflt›r-
mada ise 0-5000 sicil aral›¤›ndaki en deneyimli grup ile 30.000 ve üzeri en genç sicil
aral›¤›ndaki grubun daha az say›da proje üretti¤i görülmektedir. Ancak genel olarak
deneyimin artmas›yla beraber ifl potansiyelinin artt›¤› ve orta yafl aral›¤›ndaki mimar-
lar›n daha fazla say›da proje üretti¤i görülmektedir.

M‹MAR SAYISI  PROJE SAYISI  PROJE M2 M‹MAR SAYISI  PROJE SAYISI  PROJE M2

2004 2005

S‹C‹L NO

0-5000

5000-10000

10000-15000

15000-20000

20000-25000

25000-30000

30000-35000

35000- ...

30

68

71

44

41

74

9

0

98

501

437

484

638

334

41

0

114894

540137

472328

406715

489318

259357

27652

0

36

77

82

52

71

93

27

0

94

664

789

680

793

555

172

0

629953

817481

1006203

656712

733307

509117

142807

0

M‹MAR SAYISI  PROJE SAYISI  PROJE M2 M‹MAR SAYISI  PROJE SAYISI  PROJE M2

2006 2007
S‹C‹L NO

0-5000

5000-10000

10000-15000

15000-20000

20000-25000

25000-30000

30000-35000

35000- ...

32

86

97

56

73

97

35

4

98

713

926

709

1074

714

300

5

298515

826494

1120276

842517

811491

758092

280540

95001

31

80

77

53

79

100

46

8

93

769

752

582

1031

665

292

203

131565

947817

630012

537203

776224

589586

273431

127811

M‹MAR SAYISI  PROJE SAYISI  PROJE M2 M‹MAR SAYISI  PROJE SAYISI  PROJE M2

2008 2009
S‹C‹L NO

0-5000

5000-10000

10000-15000

15000-20000

20000-25000

25000-30000

30000-35000

35000- ...

30

76

65

51

77

101

46

23

140

648

723

516

1017

730

283

210

231340

727448

745330

515475

870507

732729

286053

180637

23

66

69

37

59

83

40

22

67

476

445

332

489

451

180

142

95619

497285

393677

281006

377398

410268

190234

155317

TABLO 30 - Üyelerin deneyim aral›¤›na göre proje say›s› da¤›l›mlar›
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11%

21%

18% 20% 15% 23%

24% 26%

11% 3% 14%

18%

5%1%

6%

15%

17%

16%
22%

16%

6%2% 7%
15%

13%

19%
16%

24%

3%3%

7%

17%

12%

21% 17%

17%

5%

8%

17%

12%

16% 16%

21%

4%6%

TABLO 31 - 2004 y›l› proje sicil durum belgesi sicil
nolara göre proje metrekare da¤›l›m›

TABLO 32 - 2005 y›l› proje sicil durum belgesi sicil
nolara göre proje metrekare da¤›l›m›

TABLO 33 - 2006 y›l› proje sicil durum belgesi sicil
nolara göre proje metrekare da¤›l›m›

TABLO 34 - 2007 y›l› proje sicil durum belgesi sicil
nolara göre proje metrekare da¤›l›m›

TABLO 35 - 2008 y›l› proje sicil durum belgesi sicil
nolara göre proje metrekare da¤›l›m›

TABLO 36 - 2009 y›l› proje sicil durum belgesi sicil
nolara göre proje metrekare da¤›l›m›

0-5000
5000-10000
10000-15000
15000-20000
20000-25000
25000-30000
30000-35000
35000- ...
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2004 2005       2006 2007       2008      2009   TOPLAM YÜZDE

KONUT

T‹CARET

ÜRET‹M

E⁄‹T‹M YAPILARI

SA⁄LIK YAPILARI

KÜLTÜR YAPILARI

TUR‹ZM YAPILARI

‹DAR‹ YAPILAR

RÖLEVE-RESTORASYON

TOPLAM

1731683

15994

194156,1

5456

0

84,41

33379

3821

40379,73

2024954

3419274

29756

174607

9649

1449

0

91312

93970

37191

3857208

4038526

161909

239737,5

343

9600

1143

29236

4030

87148,6

4571673

2358021

11644,6

310662,1

5462

0

13615

64144,47

86090,47

7310,45

2856950

548639

24244

133167

0

16407

1077

66069

29318

6447

825368

455216

72347

98070

0

5358

390

44300

170

7975

683826

12201655,47

299743,6

1369209,65

20910

32814

19243,41

328859,47

248363,47

185535,78

14706334,85

Mimarlar Odas› ‹zmir fiubesi verilerine göre kullan›m amac›na göre projeler s›raland›-
¤›nda; konut yap›lar›, üretim yap›lar›, turizm yap›lar›, ticaret yap›lar›, idari yap›lar flek-
linde da¤›l›m›n oldu¤u görülmektedir. Konut yap›lar› 2005 y›l›nda % 89 a¤›rl›¤a sahip-
ken 2008 y›l›nda % 66 a¤›rl›¤a gerilemifltir. Özellikle son iki y›lda konut projelerinde-
ki oran›n düfltü¤ü, üretim yap›lar›ndaki oran›n yükseldi¤i görülmektedir.

1% 1%
5%

4%
5% 2% 1%2% 1%10%

85% 89% 88%

2%

11%

3%

16%

11%

14%

6%1%
2%

1%

84% 66% 67%

Konut

Ticaret

Üretim

Sa¤l›k yap›lar›

Kültür yap›lar›

Turizm yap›lar›

‹dari yap›lar

Rölöve restorasyon

E¤itim yap›lar›

TABLO 37 - 2004 y›l› proje amac›na
göre türleri m2

TABLO 38 - 2005 y›l› proje amac›na
göre türleri m2

TABLO 39 - 2006 y›l› proje
amac›na göre türleri m2

TABLO 40 - 2007 y›l› proje amac›na
göre türleri m2

TABLO 41 - 2008 y›l› proje amac›na
göre türleri m2

TABLO 42 - 2009 y›l› proje
amac›na göre türleri m2
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2004 Y›l› ‹çin:
Mimarlar Odas› ‹zmir fiubesi Mesleki Denetimden Geçen Projeler Esas Al›narak
Ç›kar›lan Say›lard›r.

Tescil Yenileyen Mimar Say›s› : 442

Müellif Mimar Say›s› : 365

Proje Adedi : 2515

Toplam Proje Alan› : 2.310.407,57 m2

Proje Bafl›na Düflen Ortalama Alan : 918,65 m2

Tescilli Mimar Bafl›na Düflen Proje Say›s› : 5,69 Adet

30 Kifli (Tescilli Üyelerin % 6.8’ ‹) ‹fllerin % 45’ ‹ni 

335 Kifli(Tescilli Üyelerin % 93.2 S’i) ‹fllerin % 55’ ‹ni

2005 Y›l› ‹çin:
Mimarlar Odas› ‹zmir fiubesi Mesleki Denetimden Geçen Projeler Esas Al›narak
Ç›kar›lan Say›lard›r.

Tescil Yenileyen Mimar Say›s› : 515

Müellif Mimar Say›s› : 451

Proje Adedi : 3747

Toplam Proje Alan› : 4.206.012,00 m2

Proje Bafl›na Düflen Ortalama Alan : 1.122,50 m2

Tescilli Mimar Bafl›na Düflen Proje Say›s› : 7,27 Adet

30 Kifli (Tescilli Üyelerin % 5.8’ ‹) ‹fllerin % 45’ ‹ni 

485 Kifli(Tescilli Üyelerin % 94.2 S’i) ‹fllerin % 55’ ‹ni

2006 Y›l› için:
Mimarlar Odas› ‹zmir fiubesi Mesleki Denetimden Geçen Projeler Esas Al›narak
Ç›kar›lan Say›lard›r.

Tescil Yenileyen Mimar Say›s› : 570

Müellif Mimar Say›s› : 468

Proje Adedi : 4539

Toplam Proje Alan› : 5.032.935,65 m2

Proje Bafl›na Düflen Ortalama Alan : 1.108,82 m2

Tescilli Mimar Bafl›na Düflen Proje Say›s› : 7,96 Adet

30 Kifli (Tescilli Üyelerin % 5.3’ü) ‹fllerin % 43’ünü 

540 Kifli (Tescilli Üyelerin % 94.7’si) ‹fllerin % 57’sini
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2007 Y›l› için:
Mimarlar Odas› ‹zmir fiubesi Mesleki Denetimden Geçen Projeler Esas Al›narak
Ç›kar›lan Say›lard›r.

Tescil Yenileyen Mimar Say›s› : 583

Müellif Mimar Say›s› : 482

Proje Adedi : 4387

Toplam Proje Alan› : 4.013.659,30 m2

Proje Bafl›na Düflen Ortalama Alan : 914,89 m2

Tescilli Mimar Bafl›na Düflen Proje Say›s› : 7,52 Adet

30 Kifli (Tescilli Üyelerin % 5.1’i) ‹fllerin % 41’ini 

553 Kifli (Tescilli Üyelerin % 94.9’u) ‹fllerin % 59’unu

2008 Y›l› için:
Mimarlar Odas› ‹zmir fiubesi Mesleki Denetimden Geçen Projeler Esas Al›narak
Ç›kar›lan Say›lard›r (31.07.2008 Tarihine Kadar Olan Veriler Gözönüne Al›nm›flt›r).

Tescil Yenileyen Mimar Say›s› : 589

Müellif Mimar Say›s› : 467

Proje Adedi : 4267

Toplam Proje Alan› : 4.289.519 m2

Proje Bafl›na Düflen Ortalama Alan : 1005.2 m2

Tescilli Mimar Bafl›na Düflen Proje Say›s› : 7,24 Adet

30 Kifli (Tescilli Üyelerin % 5.4’ü) ‹fllerin % 42’ini 

525 Kifli (Tescilli Üyelerin % 94.6’s› ‹fllerin % 58’ini

2009 Y›l› için:

Mimarlar Odas› ‹zmir fiubesi Mesleki Denetimden Geçen Projeler Esas Al›narak
Ç›kar›lan Say›lard›r (31.03.2009 Tarihine Kadar Olan Veriler Gözönüne Al›nm›flt›r).

Tescil Yenileyen Mimar Say›s› : 486 

Müellif Mimar Say›s› : 399

Proje Adedi : 2582

Toplam Proje Alan› : 2.400.804,39 m2

Proje Bafl›na Düflen Ortalama Alan : 929.8 m2

Tescilli Mimar Bafl›na Düflen Proje Say›s› : 5.3 Adet

30 Kifli (Tescilli Üyelerin % 6.1’i) ‹fllerin % 49.5’ini 

456 Kifli (Tescilli Üyelerin % 93.9’u) ‹fllerin % 50.5’ini
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B‹NA ‹NfiAATI MAL‹YET ENDEKS‹

2009 YILI I. DÖNEM

Bina ‹nflaat› Maliyet Endeksi Bir Önceki Döneme Göre % 0,87 azald›.

2005=100 Temel Y›ll› Bina ‹nflaat› Maliyet Endeksi, Ocak–fiubat–Mart aylar›n› kapsa-
yan 2009 y›l› birinci döneminde, toplamda bir önceki döneme göre %0,87 ve bir ön-
ceki y›l›n ayn› dönemine göre %2,42 azal›rken, dört dönem ortalamalara göre ise
%9,86 art›fl göstermifltir.

2009 y›l› birinci döneminde bir önceki döneme göre iflçilik endeksi %0,08 ve malze-
me endeksi %1,11 azal›fl göstermifltir. 

2009 y›l› birinci döneminde bir önceki y›l›n ayn› dönemine göre iflçilik endeksi %5,21
artarken, malzeme endeksi %4,58 azal›fl göstermifltir. 

2005=100 temel y›ll› olarak, 2008 y›l› birinci döneminde, toplamda bir önceki döne-
me göre %9,67, bir önceki y›l›n ayn› dönemine göre %11,45 ve dört dönem ortalama-
lara göre ise %7,07 art›fl gerçekleflmiflti.

ÜÇ AYLIK ‹NfiAAT GÖSTERGELER‹

2008 YILI IV. DÖNEM 

‹nflaat Sektöründe ‹stihdam % 8,4 azalm›flt›r. 

NACE Rev.1.1’e göre hesaplanan 2005=100 temel y›ll›, Üç Ayl›k ‹nflaat Sektörü ‹stih-
dam Endeksi 2008 y›l› IV. döneminde bir önceki y›l›n ayn› dönemine göre % 8,4 azal-
m›flt›r. 

Bina ‹nflaat› Sektörü ‹stihdam Endeksi %17,1 azalarak 116,2’den 96,4’e düflerken; Bina
D›fl› ‹nflaat Sektörü ‹stihdam Endeksi %7,1 artarak 117,3’den 125,6’ya yükselmifltir. 

‹nflaat Sektöründe Çal›fl›lan Saat % 9,5 azalm›flt›r. 

Üç Ayl›k ‹nflaat Sektöründe Çal›fl›lan Saat Endeksi 2008 y›l› IV. döneminde bir önceki
y›l›n ayn› dönemine göre % 9,5 azalm›flt›r. 

Bina ‹nflaat› Sektörü Çal›fl›lan Saat Endeksi %17,9 azalarak 115,5’ten 94,8’e düflerken;
Bina D›fl› ‹nflaat Sektörü Çal›fl›lan Saat Endeksi %4,6 artarak 120,0’dan 125,5’e yüksel-
mifltir. 

‹nflaat Sektöründe Brüt Ücret- Maafl % 7,3 artm›flt›r. 

Üç Ayl›k ‹nflaat Sektöründe Brüt Ücret- Maafl Endeksi 2008 y›l› IV. döneminde bir ön-
ceki y›l›n ayn› dönemine göre % 7,3 artm›flt›r. 

Bina ‹nflaat› Sektöründe Brüt Ücret- Maafl Endeksi %0,5 azalarak 148,1’den 147,4’e dü-
flerken; Bina D›fl› ‹nflaat Sektöründe Brüt Ücret- Maafl Endeksi %19,8 artarak 144,2’den
172,7’ye yükselmifltir.  ‹nflaat Sektöründe Ciro % 4,0 artm›flt›r. 

Bir önceki döneme göre de¤iflim oran› (%)

Bir önceki y›l›n ayn› dönemine 

göre de¤iflim oran› (%)

Dört dönem ortalamalara

göre de¤iflim oran› (%)

-0,87

-2,42

9,86

Toplam   ‹flçilik   Malzeme

2009 Y›l› I. Dönem 2008 Y›l› I. Dönem

Toplam   ‹flçilik   Malzeme

-0,08

5,21

9,76

-1,11

-4,58

9,90

-0,87

-2,42

9,86

-0,08

5,21

9,76

-1,11

-4,58

9,90
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NACE Rev.1.1’e göre hesaplanan 2005=100 temel y›ll›, Üç Ayl›k ‹nflaat Sektörü Ciro En-
deksi 2008 y›l› IV. döneminde bir önceki y›l›n ayn› dönemine göre % 4,0 artm›flt›r. 

Bina ‹nflaat› Sektörü Ciro Endeksi %5,9 azalarak 242,9’dan 228,5’e düflerken; Bina D›fl›
‹nflaat Sektörü Ciro Endeksi %23,6 artarak 199,5’den 246,7’ye yükselmifltir. 

‹nflaat Sektöründe Üretim % 12,2 azalm›flt›r. 

NACE Rev.1.1’e göre hesaplanan 2005=100 temel y›ll›, Üç Ayl›k ‹nflaat Sektörü Üretim
Endeksi 2008 y›l› IV. döneminde bir önceki y›l›n ayn› dönemine göre % 12,2 azalm›flt›r. 

Bina ‹nflaat› Sektörü Üretim Endeksi %16,9 azalarak 119,4’den 99,2’ye düflerken; Bina
D›fl› ‹nflaat Sektörü Üretim Endeksi %11,7 artarak 123,5’den 137,9’a yükselmifltir.

Üç ayl›k inflaat sektörü istihdam, çal›fl›lan saat ve brüt ücret-maafl endeksleri, 2005=100

Üç ayl›k inflaat sektörü ciro ve üretim endeksleri 2005=100
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YAPI ‹Z‹NLER‹ 2008 YILI IV. DÖNEM

Yap› Ruhsat› verilen yap›lar›n yüzölçümü yüzde 17,0 düfltü.

2008 y›l›n›n oniki ay›nda bir önceki y›l›n oniki ay›na göre belediyeler taraf›ndan Yap›
Ruhsat› verilen yap›lar›n yüzölçümünde % 17,0, bina say›s›nda % 10,8, de¤erinde % 5,1,
daire say›s›nda %13,9 oran›nda düflüfl olmufltur. 

2007 y›l›n›n oniki ay›nda Yap› Ruhsat›na göre konut bina say›s› 91 610 iken, 2008 y›l›-
n›n oniki ay›nda konut bina say›s› % 11,6 düflerek 81 003 olmufl; konut yüzölçümleri ise
2007 y›l›n›n oniki ay›nda 89 807 200 m2 iken % 17,2 düflerek 2008 y›l›n›n oniki ay›nda
74 340 807 m2 olarak gerçekleflmifltir.

Yap› Kullanma ‹zin Belgesi verilen yap›lar›n yüzölçümü yüzde 11,9 artt›.

2008 y›l›n›n oniki ay›nda bir önceki y›l›n oniki ay›na göre belediyeler taraf›ndan Yap›
Kullanma ‹zin Belgesi verilen yap›lar›n yüzölçümünde % 11,9, bina say›s›nda % 11,8, de-
¤erinde % 28,2, daire say›s›nda %9,4 art›fl olmufltur. 

2007 y›l›n›n oniki ay›nda Yap› Kullanma ‹zin Belgesine göre 56 548 olan konut bina sa-
y›s› 2008 y›l›n›n oniki ay›nda % 12,9 artarak 63 851 olmufl; konut yüzölçümleri ise 2007
y›l›n›n oniki ay›nda 47 067 846 m2 iken % 10,3 artarak 2008 y›l›n›n oniki ay›nda 51 930
814 m2 olarak gerçekleflmifltir.

YILLAR

2008

2007

2006

2008

2007

Bina
Say›s›

Yüzölçümü
(m2)

De¤er
(YTL)

Daire
say›s›

95193

106659

114204

-10,8

-6,6

Bir önceki y›l›n oniki ay›na
göre de¤iflim oran› (%)

103846233

125067023

122909886

-17,0

1,8

59 006 449 177

62 178 649 271

56 195 862 967

-5,1

10,6

503565

584955

600387

-13,9

-2,6

YILLAR

2008

2007

2006

2008

2007

Bina
Say›s›

Yüzölçümü
(m2)

De¤er
(YTL)

Daire
say›s›

76069

68056

73383

11,8

-7,3

Bir önceki y›l›n oniki ay›na
göre de¤iflim oran› (%)

70957036

63403212

57207320

11,9

10,8

39 002 256 405

30 416 729 696

25 050 689 452

28,2

21,4

357286

326484

295389

9,4

10,5

Yap› Ruhsat›, Ocak- Aral›k Aylar› Toplam›

Yap› Kullanma ‹zin Belgesi, Ocak- Aral›k Aylar› Toplam›
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YAPI RUHSATI ve YAPI KULLANMA ‹Z‹N BELGES‹NE GÖRE KULLANMA AMACI ve
B‹R ÖNCEK‹ YILA GÖRE % DE⁄‹fi‹MLER‹, 2006-2008 YILLARI ON‹K‹ AYLIK

TOPLAM
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B‹NA ‹NfiAATI MAL‹YET ENDEKS‹ DÖRT DÖNEM ORTALAMALARA GÖRE 

DE⁄‹fi‹M ORANLARI

(15.06.2008 - 15.03.2009 / 15.06.2007 - 15.03.2008)

(2005=100)
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ÜÇ AYLIK ‹NfiAAT SEKTÖRÜ C‹RO ENDEKS‹ ve DE⁄‹fi‹M ORANLARI
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B‹NA ‹NSAATI MAL‹YET
ENDEKS‹NDE G‹RD‹LER‹N 

PAYLARI (2005=100)

B‹NA ‹NSAATI MAL‹YET ENDEKS‹NDE 

KULLANIM AMAÇLARININ A⁄IRLIKLARI
(2005=100)

B‹NA ‹NSAATI MAL‹YET ENDEKS‹ B‹R ÖNCEK‹ DÖNEME GÖRE % DE⁄‹fi‹MLER
(2005=100)

B‹NA ‹NSAATI MAL‹YET ENDEKS‹ B‹R ÖNCEK‹ YILIN AYNI DÖNEM‹NE 
GÖRE % DE⁄‹fi‹MLER (2005=100)

B‹NA ‹NSAATI MAL‹YET DÖRT DÖNEM ORTALAMALARA
GÖRE % DE⁄‹fi‹MLER (2005=100)
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2009 YILI I. DÖNEM B‹NA ‹NfiAATI MAL‹YET ENDEKS‹ (2005=100)
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YAPI RUHSATI

Bina Kullanma Amaçlar›na Göre
Yüzölçümü oranlar›, 2008/IV

YAPI KULLANMA ‹Z‹N BELGES‹

Bina Kullanma Amaçlar›na Göre
Yüzölçümü oranlar›, 2008/IV

111: Bir daireli ikamet amaçl› binalar

112: ‹ki ve daha fazla daireli ikamet amaçl› binalar

113: Halka aç›k ikamet yerleri

121: Otel vb. binalar

122: Ofis (iflyeri binalar›)

123: Toptan ve perakende ticaret binalar›

124: Trafik ve iletiflim binalar›

125: Sanayi binalar› ve depolar

126: Kamu e¤lence, e¤itim, hastane veya bak›m kurulufllar› binalar›

127: ‹kamet amaçl› binalar d›fl›ndaki di¤er binalar

Di¤er
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YAPI RUHSATI YAPI KULLANMA ‹Z‹N BELGES‹

2008 y›l› Ocak-Aral›k aylar› toplam›n-
da Yap› Ruhsat› verilen binalar›n top-
lam kullan›m alanlar›n›n % 57,9’u konut
kullan›m alan›, %14,3’ü ortak kullan›m
alan› (merdiven bofllu¤u, koridor vb.)
%27,8’i ise konut d›fl› kullan›m alan› ola-
rak hesaplanm›flt›r.

2008 y›l› Ocak-Aral›k aylar› toplam›n-
da Yap› Kullanma ‹zin Belgesi verilen
binalar›n toplam kullan›m alanlar›n›n %
62,0’› konut kullan›m alan›, %11,3’ü or-
tak kullan›m alan› (merdiven bofllu¤u,
koridor vb.) %26,7’si ise konut d›fl› kul-
lan›m alan› olarak hesaplanm›flt›r.
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Mimarlar Odas› ‹zmir fiubesi ücretli çal›flan üyeleri-
nin sorunlar›n›n ortaya konulmas› ve bu sorunlar›n çözüm yollar›na iliflkin öneriler ge-
lifltirilmesi amac›yla 24–25 Ekim 2009 tarihinde Kufladas› Korumar Otel’de bir Dan›fl-
ma Kurulu toplant›s› gerçeklefltirmifltir.

91 mimar›n kat›l›m›yla gerçeklefltirilen çal›fltay, Prof. Dr. Gönül Balk›r’›n “Ücretli Çal›flan
Mimarlar›n Hukuki Yap›s› ve Sorunlar›” konulu sunumu ile bafllad›. Gönül Balk›r önce-
likle makro ölçekte yaflanan sorunlara ve sonras›nda bireysel olarak yaflanan ifl güven-
li¤i konular›n›n hukuki yap›s›na de¤indi. Var olan ekonomik sistem ve bunun arac› olan
hukuk sisteminin iflleyiflinden söz eden Balk›r, bu düzen içerisinde her fleyin metalaflt›-
r›ld›¤›n› aktard›. Do¤as› gere¤i özerklik ve özgürlük bar›nd›ran mimarl›k mesle¤inin
serbest çal›flmaya uygun oldu¤unu dile getiren Balk›r, var olan›n ekonomik yap› gere-
¤i ücretli çal›flman›n zorunlu hale geldi¤ini vurgulad›. Küresel ekonomik düzenin sos-
yal haklar› kendi yarar›na yavafl yavafl azaltmaya çal›flt›¤›na de¤inerek, bu düzen ile
sosyal haklar aras›nda ters orant› oldu¤unu aç›klad›. Balk›r’›n sunuflunda de¤indi¤i
makro ölçekteki son konu ise emeklilerin yetersiz maafllar› sebebiyle tekrar ifl yaflam›-
na geri dönemeye çal›flmalar› ve bu durumun iflsizlik oran›n› art›rmas›yd›. Ücretli çal›-
flan mimarlar›n yasal haklar›na iliflkin yeterli bilgi sahibi olmad›klar›n› vurgulayan Bal-
k›r, k›saca ücretli çal›flanlar›n hukuki haklar›n› özetledi. Üç tür ücretli mimar istihdam
edildi¤ini bu statülerin, memur, sözleflmeli çal›flan ve iflçi oldu¤unu aktaran Balk›r bu

2009 Ücretli Çal›flan Mimarlar Çal›fltay›
De¤erlendirme Raporu

Aral›k 2009

Kriz koflullar›n›n giderek artt›¤›, küresel ekonomi-
nin tafl›d›¤› riskler ve yaratt›¤› kayg›lar nedeniyle
gelece¤in daha çok sorguland›¤› bir dönemde, mi-
mar meslektafllar›m›z›n sorunlar› ve kayg›lar› da
artmaktad›r.Bu süreçte Mimarlar Odas› ‹zmir fiu-
besi taraf›ndan ücretli ve iflsiz mimarlar›n çal›flma
yaflam›nda karfl›laflt›¤› sorunlar›n saptanmas›, tan›-
m› ve çözüm yollar›n›n tart›fl›lmas›, krizin çal›flan-
lara yans›mas›, sektörel ve bölgesel etkinliklerin
incelenmesi, bir dizi atölye çal›flmas›n› da içerecek
flekilde bir dan›flma kurulu organize edilmifltir. Mi-
marlar Odas› çal›flmalar›n›n en genifl üye kat›l›m›
ve katk›lar›yla zenginleflece¤i bilincinden hareket-
le Ücretli Çal›flan Mimarlar Dan›flma Kurulu yap›l-
m›fl ve de¤erlendirme raporu haz›rlanm›flt›r.
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üç statünün çal›flma koflullar› hakk›nda ayr›nt›l› bilgi verdi ve kat›l›mc›lar›n sorular›n›
yan›tlayarak sunumunu bitirdi.      

Çal›fltay›n ikinci oturumu, Murat Günayd›n’›n çal›fltay sürecine ve kullan›lacak yönteme
iliflkin verdi¤i bilgilerle bafllad›. fiubemiz ve Genel Merkezin ücretli çal›flan ve iflsiz üye-
lerimize yönelik çal›flmalar›n›n ve flubemizin son on y›l mezunlar› aras›nda gerçeklefl-
tirmifl oldu¤u anketin kat›l›mc›lara aktar›lmas›n›n ard›ndan atölye çal›flmas›na geçildi.

Atölye çal›flmas›; de¤iflik kesimlerden ve yafl gruplar›ndan ücretli çal›flan üyelerimiz-
den oluflturulan 19 grup ile gerçekleflmifl, bu gruplar çal›flma yaflam›nda karfl›lafl›lan so-
runlar› saptamak üzere çal›flma yürütmüfl ve birer metin haz›rlam›flt›r. Sunulan bu me-
tinler grup liderleri taraf›ndan gerçeklefltirilen bir sonraki atölye çal›flmas›nda, olufltu-
rulan 4 grup taraf›ndan tekrar de¤erlendirilmifl ve kritik edilerek sorunlara iliflkin so-
nuç metinler elde edilmifltir. Kat›l›mc›lar taraf›ndan 89 farkl› sorun tespit edilmifltir

Çal›fltay›n ikinci gününde, 1. oturumda belirlenen 89 sorun Murat Günayd›n ve Gönül
Balk›r eflli¤inde de¤erlendirilmifl, sorunlar tek tek ele al›narak kat›l›mc›lar ile birlikte
tart›fl›lm›flt›r.  Ayr›ca sorunlara “Mobbing uygulamas›” n›n eklenmesine karar verilmifl-
tir.  Yap›lan de¤erlendirmelerin ard›ndan gerçekleflen atölye çal›flmas›nda (2. Oturum)
gruplar kendi seçtikleri sorunlara çözüm önerileri sunmufltur. 

Çal›flma gruplar›n›n tüm önerileri dikkate al›n›p incelendi¤inde, 5–6 kiflilik 19 alt çal›fl-
ma grubunun öncelik vererek çözüm önerisi üretti¤i 28 sorunun di¤erlerinden daha
fazla önemsendi¤i ve her birine en az 2 öneride bulunuldu¤u görülmüfltür. 19 soruna
gruplar›n sadece bir öneride bulundu¤u; di¤er sorunlara ise‘hiç’ öneride bulunulmad›-
¤› tespit edilmifltir.

Düzenlenen oturum verimli ve etkin geçmifltir, kat›l›m oran› yüksek olan çal›fltayda
uzun saatler boyunca neredeyse kesintisiz süren oturum arac›l›¤›yla kat›l›mc›lar aktif
olarak öneri gelifltirme ve fikir paylafl›m› konusunda önemli katk›lar sa¤lam›fllard›r.  Ça-
l›fltayda yap›lan oturum sonucunda toplam öneri say›s› ve de¤erlendirilen mimar grup-
lar› say›s› afla¤›da belirtilmifltir: 

De¤erlendirme yapan çal›flma grubu say›s› : 19 

S›n›fland›r›lm›fl sorun grubu say›s›     : 90 

Toplam yaz›lm›fl öneri say›s› : 98 
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SONUÇLAR
Yap›lan inceleme sonucunda yukar›da belirtilen 28 ana sorun alt›nda toplanan öneriler
incelenmifl ve her grubun alt›nda ç›kan öneriler vurgu s›kl›klar› göz önüne al›narak ra-
porlanm›flt›r.  Çal›flma gruplar› taraf›ndan gelifltirilen çözüm önerileri Dan›flma Kuru-
lu’nun felsefesine uygun olarak alternatif ve de¤iflik bak›fl aç›lar›n›n belgelenmesi ve ra-
porlanmas› aç›s›ndan önemlidir.  Oda Yönetim Kurullar›’n›n gelifltirecekleri eylem plan-
lar› için önemli bir veri ve öncelik s›ras› sunulmaktad›r.

Afla¤›da 90 sorun alan› içinden öncelikli olarak ortaya ç›kan 28 alan öncelik s›ras›na gö-
re s›ralanm›flt›r.  Kutular›n sol köflesindeki numara sorun alan›n›n numaras›n› gösterir-
ken kutunun sa¤ taraf›ndaki numaralar ise bu soruna öneri getiren gruplar›n numarala-
r›n› belirtmektedir.  Gelifltirilen çözüm önerileri uygun flekilde kümelenerek sunulmufl-
tur.
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BEL‹RLENEN SORUN ALANLARININ DIfiINDA ÇALIfiMA
GRUPLARININ SUNDU⁄U GENEL ÖNER‹LER
• Sorun aç›klama listesinde belirtilen yasal düzenleme gerektiren konularda, 

Mimarlar Odas› yasal düzenleme önerilerinin yaz›l› veya sözlü olarak sunulmas›n›
ve görüflülmesini sa¤lamal›d›r. (7.grup)

• Çeflitli siyasi gruplar›n Oda etkinliklerine kat›lmas› engellenmelidir (afl›r› uçlar ve
örgütler). (12. Grup)

• Kamuda mimarlar için ayr›lan norm kadro say›s›n›n art›r›lmas› gerekmektedir. 
(14.grup)

• Dijital kart sistemi kullan›labilir; tüm yap›lan ifller ve al›nan maafllar karta 
yüklenebilir (Amerika’da uygulanan bir sistem). Böylece kifli ve ifl baz›nda her 
fley kay›t alt›na al›nabilir. Böyle bir kart Mimarlar Odas› taraf›ndan üyelere 
da¤›t›labilir. (14.grup) 

• Yap›lan çal›flma kapsam›nda kamu sektöründe ve özel sektörde çal›flan personel
ayr› ayr› ele al›nmal›d›r. Özel sektörde çal›flan mimarlar›n pek ço¤unun 
cumartesi günü çal›flmas› nedeniyle çal›fltaya s›n›rl› say›da kat›l›mlar› olmufltur. 
Bu nedenle çal›flmada kamu sektörü ve yap› denetim firmalar›nda çal›flanlar›n 
ço¤unlukta yer ald›klar›n› düflünmekteyiz. Bu durum sa¤l›ks›z sonuçlara neden 
olabilir. Böyle bir çal›flmada gerekiyorsa Oda, gelenlerin kurumlara göre da¤›l›m›
konusunda kota uygulayabilir ya da farkl› sektörlerde çal›flanlara yönelik ayr› 
ayr› etkinlikler düzenlenebilir. (18.grup)

• Tüm maddelerin geneline iliflkin Mimarlar Odas› di¤er meslek odalar›yla, iflçi sen
dikalar›yla birlikte hareket ederek genel bir greve veya eyleme geçmelidir (bas›n
aç›klamas› vb.). Tarihten ders almak gerekir, TMMOB eski Baflkan› Teoman 
Öztürk’ün yapt›klar› tekrar hat›rlanmal›d›r. Geçmiflte genel grev yap›larak 
mimarlar›n kaybetti¤i haklar›n bir k›sm› tekrar geri al›nabilmifltir.

• Çal›flma sorun belirlemedeki 4 bafll›k alt›nda toplanmal› ve bu do¤rultuda bir 
anket örne¤i haz›rlanarak ücretli çal›flan tüm üyelerden veri toplanmal›d›r.
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Araflt›rma görevlilerinin görev tan›mlar›n›n belirsiz olmas›.

Çal›flan›n dinlenme ve yemek saatlerinin gasp edilmesi.

Çal›flan›n fazla mesai yapmaya zorlanmas›, kanuni s›n›rlar›n afl›lmas›.

Çal›flan›n ödüllendirilmemesi, motivasyonunun art›r›lmamas›.

Çal›flan›n özel hayat›na sayg› duyulmamas›.

Çal›flma ortam›n›n huzursuz olmas›.

Çal›flma saatlerinin fazla olmas›.

Çal›flmaya katk›da bulunan tüm çal›flanlar›n (kamu ve özel sektör) isimlerinin sonuç üründe yer
almamas›.

Fazla mesai ücretlerinin ödenmemesi.

Haketti¤i kadroda olamama nedeni ile özlük haklar›ndaki kay›plar.

Harc›rahlar›n kamu sektöründe az özel sektörde ise hiç olmamas›.

‹fl güvencesinin olmamas›.

Kamu kurumlar›nda çal›flan mimarlar aras›nda 657 say›l› yasaya göre yap›lmas› gereken per-
formans de¤erlendirmesinin yap›lmamas› ya da yap›l›rken de¤erlendirme kriterlerinin politik
olarak belirlenmesi.

Kamu ve özel sektörde yarat›c›l›¤›n malzeme ve ödenekle s›n›rland›r›lmas›.

Kamuda ayn› iflin farkl› statüde çal›flan kiflilere yapt›r›lmas›ndan kaynaklanan sorunlar. (657,
sözleflmeli, tafleron)

Kamuda çal›flan sözleflmeli personelin terfi alamamas›.

Kamuda proje tasar›m›n›n üst makam ve siyasi etki do¤rultusunda yönlendirilmesi.

Kamuda sözleflmeli çal›flanlar›n ayn› zamanda serbest mimar olarak çal›flmas›. (hem projeci
hem de denetçi olmas›)

Kamuda ve özel sektörde ara eleman yetersizli¤i nedeniyle mimarlar›n ifl yo¤unlu¤unun artmas›.

Kapasitenin üzerinde çal›flt›r›lmas›, k›sa sürede çok ifl istenmesi.

Kriz bahanesiyle maafllara zam yap›lmamas›.

Kurum d›fl›ndaki kiflilerle iliflkilerde yapt›¤› ifl nedeni ile çal›flan›n güvenli¤inin sa¤lanmamas›.

Maafllarda yap›lan zam kriterlerinin belirsiz olmas›.

Maafllar›n düzenli ve zaman›nda ödenmemesi.

Mevzuatta ücretli çal›flan mimar›n yeterince korunmamas›.

Mimar ünvan›n›n proje ihalelerinde (ifl bitirme flart› nedeniyle) yeterli görülmemesi.

Mimar›n görev tan›m› s›n›rlar›na baflka meslek gruplar› taraf›ndan müdahale edilmesi.

Mimarlar›n etkinliklere kat›lmas› için iflverenlerin izin vermemesi.
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Mimarlar›n onay vermeleri gereken projelere baflka meslek gruplar›n›n onay vermesi. (kontrol amaçl›)

Müelliflik haklar›n›n korunmamas›.

Özel sektörde eleman al›m›nda cinsiyet ayr›m› yap›lmas›.

Özellikle kamu çal›flanlar›na verilen sorumluluk oran›nda yetki verilmemesi.

Resmi kurumlarla yap› denetimde çal›flan mimarlar›n yetki karmaflas›.

Sözleflmeli personelin sözleflmesinin yenilenmesi sürecinde yaflanan belirsizlikler.

Taslak projelerin ücretlendirilmemesi.

Ücretli çal›flan mimarlar›n sendikal hakk›n›n olmamas›.

Yap› denetim flirketinde çal›flan mimarlar›n yasal engeller nedeniyle baflka mesleki faaliyetlerde 
bulunamamas›.

Yap› denetim flirketlerinde çal›flan mimarlar›n ücretlerinin yetersiz olmas› ve zaman›nda ödenmemesi.

Yar›flma sürecinde ödül alan kamu ve e¤itim kurumunda çal›flan mimar›n telif hakk›n› uygulama
sürecinde koruyamamas›.

Yeni mezun mimarlar›n ofis ortam›nda piskolojik bask›ya maruz kalmas›.

Yerel yönetimlerde yöneticilerin teknik konular hakk›nda yeterli bilgi sahibi olmamas›ndan dolay›
teknik personel ile aralar›nda çat›flma yaflanmas›.

Y›ll›k izinlerin kulland›r›lmamas›, resmi tatillere riayet edilmemesi.

Yurtd›fl›nda çal›flm›fl olanlar›n özlük haklar›n›n korunmamas›. 
(Oda kay›tlar›n›n transferinde)
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‹stihdam biçimindeki de¤ifliklik, mimarlar aras›nda ücretli çal›flman›n ve iflsizleflmenin
artmas› yönünde gerçekleflmektedir. 1976 y›l›nda gerçeklefltirilmifl olan araflt›rmada
serbest çal›flma oran› %45 iken, bugün bu oran %30 civar›ndad›r. Mimarlar Odas› ‹zmir
fiubesi üyeleri aras›nda serbest çal›flma oran› genele oranla biraz yüksek olmas›na kar-
fl›n, Oda Genel Merkezinin verilerine göre üyelerimiz aras›nda büro tescil oran› %25’dir.
Üniversitelerde 46 mimarl›k bölümü ve her y›l mezun olan yaklafl›k 2000 mimar
dikkate al›nd›¤›nda gelecekte bu oran›n daha da düflece¤i, ücretlileflme ve iflsizleflme-
nin artaca¤› öngörülebilir.

Bu süreçte fiubemiz ücretli çal›flan üyelerin Oda ile iliflkilerini güçlendirmek ve destek
olmak için harekete geçmifl, öncelikle üyelerin istihdam niteli¤ine göre da¤›l›m›n› tes-
pit etmek için bir çal›flma bafllatm›flt›r. Yap›lan çal›flmada fiubemiz üyeleri aras›nda 364
özel kesimde, 335 kamu kesiminde ücretli çal›flan, 52 iflsiz ya da çal›flmayan ve 32 mi-
marl›k alan› d›fl›nda çal›flan üyemiz tespit edilmifltir. Üye da¤›l›m›n›n tespit edilmesin-
den sonra TMMOB ‹zmir ‹l Koordinasyon Kurulu çal›flmalar› ile de koordine edilen ve
ücretli çal›flan üyelerimizin çal›flma koflullar›n› ve sorunlar›n› saptamaya yönelik bir an-
ket düzenlenmifltir. Bu raporda gerçeklefltirilen anketin verileri ve de¤erlendirmeleri
sunulmaktad›r.    

Ücretli Çal›flan ve ‹flsiz Mimarlara
Yönelik fiube Çal›flmas›

Aral›k 2009

1980’li y›llardan itibaren yaflanan ekonomik ve
sosyal de¤iflimler mesleklerin ve uygulama biçim-
lerinin h›zl› bir flekilde dönüflüme u¤ramas›na ne-
den olmaktad›r. Mimarl›k mesle¤i de dönüflüme
u¤rayan meslekler aras›nda yerini almaktad›r. S›k-
l›kla özgürlük ve bireysellik ile iliflkilendirilen ve
genel olarak serbest icra edilen bir meslek olarak
düflünülen mimarl›k, mevcut ekonomik yap›n›n
gere¤i olarak istihdam biçimlerinde de dönüflüm
geçirmifltir.

2Rapor10  1/12/10  4:15 PM  Page 414



Mimarlar Odas› ‹zmir fiubesi 39. Dönem Çal›flma Raporu

YAZIfiMA ÖRNEKLER‹ VE RAPORLAR

419

Üyelerin Da¤›l›m›

Serbest Çal›flan Üyeler : 1441

Ücretli Çal›flan Üyeler :   364

Kamu Kurumunda Çal›flan Üyeler :   335

Emekliler :     68

‹flsiz ya da Çal›flmayan Mimarlar :     52

Mimarl›k Hizmetleri D›fl›nda Çal›flanlar :     32

Ücretli Çal›flan Üyeler : 364

Özel Sektörde Ücretli Çal›flan : 227

Yap› Denetimde Ücretli Çal›flan :   75

‹ç Mekân Tasar›m›nda Ücretli Çal›flan :     4

‹nflaat Sektöründe Ücretli Çal›flan :   23

Yap› Malzemelerinde Ücretli Çal›flan :   14

fiantiyede Ücretli Çal›flan :   21
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BÜRO TESC‹L BELGES‹ OLMAYAN
1999 - 2003 YILLARI 
ARASI MEZUNLAR

2004 YILI SONRASI 
MEZUNLAR

Birbiri ard›na aç›klanan ekonomik kriz reçeteleri aras›nda inflaat sektöründe ve mes-
lektafllar›m›z aras›nda iflsizlik h›zla artmakta, çal›flan meslektafllar›m›z ise iflten ç›kart›l-
ma bask›s›yla karfl› karfl›ya kalmaktad›r. Bu süreçte üyelerine destek vermek isteyen
meslek odalar› farkl› çal›flma ve araflt›rmalara yönelmifllerdir. Haz›rl›k çal›flmalar› kriz
öncesi bafllam›fl olan 7 – 8 Mart 2009 tarihinde gerçekleflen “Kamuda ve Özel Sektör-
de Ücretli Çal›flan Mimarlar Kurultay›1” in ana temas›; “Mimarl›¤›n Dönüflümü Ücretli
Çal›flan Mimar ‹stihdam› ve ‹flsizlik” olarak belirlenmifltir. Kurultayda atölye çal›flmas›
gerçeklefltirilen önemli alt bafll›klardan biride “Kriz, Mimar ‹stihdam›, iflsizlik ve De¤i-
flim” konusu olmufltur. Kurultayda yap›lan çal›flmalar ve sunulan öneriler Nisan ay›nda
yap›lan Ola¤anüstü Genel Kurul’a aktar›lm›fl, çözümlere yönelik ad›mlar atmak için ça-
l›flmalar bafllat›lm›flt›r. 

Ücretli ve iflsiz mühendis, mimar ve flehir planc›lar›n›n çal›flma yaflam›n› belirleyen ve
etkileyen konular›n tart›fl›lmas› ve kararlar al›nmas› amac›yla 14–15 Kas›m 2009 tarih-
lerinde gerçekleflen TMMOB Ücretli ve ‹flsiz Mühendis, Mimar ve fiehir Planc›lar› Kurul-
tay›’n›n konular› aras›nda da  “Kapitalizmin dünyadaki ekonomik krizi ve etkileri” ve
“‹flsizli¤in ve güvencesizli¤in mühendis, mimar ve flehir planc›lar› üzerinde etkileri” gi-
bi alt bafll›klar yer ald›. Tüm bu çal›flmalar›n ve raporlar›n derlenerek eylem planlar›
oluflturulmas›, ücretli çal›flan ve iflsiz üyelerin örgütlenme çat›s› alt›nda krizi olabildi-
¤ince az zararla geçirmeleri için stratejiler belirlenmesi hedeflenmektedir.

Bu süreçte TMMOB ‹zmir ‹l Koordinasyon Kurulu, ücretli çal›flan ve iflsiz mühendis- mi-
marlar›n özellikle kriz nedeniyle yaflad›¤› sorunlar› ortaya koymak ve çözüm önerileri
gelifltirmek ad›na bir komisyon kurmufltur. fiubemizin de iki temsilciyle kat›ld›¤› komis-
yon öncelikle üyelerin profilinin belirlenmesi ve birebir iliflki kurulmas› gerekti¤i inan-
c›yla, üyelere küçük birer anket uygulanmas›n› önermifltir. 

fiubemizin telefon görüflmeleri yaparak 2009 y›l› fiubat - Mart aylar›nda gerçeklefltir-
mifl oldu¤u anket için hedef kitle olarak 2004 sonras› ve 1999–2003 y›llar› aras›nda
mezun üyeler seçilmifltir. Bu aral›¤›n seçilmesinin temel nedeni, özellikle 10 y›l ve üze-
ri mezunlarda büro açma veya flirket orta¤› olma oran›n›n çok yüksek olmas›d›r. 

Büro Tescil Belgesi sahibi olmayan ve 2004 y›l› sonras› mezunu 145, 1999–2003 y›lla-
r› aras›nda mezun olan ve Büro Tescil Belgesi almayan 149 üye ile telefon görüflmesi
yap›larak iflsizlik oran› ve üyelerimizin çal›flma koflullar› tespit edilmeye çal›fl›lm›flt›r. 

149 üye

145 üye
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Üyelere; öncelikle çal›fl›p çal›flmad›klar› sorulmufltur. 2004 y›l› sonras› mezunlar›nda
%32, 1999–2003 y›llar› aras›nda mezun olanlarda ise %23 oran›nda iflsizlik tespit edil-
mifltir. Genel olarak son on y›l mezun olan üyeler aras›ndaki iflsizlik oran› %28 gibi yük-
sek bir oran olarak saptanm›flt›r. 

1999 - 2003 YILLARI ARASI MEZUNLAR

2004 YILI SONRASI MEZUNLAR

77%

32%

68%

23%

‹flsiz

Çal›flan

‹flsizlik
Oran›

27 üye

92 üye

‹flsiz

Çal›flan

‹flsizlik
Oran›

47 üye

98 üye
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‹flsiz olan üyelerimize neden iflsiz olduklar› soruldu¤unda 2004 y›l› sonras› mezunla-
r›ndan iflsiz olanlar›n %66’s› kendi istekleri ile çal›flmad›klar›n› belirtmifltir. Kendi iste¤i
ile çal›flmayan üyelerin pek ço¤u iyi bir ifl bulamad›klar›ndan, ücretlerin düflük oldu-
¤undan, yeterli sosyal güvenlik koflullar›n›n sa¤lanamad›¤›ndan yak›nmakta, yüksek li-
sans ve doktora e¤itimlerine devam ederek ö¤renim süresini uzatmakta ve ifl yaflam›-
na geç bafllamay› tercih etmektedir. 1999–2003 y›llar› aras› mezunlar›nda ise kendi is-
te¤i ile çal›flmayan kiflilerin oran› %44’tür. Bu kiflilerin pek ço¤u geçici olarak çal›flma-
d›klar›n›, son iflyerlerinden ayr›lma nedenleri aras›nda kendi ofislerini açma iste¤i, üc-
retlerin kötü olmas› ya da çal›flt›klar› iflyerlerinde ilerleme ve tasar›m yapma imkân› bu-
lamad›klar› gibi gerekçeleri oldu¤unu aç›klam›flt›r.

1999 - 2003 YILLARI ARASI MEZUNLAR

2004 YILI SONRASI MEZUNLAR

44%

34%

66%

56%

Kendi iste¤i ile çal›flmayan

‹stekleri d›fl›nda

‹flsizlerin Da¤›l›m›

12 üye

15 üye

Kendi iste¤i ile çal›flmayan

‹stekleri d›fl›nda

‹flsizlerin Da¤›l›m›

31 üye

16 üye
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Geçmiflte fiubemiz, ücretli olarak çal›flan üyelerimiz aras›nda sigortas›z çal›flma oran›-
n›n yüksek oldu¤unu tespit etmifl ve üyelerimize sigortal› çal›flmalar› konusunda uya-
r›larda bulunmufltur. Anket çal›flmas›nda üyelerimiz aras›nda sigortas›z çal›flma oran›-
n›n 2004 sonras› mezunlarda %4,4, 1999–2003 y›llar› aras› mezunlarda ise %1 gibi dü-
flük oranlarda oldu¤u, çal›flma süresi uzad›kça üyelerimizin yasal haklar› konusunda
daha bilinçli hareket ettikleri tespit edilmifltir. Unutulmamal›d›r ki özel bir kurumda üc-
retli olarak çal›flan tüm mimarlar sigortal› olduklar› sürece iflveren karfl›s›nda yasal hak-
ka sahip olacakt›r.  

1999 - 2003 YILLARI ARASI MEZUNLAR

2004 YILI SONRASI MEZUNLAR

99%

4%

96%

1%

Sigortas›z çal›flanlar

Sigortal› çal›flanlar

Sigorta Durumu

4 üye

94 üye

Sigortas›z çal›flanlar

Sigortal› çal›flanlar

Sigorta Durumu

1 üye

91 üye
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Üyelerimizin yaflam standartlar›na iliflkin önemli verilerden biri olan ücret miktarlar›
hakk›nda bilgi almak için, hangi ücret aral›¤›nda maafl ald›klar› sorulmufltur. Grafikte de
görüldü¤ü gibi çal›flma deneyimi artt›kça üyelerimizin ücret oranlar› yükselmektedir.
500–1000 TL aral›¤›nda ücret alan üyelerimizin oran›, 2004 y›l› sonras› mezunlarda
%12, 1999–2003 y›llar› aras› mezunlarda ise %1 gibi nispeten düflük oranlardad›r. Bura-
da flunu belirtmek yararl› olacakt›r bu ücret aral›¤›nda maafl alan üyelerimiz genellikle
yap› denetim firmalar›nda çal›flmaktad›r. Ancak kriz nedeniyle ücretlerinin tamam›n›
alamayan üyelerimizin say›s› son dönemde artmaktad›r. Ayn› anketi uygulam›fl olan ‹n-
flaat mühendisleri aras›nda son dönemde 500–1000 TL aral›¤›nda ücret alan mühen-
dislerin say›s›n›n h›zla artt›¤› tespit edilmifltir. 

1999 - 2003 YILLARI ARASI MEZUNLAR

2004 YILI SONRASI MEZUNLAR

42%

12%13%

42%

33%

1%
18%

36%

3%

500 - 1000 TL

1000 -1500 TL

1500 - 2000TL

2000 TL ve üzeri

Belirsiz

Ücret Da¤›l›m›

1 üye

17 üye

38 üye

33 üye

3 üye

500 - 1000 TL

1000 -1500 TL

1500 - 2000TL

2000 TL ve üzeri

Ücret Da¤›l›m›

12 üye

32 üye

41 üye

13 üye
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“Hizmet Sözleflmeniz var m›?” ya da “‹flveren ile bir sözleflme yapt›n›z m›?” çal›flan
üyelere sordu¤umuz sorulardan bir di¤eridir. Ankette 2004 y›l› sonras› mezun üyeleri-
mizin %55’inin, 1999–2003 y›llar› aras›nda mezun olan üyelerimizden de %40’›n›n her-
hangi bir sözleflme yapmaks›z›n çal›flt›klar› tespit edilmifltir. “Neden sözleflmeniz yok?”
diye soruldu¤unda üyelerimizin pek ço¤unun sözleflmenin ne ifle yarayaca¤›, nas›l ya-
p›laca¤› ya da neleri içermesi gerekti¤i konusunda bilgi sahibi olmad›klar› anlafl›lm›flt›r.
‹flveren ile çal›flan aras›nda, çal›flan›n haklar›n› ve çal›flma koflullar›n› net olarak belirle-
yen bir sözleflmenin yap›lmas› daha sonra do¤acak anlaflmazl›klar›n çözümünde kolay-
l›k sa¤layacakt›r. fiubemiz internet sayfas›nda “Ücretli Mimar Tip Sözleflmesi” belgesi
yer almaktad›r. Ücretli çal›flan tüm üyelerimizin bu sözleflme örne¤ini inceleyerek, ifl-
verenleri ile karfl›l›kl› imzalamalar›n› önermekteyiz.

1999 - 2003 YILLARI ARASI MEZUNLAR

2004 YILI SONRASI MEZUNLAR

40%

44%

56%

57%

3%

Sözleflmesi olan

Sözleflmesi olmayan

Bilmeyenler

Hizmet Sözleflmesi
Da¤›l›m›

37 üye

52 üye

3 üye

Sözleflmesi olan

Sözleflmesi olmayan

Hizmet Sözleflmesi
Da¤›l›m›

55 üye

43 üye
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Krizin inflaat sektörünü etkilemesiyle birlikte özellikle son üç ay içerisinde iflten ç›ka-
r›lmalar artm›flt›r. ‹flten ç›kart›lan üyelerimizin genel olarak hukuksal haklar›n› bilmedi-
¤i ya da mücadele süreçlerine iliflkin yeterli bilgi sahibi olmad›¤› yap›lan telefon görüfl-
melerinin önemli sonuçlar›ndand›r. fiöyle ki iflten ç›kart›lm›fl olan üyelerimizin %80’i
yasal haklar› oldu¤u halde k›dem ve ihbar tazminat› gibi haklar›ndan faydalanamam›fl-
lard›r. 2004 y›l› onras› mezunlar›nda bu oran %75, 1999–2003 y›llar› aras›nda  mezun-
lar› aras›nda ise %73’tür.  Üyelerimize bu haklar›ndan faydalanabilmek için herhangi bir
giriflimde bulunup bulunmad›klar› soruldu¤unda “iflverenle konufltum ama olumsuz
yan›t ald›m” cevab›n› vermekte, mahkemelerde y›llarca u¤raflmak istemediklerini be-
lirtmektedirler. Oysa mahkeme süreci yasada iflçinin baflvuru süresi 1 ay, yerel mahke-
menin karar verme süresi 2 ay ve Yarg›tay aflamas› da 1 ay olarak tespit edilmifltir. Hu-
kuksal haklar ve yasal süreç konusunda üyelerimiz fiubemiz hukuk dan›flman› Güney
Dinç’ten randevu alarak ayr›nt›l› bilgi edinebilirler. 

1999 - 2003 YILLARI ARASI MEZUNLAR

2004 YILI SONRASI MEZUNLAR

27%

75%

25%

73%

Alm›fl olan

Alamayanlar

K›dem ve ‹hbar Tazminat›
Alabilme Durumu

4 üye

11 üye

Alm›fl olan

Alamayanlar

K›dem ve ‹hbar Tazminat›
Alabilme Durumu

4 üye

12 üye
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Anketin ilk verilerine dayan›larak ücretli çal›flan üyelerimizin hukuksal haklar›na iliflkin
bilgilerin aktar›ld›¤› , ekonomik kriz, krizin mühendis ve mimar ve mühendisler  üzerin-
deki etkilerine iliflkin bilgilerin aktar›ld›¤› bir etkinlik organize edilmifltir. Tepekule Kon-
gre ve Sergi Merkezi’nde TMMOB ‹l Koordinasyon Kurulu çal›flmalar› kapsam›nda ger-
çekleflen etkinlikte; Prof. Dr, Yüksel Akkaya ekonomik kriz, kriz süresince ve sonras›n-
da çal›flanlar› bekleyen sorunlar hakk›nda görüfllerini dile getirmifltir. Avukat ‹brahim
Bahç›vanlar ise çal›flanlar›n hukuksal haklar›na de¤inmifl, iflten ç›karma sürecinde ne
tür yasal haklara sahip  olduklar› konusunda bilgiler vermifltir. Etkinli¤in soru - cevap
bölümünde kat›l›mc›lar özellikle iflverenle yaflad›klar› sorunlar› dile getirmifl, bu sorun-
lar›n yasal çerçevede nas›l çözümlenebilece¤ine iliflkin bilgiler alm›flt›r.  

fiubemiz anket verilerini de de¤erlendirerek 24–25 Ekim 2009 tarihlerinde Kufladas›
Korumar Otel’de Ücretli Çal›flan Mimarlar Dan›flma Kurulu’nu düzenlemifltir. 91 ücretli
çal›flan mimar›n kat›ld›¤› çal›fltay› Prof. Dr. Murat Günayd›n ve Prof. Dr. Gönül Balk›r
yürütmüfltür. Anketin sonuçlar›ndan biri olan hukuki konulardaki bilgi eksikli¤i göz
önüne al›narak çal›fltay, Prof. Dr. Gönül Balk›r’›n “Ücretli Çal›flan Mimarlar›n Hukuki Ya-
p›s› ve Sorunlar›” konulu sunumu ile bafllam›flt›r. Gönül Balk›r öncelikle makro ölçekte
yaflanan sorunlara ve sonras›nda bireysel olarak yaflanan ifl güvenli¤i konular›n›n hu-
kuki yap›s›na de¤indi. Var olan ekonomik sistem ve bunun arac› olan hukuk sisteminin
iflleyiflinden söz eden Balk›r, bu düzen içerisinde her fleyin metalaflt›r›ld›¤›n› aktard›.
Balk›r’›n sunuflunda de¤indi¤i makro ölçekteki son konu ise emeklilerin yetersiz maafl-
lar› sebebiyle tekrar ifl yaflam›na geri dönemeye çal›flmalar› ve bu durumun iflsizlik ora-
n›n› art›rmas›yd›. Ücretli çal›flan mimarlar›n yasal haklar›na iliflkin yeterli bilgi sahibi ol-
mad›klar›n› vurgulayan Balk›r, k›saca ücretli çal›flanlar›n hukuki haklar›n› özetledi. Bal-
k›r, hukuki olarak mimarlar›n ücretli çal›flma statüleri ve bu statülerin çal›flma koflulla-
r› hakk›nda ayr›nt›l› bilgi vererek ve kat›l›mc›lar›n sorular›n› yan›tlayarak sunumunu bi-
tirdi.      

Atölye çal›flmalar› fleklinde yürütülen ve ücretli çal›flan mimarlar›n sorunlar›n›n ortaya
konulmas›n› hedefleyen 2. oturum sonunda 89 farkl› sorun tespit edilmifltir. Çal›fltay›n
ikinci günü, bir önceki gün belirlenen 89 sorunun Murat Günayd›n ve Gönül Balk›r ta-
raf›ndan de¤erlendirilmesi ile bafllam›flt›r. Sorunlar tek tek ele al›narak kat›l›mc›lar ile
birlikte tart›fl›lm›flt›r. Yap›lan de¤erlendirmelerin ard›ndan gerçekleflen atölye çal›flma-
s›nda gruplar kendi seçtikleri sorunlara çözüm önerileri sunmufltur. 

Yap›lan çal›fltay›n sonuçlar› “Ücretli Çal›flan Mimarlar Dan›flma Kurulu Çal›fltay› De¤er-
lendirme Raporu” ad›nda bir kitapç›k olarak yay›mlanm›flt›r.  
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Mimarl›¤›n ve Mimarlar Odas›’n›n kamuoyuna tan›t›lmas› ba¤lam›nda yap›lan çal›flma-
lar, 2008-2010 döneminde de kesintisiz olarak devam etmifltir.

Mimarl›k Haftas› Etkinlikleri 2008 kapsam›nda düzenlenen “kentle karfl›laflma-lar” te-
mal› foto¤raf yar›flmas› ve yine Mimarl›k Haftas› bünyesinde 2009 y›l›nda aç›lan “kent-
li olmak” temal› k›sa film yar›flmas› ile “kentin oylumlar›: kente aç›lan kap›lar, pencere-
ler, …” temal› fotomaraton mimarl›¤›n kamuoyuna yar›flmalar arac›l›¤› ile tan›t›lmas› ça-
l›flmalar› aras›nda yer alm›flt›r. 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 2008 y›l›nda Ulusal Mimarl›k Sergisi, Viyana
Chicago Metropol ve Mimarl›k Sergisi, “kentle karfl›laflma-lar” temas›yla düzenlenen
foto¤raf yar›flmas›n›n sergisi ve TH&‹dil Mimarl›k Sergisi kamuoyuna sunulan sergiler
aras›ndad›r. 2009 y›l›nda ise fiubemiz taraf›ndan iki sergi ve sergi broflürü haz›rlana-
rak kamuoyuna çeflitli etkinliklerde sunulmufltur. Emel Kay›n küratörlü¤ünde haz›rla-
nan “Güngör Kaftanc› Mimarl›¤›: Modern Mimarl›¤›n Yar›m Yüzy›ll›k Serüvenine Tan›k-
l›k” Sergisi ile Yasemin Sayar, Hümeyra Birol Akkurt ve Feyzal Özkaban Avc› küratör-
lü¤ünde haz›rlanan “‹zmir Cumhuriyet Dönemi Mimarl›k Miras›” Sergisi bu ba¤lamda
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haz›rlanm›fl ve büyük ilgi görmüfltür. Bu
iki serginin yan› s›ra 2009 y›l›nda “Bruno
Taut: Renkli Yap›lar›n Ustas›”, “Le Corbu-
sier ‹zmir’de: Gelece¤in Kenti için Bir
Plan Önerisi”, Ö¤renci Projeleri, Ufuk ve
Clarissa Ersoy küratörlü¤ünde haz›rla-
nan “‹nflaat Zaman› / Zaman› ‹nfla Et-
mek”, Erdem Y›ld›r›m Foto¤raf Sergisi,
Burak Besen Foto¤raf Sergisi: Mimari
Yap› ve ‹nsan Formu ve Fotomaraton
Yar›flmas› Sergisi kamuoyu ile buluflmufl-
tur.

2009 y›l› Mimarl›k Haftas› süresince Al-
sancak’ta infobox kurulmufl ve bir hafta
boyunca halk›m›z›n mimarl›k hakk›nda
bilgi edinmesi sa¤lanm›flt›r. 37. çal›flma
döneminde elde edilen ve kamuoyu ta-
raf›ndan be¤eni ile karfl›lanan “Neden
Mimar, Nas›l Mimarl›k?” tan›t›m broflürü
‹zmir’de elde edilen yeni mimari kaza-
n›mlarla birlikte revize edilerek halk›m›za
infobox arac›l›¤la da ulaflt›r›lm›flt›r. Bu-
nun yan› s›ra çeflitli etkinlik ve tan›t›mlar-
da halk›m›za iletilen broflür, özellikle üni-
versite s›nav› öncesi lise ö¤rencilerine
iletilmifltir. Üniversite s›nav› öncesi okul-
lar›n düzenlemifl oldu¤u meslek tan›t›m
toplant›lar›na kat›l›m sa¤lanarak yeni
neslin mimarl›k hakk›nda bilinçlenmesi
sa¤lanm›fl, kimi zaman da fiubemizin
toplant› salonunda mimarl›¤› ve Mimarlar
Odas›’n› tan›t›c› seminerler verilmifltir.

mimarlik tanitim  1/12/10  4:17 PM  Page 428



433
Mimarlar Odas› ‹zmir fiubesi 39. Dönem Çal›flma Raporu

M‹MARLI⁄IN VE M‹MARLAR ODASI’NIN KAMUOYUNA TANITILMASI

mimarlik tanitim  1/12/10  4:17 PM  Page 429



434
Mimarlar Odas› ‹zmir fiubesi 39. Dönem Çal›flma Raporu

M‹MARLI⁄IN VE M‹MARLAR ODASI’NIN KAMUOYUNA TANITILMASI

Mimarl›k e¤itimini, mimarl›¤›n ve
kentlerin modern çizgisinin evrilerek
dönüfltü¤ü 20. yüzy›l›n ortalar›nda, ‹s-
tanbul Teknik Üniversitesi gibi gelifl-
melerin merkezinde olan bir kurumda
gerçeklefltiren; ard›ndan da çal›flmala-
r›n› ‹zmir'de sürdüren Güngör Kaftan-
c›, meslek hayat›n›, modern mimarl›-
¤›n Türkiye'deki yar›m yüzy›ll›k serü-
veninin tan›¤›, kat›l›mc›s› ve izleyicisi
olarak geçirmifltir. 1930'lardan baflla-
yarak ülkedeki ilk örneklerini veren ve
1950'lerde de Uluslararas› Stil olarak
varl›¤›n› somutlaflt›ran Modernizm,
Güngör Kaftanc›'n›n gönülden benim-
sedi¤i ve meslek hayat› boyunca sa-
d›k kald›¤› bir yaklafl›m› oluflturmufl-
tur. Bu süreç mimar aç›s›ndan, tasa-
r›m boyutunda taklitçi olmamaya çal›-
flarak "evrensel" ve biçimci olmamaya
çal›flarak "yerel" ile iliflkilenmeyi
önemseyen bir aray›fl olarak yaflan›r-
ken; mesleki örgütlenmelerde üstlen-
di¤i görevler, mimarl›¤a, kente ve
topluma iliflkin kayg›lar›n› anlatt›¤› ya-
z›lar›, kentleri ve yap›lar› derinlemesi-
ne dolaflt›¤› yurtiçi ve yurtd›fl› gezile-
ri, onun mimarl›¤›n› ve mimarl›k üze-
rinden kurdu¤u dünya görüflünü zen-
ginlefltirmifltir. Böyle bak›ld›¤›nda,

Güngör Kaftanc› Mimarl›¤› Sergisi: Modern
Mimarl›¤›n Yar›m Yüzy›ll›k Serüvenine Tan›kl›k 

Küratör: Emel Kay›n

Koordinatörler: Zübeyda Özkan - 

Tuba Çak›ro¤lu

Metinler: Emel Kay›n

Grafik Tasar›m: Güler Özsakarya Ertan

Araflt›rma Asistan›: Naciye Ç›rac›

Düzenleyen: Mimarlar Odas› ‹zmir fiubesi

SERG‹
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Güngör Kaftanc›'n›n meslek hayat›n›, modern mimarl›¤›n son yar›m yüzy›ll›k serüveni-
ne yönelik bir tan›kl›k olarak da nitelemek mümkündür. 

"Güngör Kaftanc› Mimarl›¤›: Modern Mimarl›¤›n Yar›m Yüzy›ll›k Serüvenine Tan›kl›k"
sergisi, Güngör Kaftanc›'n›n yap›tlar›n› ve mimarl›¤a bak›fl›n› ortaya koyarken; 1940'lar
sonu, 1950'ler bafl› ‹stanbul kenti ve ‹stanbul Teknik Üniversitesi ortam›ndan, ülkenin
sosyo-ekonomik, politik, kültürel geliflmeleri paralelinde dönüflen ‹zmir'in farkl› dö-
nemleri ve bugününe uzanan çeflitli izlenimleri yans›tmaya da çal›flm›flt›r. 
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Yüzy›l dönümü ile birlikte, 20.yüzy›l›n en-
telektüel, sosyal, teknolojik ve sanatsal
geliflimine tan›kl›k eden yak›n tarihli kültü-
rel miras›n›n koruma, onar›m ve yeniden
kullan›m sorunlar›n›n yerel ve evrensel bo-
yutlarda tart›flmaya aç›lmas›yla, “korun-
mas› gereken bir kültür varl›¤› olarak
20.Yüzy›l Mimarl›¤›” kavram›, mimarl›k
gündeminin ana tart›flma eksenlerinden
birini oluflturmufltur.  Türkiye’de ise bu ko-
nudaki çal›flmalar, ülkemizin 20.yüzy›l
kentsel ve mimari birikiminin büyük bölü-
münün Cumhuriyet dönemi içinde olufltu-
rulmufl olmas› nedeniyle “Cumhuriyet Dö-
nemi Mimarl›k Miras›” tan›m› çerçevesinde
gerçeklefltirilmektedir. Bilimsel kurumlar›n
çal›flmalar›n›n yan› s›ra Mimarlar Odas›’n›n
akademik tart›flmalar› beslemek ve daha
da önemlisi “kültür miras›” kavram›n›n dö-
nüflen boyutunu topluma kavratmak ama-
c›yla yürüttü¤ü “Cumhuriyet Dönemi Mi-
marl›k Miras›n›n Belgelenmesi, Korunmas›
ve De¤erlendirilmesi Projesi” bu ba¤lam-
da bir kamuoyu oluflturulmas› sürecini
bafllatm›flt›r. Ancak kentlerin h›zla dönü-
flüm geçirdi¤i günümüzde en h›zl› yok
olan ya da biçim de¤ifltiren yap› stokunu
da Cumhuriyet dönemi mimarl›k miras›n›n

‹zmir'de Cumhuriyet Dönemi Mimarl›k Miras› Sergisi

Unutmak ve Yitirmek, Fark Etmek ve Sahip Ç›kmak

Küratörler: Yasemin Sayar, 

Hümeyra Birol Akkurt, 

Feyzal Özkaban Avc›

Koordinatör: Zübeyda Özkan

Grafik Tasar›m: Güler Özsakarya Ertan

Düzenleyen: Mimarlar Odas› ‹zmir fiubesi

SERG‹
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oluflturdu¤u göz ard› edilmemesi gereken bir durumdur. Kentlerimizde bu döneme ait
mimari birikimin, bir bölümü kullan›c›lar›n›n bilinçsiz müdahaleleriyle tahrip edilmifl, bir
bölümü kentsel ranta direnemeyerek yok edilmifl, kalan bölümü ise yok olma tehdidi
alt›nda varl›¤›n› sürdürmektedir. Bu çerçevede ‹zmir kenti ele al›nd›¤›nda, kentin Cum-
huriyetten günümüze geçirdi¤i mekânsal dönüflümün benzer bir tablo ortaya koydu-
¤u görülmektedir. Erken Cumhuriyet Dönemi Mimarl›k ürünlerinin kentimizdeki izleri-
ni okutmay› amaçlayan bu sergi, 1920–1970 dönemine odaklanmaktad›r. 

Cumhuriyet dönemi mimarl›k miras›n›n korunmas›, yaflat›lmas› ve de¤erlendirilmesi
konusunda bir fark›ndal›k oluflturmay› amaçlayan bu sergi, ‹zmir kent kimli¤inin önem-
li bir parças› olan modern mimarl›k ürünlerine “sahip ç›k›lmas›”na yönelik bir ça¤r› ni-
teli¤indedir.
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Neden Mimar? Nas›l Mimarl›k?

37. çal›flma döneminde elde edilen ve kamuoyu taraf›ndan be¤eni ile karfl›lanan “Neden
Mimar, Nas›l Mimarl›k?” tan›t›m broflürü ‹zmir’de elde edilen yeni mimari kazan›mlarla
birlikte revize edilerek halk›m›za ulaflt›r›lm›flt›r.

Neden Bir Mimar ile Çal›flmal›s›n›z?

Küçük ya da büyük her yeni proje veya yeniden düzenleme projesinde M‹MAR ile ça-
l›flmak, iflverene isteklerini gerçeklefltirmek üzere yarat›c› düflünce gücünü; bir proje-
yi gerçeklefltirme sürecinde maddi kaynaklar›n verimli flekilde kullan›lmas›n› ve süre-
cin her aflamas›n›n yetkin bir meslek adam›n›n kontrolü alt›nda yürütülece¤ini bilme-
nin sa¤lad›¤› güven duygusunu kazand›r›r.

Kaliteli bir yaflam için ça¤dafl, nitelikli ve güvenli bir çevrenin geliflmesinde M‹MAR’›n
rolü önemlidir. 

Yeni mekanlara gereksinim duyuyorsan›z veya mevcut mekanlar›n›zda de¤ifliklik yap-
mak istiyorsan›z öncelikle bir M‹MAR ile çal›flmal›s›n›z.

Mimarl›k Hizmetleri;

• Haz›rl›k ve ön etüd çal›flmalar›,

• Tasarlama, tasar›m koordinasyonu,

• Uygulama denetimi ve/veya inflaat yönetimi,

• ‹hale ve/veya yüklenici ve imalatç›larla anlaflma yap›lmas›nda iflverene dan›flmanl›k,

• Tamamlama ile kabul-teslim alma, kesin hesap çal›flmalar›nda iflverene destek afla-
malar›n› kapsayan bir bütündür. Bu bütünlük içinde mimarl›k hizmetleri, birbirini takip
eden, bütünleyen ifl aflamalar›na göre tan›mlanm›flt›r. 

Yeni infla edilecek yap›lar için tasar›m ve uygulama, eski yap›lar için tadilat/yeniden
düzenleme; eski eserlerin restorasyonu, yaflama-çal›flma-dinlenme mekanlar›n›n iç dü-
zenlemesi ve mobilya tasar›m›, çeflitli ölçeklerde çevre düzenlemeleri, kentsel tasar›m
çal›flmalar› mimarl›¤›n ilgi alan›d›r. 

Ayr›ca;

Bir yap›n›n gerçeklefltirilmesinde M‹MAR’›n asli görevi olmayan, ancak iflveren taraf›n-
dan istenildi¤inde, e¤itimi ve mesleki bilgisi ile M‹MAR’›n en iyi flekilde verebilece¤i

TANITIM BROfiÜRÜ
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bir diz hizmeti de flöyle s›ralaya-
biliriz: Yer seçimi çal›flmalar›
yapmak, Program haz›rl›¤›na ka-
t›lmak, Arazi gelifltirme çal›flma-
lar› yapmak, Yap›labilirlik (fizibi-
lite) çal›flmalar› sunmak, Sunum,
tan›t›m ve pazarlama ile ilgili
projeleri ve görsellefltirmeleri ha-
z›rlamak, tan›t›m çal›flmalar›na,
toplant›lara kat›lmak, Özel aç›k-
lama raporlar› ve baflvuru dosya-
lar› haz›rlamak, Özel araflt›rma
ve çal›flmalar yapmak, Yap› ba-
k›m flartnameleri ve anlaflmalar›
haz›rlamak…

Kullan›fll›

En küçük mekan bile kullan›fll› ve
yarat›c› çözümlere gereksinim
duyar. ‹yi planlanm›fl, donat›lm›fl
mekanlar yaflam kalitenizi yük-
seltir. Ça¤dafl ve konforlu yap›-
lar, mekanlar size huzurlu ve ve-
rimli bir yaflam ortam› sunar.

Sa¤lam

Yap›n›z›n sa¤laml›¤›, güvenli¤i,
öncelikle do¤ru mimari tasar›m
ve tafl›y›c› sistem tasar›m› ile ola-
nakl›d›r.

Estetik

Bir yap›n›n kullan›fll›l›¤›n›n ve
sa¤laml›¤›n›n yan› s›ra, çevresiy-
le uyumlu, içi ve d›fl›yla sizin is-
teklerinize, ça¤dafl mimari este-
tik de¤erlerine uygun, kullan›c›-
s›nda ve onu görenlerde olumlu
izlenimler b›rakmas› iflveren-mi-
mar aras›ndaki sa¤l›kl› iletiflimin
bir sonucudur.

Ekonomik

M‹MAR, yap›n›n tüm aflamalar›n-
daki imalatlar› detayland›rarak
ve planlayarak, do¤ru malzeme
ve iflçilik ile yap›lmas›n› sa¤lar,
yap›m hatalar›ndan do¤acak pa-
ra ve zaman kayb›n› en aza indi-
rir, ekonomik ve uygun çözümle-
ri size önerir.
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• Yeni Kay›t Olanlar
• Nakil Gelenler
• Nakil Gidenler
• Kayd› Silinenler

2008 - 2009 YILLARINDA fiUBEM‹Z‹N 
ÜYE B‹LG‹LER‹

BÖLÜM 12
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Sicil No Ad - Soyad

35166 Ural Yücel

35167 Ersin Gelgi

35168 Begüm Becerik

35169 Ziya Sungur

35170 Özer Sedat Özerdekli

35171 Elvan Kamarl› Ural

35172 Sevgi Bafl

35173 Erkin Oskay

35174 Koray Koçak

35175 Hakan Aytekin

35180 Kübra Akkoyunlu

35181 Gözde Kocagil

35182 Cenk Miri

35183 Serkan Bak›rc›

35184 Ümmühan Palao¤lu

35185 Do¤ay Korkmaz

35186 Zeynep Ekinci

35188 Bengi Marafll›o¤lu

35189 Fatih Tunç

35190 Andaç Kurt

35191 Adem Çuha

35192 P›nar A¤sakall›

36637 Duygu Karasakalo¤lu

36910 Ceren Görüldü

35193 fiebnem Karamanl›o¤lu

35194 Selma Uslusoy

35195 Uluç Pakben

35196 Devrim Güler

35197 Seftil Turan

35198 Levent Altunkaynak

35199 Rüstem Levent Kalafat

35200 Eda Zaparta

37607 Cafer Tayyar Say›n

37608 Seda Güvenç

37609 Murat Çevikayak

37610 fieref Topkaya

37611 Yelda Ayhan

37612 Ferdi Cengiz

37613 Deniz ‹nal

37614 Ali K›l›nç

37615 Ece Güney

37616 Yasemen Karakozak

37663 Nihal Y›lmaz Karahan

37617 Hasan Volkan Öner

37618 Murat Ayd›n

37619 Sema Duyar

37620 Öget Nevin Cöcen

36961 Özge Çekiç

37621 Burcu Soysal

37622 Emre Öztürk

37623 Selahattin Do¤an

37624 Ali Ceyhun Üre

37625 Seda Evin

37470 Berivan Borak

38022 Vural Zengin

38023 Ufuk Ege

38024 Serdar Seçkin Alt›ndafl

38025 Ayfle Demir

38026 Umut Baflbu¤

38027 Hasip Sabri Aksoy

38028 Ümran O¤ul

38029 Özlem Saracal›o¤lu

38030 Asl› Uzunkaya

38031 Rasim Öpöz

38032 Özgü Karatekin

38033 Sevgi Özen

38034 P›nar K›l›ç

38035 Melih Öztürk

38160 Zuhal Tekir

38036 Begüm Görgün

38037 Enes Tamtürk

38038 Özlem Alaçam

38039 Seray Bulut Ünsal

38041 Duygu Bülbül

38043 Damla Aslan

38044 Gökçe Erinç

38045 An›l Burhano¤lu

2008 Y›l›nda Kay›t Yapt›ran Üyelerimiz
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2009 Y›l›nda Kay›t Yapt›ran Üyelerimiz

38047 Gamze Sayg›

38048 Nazl› Bayramo¤lu

38049 Özer Yoldafl

38050 Tu¤çe fi›k

35541 Sercan Pehlivanlar

36698 Açelya K.Karaca

36900 Eda Tuna

36981 Nejat Koçanao¤ullar›

36990 Gülhan Özmen

37507 Aydan Fidanc› B›ld›c›n

37508 Gözde Susam

37561 Murat Ceylan

37570 Didem Kayg›s›z

38054 Mustafa Ekici

38308 Elif Türe

38349 Mustafa Karasakal

38351 ‹smail Gürkan

38352 Züleyha Kocabafl

38375 Ayça Özyer

38377 Öznur Acar

38420 Hüseyin Solmaz

38459 Dilek Dundar Zengin

38462 Mehmet Azmi Paker

38494 Metin Büyükkestelli

38522 Ahmet Akçay

38526 Ayd›n Günefl

38539 Burcu Özbafl

38543 Özlem Sezer Gülcemal

38566 Duygu Taflç›

38610 Melahat At›lgan

38641 Sevil Aslan

38642 Özge Günderen

38643 Arzu Ol¤un

38644 Özenç Özdere

38645 Selçuk Balkan

38649 Burçin M›zrak

38686 Ali Kara

38692 Hüsnü Emre K›l›ç

38694 Özge Özdemir

38730 Cemile Sinem Bolat

38742 P›nar Bavik

38758 Eyüp Erkul

38806 Nuray Derin Kam

38813 Ümit Çi¤dem

38815 Yi¤ithan Ertok

38821 Serap Alkan

38841 Hüseyin Ça¤lar

38846 Hüseyin Topal

38850 Dilara Yöndem

38858 Bengü Erdo¤mufl

38890 Emrah Akp›nar

38921 Ceylan Çak›n

39018 Tu¤çe Ertan

39020 Nazl› Deniz Ozan

39022 Mevhibe Zuhal K›ralp

39026 Gözde Do¤ramac›lar

39038 Sinan Sak

39040 Yetkin Yunuso¤lu

39043 Funda Baltac›

39049 Hace Özlem Demirtepe

39054 Gamze Fahriye Eraybat

39073 Orhan Bilecen

39075 Ahmet fien

39110 Bu¤ra Cimete

39113 Bahar Barlaz

39129 Mehtapnur Bayrak

39134 Emine Ceylan
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39136 Emrah Y›lmaz

39137 Fatma Erdem

39138 Nilüfer Dinçer

39143 Eral Kuyumcu

39147 Fatih Kurt

39148 Harun Yücel Çimen

39174 Yasemin Oksel

39195 Cevat Bekiro¤lu

39199 Mehmet Toklaç

39202 ‹pek Hakc›l

39203 Gözde De¤er

39205 Aysim Börekcio¤lu

39206 Yunus Demirtunç

39209 Öznur Uçar

39230 Ayfle Eftelio¤lu

39244 Sedat Dulkadiro¤lu

39263 Bar›fl Toprak

39264 Seçil Mine Yüksel

39299 Necibe Nur Sevgi

39311 Levent Gölgeçen

39313 Yüksel Taner Akyüz

39314 Elif Konur

39316 Pelin Kimsesiz

39317 Bilge Yurderi

39327 Günefl Uçkan

39330 An›l Bayburtluo¤lu

39338 Aytaç Day

39350 Talat Çelebi

39361 Onur Deniz Aygün

39362 An›l Tutar

39369 Çi¤dem Furtuna

39390 Ayflegül Duran

39395 Sümeyye Yücel

39415 Ali Karabacak

39420 Ça¤layan Deniz Kaplan

39430 Serkan Do¤an

39432 Bar›fl Kaynar

39465 Duygu Devrim

39475 Salih Soysal
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2008-2009 YILI ÜYE B‹LG‹LER‹

2008 Y›l›nda Nakil Gelen Üyelerimiz

24993 Emel Yazl›k 02.01.2008 Denizli

5677 Mehmet Yavuz Gürtunca 03.01.2008 Mu¤la

4987 ‹rfan Erdem 15.01.2008 Ankara

19602 Süha Gürler 15.01.2008 Ankara

7702 Nebahat Kösemen 15.01.2008 Ankara

29670 Ayfle Ak›n 18.01.2008 Bursa

11057 Ahmet Atilla Bask›n 29.01.2008 Ankara

5665 M.Arif Çeler Durall› 08.02.2008 Konya

10569 Erol Gürol 08.02.2008 Konya

35357 ‹nanç Atay 18.03.2008 Bal›kesir

29565 Gülflan Y›lmaz 19.03.2008 Konya

37370 Haldun Keçecigil 02.04.2008 ‹stanbul

29864 Gökçiçek Savafl›r 08.04.2008 Ankara

25067 Galip Kara 25.04.2008 Konya

32801 Seda Argüz 16.05.2008 ‹stanbul

21750 Salih Sert 18.06.2008 Diyarbak›r

34659 Onur Durmufl 18.06.2008 ‹stanbul

37412 Fulya Aslan 24.06.2008 ‹stanbul

35554 Mediha Özlem Ba¤c› 08.07.2008 Ankara

35353 Feyza  Kun 09.07.2008 Bal›kesir

37663 Nihal Y›lmaz Karaman 18.07.2008 ‹stanbul

11858 Erdo¤an Bayram 21.07.2008 Antalya

12995 Ahmet Hamdi Y›lmaz 24.08.2008 ‹stanbul

36910 Ceren Görüldü 31.07.2008 Eskiflehir

34203 P›nar Kutluay 14.08.2008 Ankara

36152 Fusun Selçuk 18.09.2008 ‹stanbul

36637 Duygu Karasahalo¤lu 24.09.2008 Antalya

13645 Taner Erdo¤an 22.10.2008 Mu¤la

11216 Levent Biltekin 08.10.2008 Mu¤la

27856 Rahflan Aytül Gülmez 09.09.2008 Denizli

32127 Kara Ege 23.10.2008 ‹stanbul

32399 Zühal Demirer 07.11.2008 Ankara

31962 Selen Er 11.11.2008 ‹stanbul

31560 Erdem Murat Asyal› 19.11.2008 ‹stanbul

37470 Berivan Borak 19.11.2008 ‹stanbul

36325 Halit Baflar Yaz›c› 19.11.2008 ‹stanbul

19922 ‹smet Ayhan Can 18.11.2008 Ankara
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2008-2009 YILI ÜYE B‹LG‹LER‹

35359 Fatih Kurunaz 19.12.2008 Bal›kesir

6833 Hurflit T›k 22.12.2008 Mu¤la

4596 Ahmet Sabahattin ‹ldiri 24.12.2008 ‹stanbul

2009 Y›l›nda Nakil Gelen Üyelerimiz

15334 Ali Faik Bayramo¤lu 16.01.2009 ‹stanbul

25042 Elçin Ertu¤rul 21.01.2009 Denizli

22281 ‹lknur Apayd›n 23.01.2009 Mu¤la

25042 Elçin Ertu¤rul 27.01.2009 Denizli

8518 Tevfik Balc›o¤lu 19.02.2009 Ankara

14035 Mustafa Ünal Karakafl 24.02.2009 Bal›kesir

15724 Özkan Coflkun 19.03.2009 Antalya

24356 T. Hakk› Paflabeyo¤lu 24.03.2009 ‹stanbul

34607 Özge Açan 28.04.2009 ‹stanbul

10380 Ferudun Aytaç 13.05.2009 Ankara

19682 Zeynep Aktüre 14.05.2009 Ankara

28707 Gözde Uluflans 14.05.2009 Ankara

28583 Muhammet B›y›k 30.06.2009 Trabzon 

31846 Özlem Dereli 01.07.2009 ‹stanbul

22438 Taner Anter 06.07.2009 Mu¤la

20614 Ahmet Ergeç 31.07.2009 Bursa

31260 Salih Özgür Genca 03.08.2009 Ankara

27102 Çamay Yaflar Ç›rç›ro¤lu 03.08.2009 Ankara

15076 Bilge Çapk›no¤lu 10.08.2009 ‹stanbul

24188 Ayç›l Aktu¤ 11.08.2009 ‹stanbul

24986 Mine Orhan 18.08.2009 Denizli

25425 Murat Ça¤›l 31.08.2009 Ankara

27900 Aylin Aksoy 31.08.2009 Ankara

21221 Hülya ‹lknur fiener 31.08.2009 Mu¤la

36961 Özge Çekiç 31.08.2009 Mersin

6778 Savafl M›zrakl› 12.10.2009 Ankara

39073 Orhan Bilecen 26.10.2009 Ankara

29120 Ça¤la O¤uz 05.11.2009 ‹stanbul

24965 Levent Tezcan 2.11.2009 Denizli

27503 Cansen Çakar 18.11.2009 Çanakkale

13146 Ercihan Korkmaz 03.12.2009 Ankara
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2008-2009 YILI ÜYE B‹LG‹LER‹

2008 Y›l›nda Nakil Giden Üyelerimiz

27950 Ebru Soydafl 11.01.2008 Mu¤la

35004 Funda Çak›rözü 11.01.2008 Bursa

25235 Atilla Akhunlar 11.01.2008 Çanakkale

29647 Deniz Gökçe fienol 15.01.2008 Ankara

15635 Semra Akyüz 21.01.2008 Antalya

16030 Ayfle Esin Kuleli 25.01.2008 Ankara

19261 Harun Gürhan 04.02.2008 Mu¤la

32125 Özge Oralo¤lu Keskin 27.02.2008 Bal›kesir

27999 fiule Kozan 27.02.2008 ‹stanbul

35073 Ebru Y›lmazlar 27.02.2008 ‹stanbul

30875 Özlem Melike K‹razdiken 10.03.2008 Gaziantep

35069 Ahmet An›l Özça¤l› 20.03.2008 ‹stanbul

20543 Deniz Gündüz 24.03.2008 Ankara

35179 Derya Güzin Sa¤lam 10.04.2008 Konya

27945 Mustafa O¤uz Sezgin 10.04.2008 Antalya

35176 Hakan Kumakç› 16.04.2008 Antalya

22438 Taner Anter 29.04.2008 Mu¤la

7795 Mustafa Sinemce 01.05.2008 Mu¤la

19228 Neslihan Gökalp 12.05.2008 ‹stanbul

34052 Turan Türkal 21.05.2008 Ankara

31220 Nuray Benli 21.05.2008 ‹stanbul

31266 Can Kaya 20.06.2008 Mu¤la

35143 R›za Çelik 23.06.2008 Malatya

33239 Hakk› Devrim Ergin 23.06.2008 Çanakkale

32127 Kara Ege 23.06.2008 ‹stanbul

19281 Hani Kil 25.06.2008 Hatay

27818 Özgül Özyol 29.07.2008 Ankara

27813 Hasan Özbek 08.08.2008 ‹stanbul

23555 Mahmut Genç 21.08.2008 Kayseri

14035 Mustafa Ünal Karakafl 26.08.2008 Bal›kesir

14476 Sema Girgin 10.09.2008 ‹stanbul

14024 Beyhan Ünsal 24.09.2008 Mu¤la

35187 Halil Sürücü 25.09.2008 Gaziantep

31282 Özgür Ayd›n 07.10.2008 Mersin

11216 Levent Biltek 09.10.2008 Mu¤la

22371 Hüsniye Göl 15.10.2008 Bursa
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335 Ahmet Giray 22.10.2008 Ankara

11382 Zuhal Ulusoy 22.10.2008 ‹stanbul

33249 Öznur Berber 27.10.2008 ‹stanbul

35654 ‹lban Gökalp 31.10.2008 Ankara

5867 Salim Alp 12.11.2008 Ankara

25079 Dilek Aslan Çeken 21.11.2008 Hatay

35020 Bengü Akarca 24.11.2008 ‹stanbul

33246 O¤uzhan Uyar 28.11.2008 Samsun

27810 Arzu Avc› 04.12.2008 ‹stanbul

28660 Arzu Erkan 04.12.2008 ‹stanbul

34085 Burcu Irgat Ergin 26.12.2008 Mu¤la
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2008-2009 YILI ÜYE B‹LG‹LER‹

24590 Ayflegül Çetiner Göky›lmaz 15.01.2009 ‹stanbul

35097 fiemsettin Sevinç 11.02.2009 Diyarbak›r

32115 Fatma Özlem Dönmez 03.03.2009 ‹stanbul

34659 Onur Durmufl 18.03.2009 ‹stanbul

35177 Gülflah Dilsizo¤lu 13.03.2009 ‹stanbul

32115 Fatma Özlem Dönmez 03.03.2009 ‹stanbul

5655 E. Özen Eyüce 15.05.2009 ‹stanbul

37412 Fulya Aslan 29.05.2009 ‹stanbul

16175 Fatma Dinçer 08.06.2009 Mu¤la

10055 Emin Yeflilmen 22.06.2009 Diyarbak›r

35112 Burçin Aldan 30.06.2009 ‹stanbul

14035 Mustafa Ünal Karakafl 20.07.2009 Bal›kesir

8306 Erginer K›l›ç 22.07.2009 Mu¤la

32792 Benhür Felek 22.07.2009 ‹stanbul

38383 Gökhan Karaca 24.07.2009 Malatya

14003 Hülya Keskin Çopuro¤lu 18.08.2009 Bursa

27834 Bo¤açhan Dündaralp 07.09.2009 ‹stanbul

32189 Tuba Öztürk 11.09.2009 Malatya

22408 Günefl Dalman 29.09.2009 ‹stanbul

32399 Zuhal Demirel (Ekinci) 26.10.2009 Ankara

15721 Serdar Bayol 02.11.2009 ‹stanbul

34607 Özge Açan 05.11.2009 ‹stanbul

33219 A.Özgür Selçuk 13.11.2009 Hatay

27503 Cansen Çakar 19.11.2009 Çanakkale

36938 Korhan Dan›flkan 04.12.2009 Ankara

2009 Y›l›nda Nakil Giden Üyelerimiz
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2008-2009 YILI ÜYE B‹LG‹LER‹

2008 Y›l›nda ‹stifa Eden Üyelerimiz

4469 Sevil Soydanbay 10.01.2008

12612 Yücel Bilgisu 10.01.2008

20094 Aynur Tatl›c›o¤lu 10.01.2008

16696 Meral Toker 01.02.2008

27989 Erkan Say›lar 01.02.2008

25097 Ahmet Vurgun 04.04.2008

4698 Erdem Pekmen 11.07.2008

9718 Tufan Yak›n 11.07.2008

6141 Vedat Yeflilda¤ 10.01.2009

11434 Feride Gedik 10.01.2009

11437 Alev Eroktay 10.01.2009

19608 Nur Oktar 10.01.2009

22206 Zehra Ça¤ar 10.01.2009

25123 Yank› Göktepe 15.05.2009

2009 Y›l›nda ‹stifa Eden Üyelerimiz
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TMMOB ‹ZM‹R ‹L KOORD‹NASYON KURULU

SAYI: 2008/14

TAR‹H: 10.03.2008

KONU: Mart Ay› Kararlar›

Gündem

1. Savafl Karfl›t› Miting 15 fiubat 2008 ‹stanbul 

2. ‘’8 Mart Dünya Emekçi Kad›nlar Günü’’ Etkinli¤i

3. Karaburun Bilim fienli¤i

4. Hükümet taraf›ndan baz› ilçelerin bölünerek yeni ilçeler oluflturulmas› hakk›nda görüflme.

5. Mültecilerle Dayan›flma Derne¤i Talebi.

6. 22 Mart Dünya Su Günü Etkinli¤i 

7. Su Politik Etkinli¤i

8. ‹KK Tan›flma Kokteyli

9. Kent Sorunlar› Sempozyumu

10. Di¤er Konular

‹KK KARARLAR
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TMMOB ‹ZM‹R ‹L KOORD‹NASYON KURULU

KARARLAR

1-Irak’›n iflgalinin 5. Y›ldönümünde 15 Mart 2008 tarihinde ‹stanbul’da yap›lacak Savafl
Karfl›t› Mitinge kat›lmak üzere fiubat toplant›s›nda al›nan karar do¤rultusunda Oda Bi-
rimlerimizin üyelerine yayg›n duyuru yaparak, etkin bir kat›l›m›n sa¤lanmas›na ve ka-
t›l›m say›lar›n›n 12 Mart 2008 akflam›na kadar Makina Mühendisleri Odam›za bildirilme-
sine,

2-8 Mart Dünya Emekçi Kad›nlar Günü nedeniyle yap›lacak bas›n aç›klamas›n›n ‹zmir ‹KK
ad›na TMMOB Üyesi Mühendis Mimar ve fiehir Planc›s› Kad›nlar olarak yap›lmas›na,

3-Son iki y›ld›r Kurulumuzun destekledi¤i Karaburun Bilim fienli¤i’nin bu y›lda destek-
lenmesine ve geçen y›l yap›lan maddi deste¤in (2000 YTL) yap›lmas›na,

4-Hükümet taraf›ndan baz› ilçe belediyelerinin bölünerek yeni ilçeler oluflturulmas› ile
ilgili olarak Harita ve Kadastro Mühendisleri Odas›, ‹nflaat Mühendisleri Odas›, Mimar-
lar Odas› ve fiehir Planc›lar› Odas›’ndan oluflan komisyon taraf›ndan ivedilikle yap›la-
cak bir çal›flman›n kamuoyuyla paylafl›lmas›na,

5-Mültecilerle Dayan›flma Derne¤i’nin dayan›flma talebine Dernek hakk›nda biraz da-
ha bilgi sahibi olarak olumlu olarak yan›t verilmesine,

6- 22 Mart Dünya Su Günü Buluflmas› ile ilgili olarak EGEÇEP’le ortak yap›lacak etkin-
li¤i planlamak üzere görev alan Çevre ve G›da Mühendisleri Odalar›m›z›n yan›nda Je-
oloji Mühendisleri Odas›, Orman Mühendisleri Odas› ve Ziraat Mühendisleri Odalar›m›-
z›n dahil edilmesine

7-‹stanbul’da 22 Mart 2008 günü yap›lacak ve yabanc› konuklar›nda oldu¤u Supolitik
etkinli¤inin ‹zmir’e tafl›narak 25 Mart 2008 günü ‹zmir’de ‹zmir ‹KK ve EGEÇEP ortak
etkinli¤i olarak yap›lmas›na ve bu etkinli¤in haz›rl›klar›n›n da 22 Mart Dünya Su Günü
Buluflmas›nda görev alan odalar›m›z taraf›ndan yürütülmesine,

8-‹l Koordinasyon Kurulunu Oluflturan Oda birimlerimiz aras›nda birlik ve dayan›flma-
y› sa¤lamak üzere ‹KK Tan›flma Kokteylinin yap›lmas›na ve bu konuda Makina Mühen-
disleri Odam›z›n görev almas›na,

9-Ekim, Kas›m aylar›nda yap›lmas›na karar verilen ‹zmir Kent Sorunlar› Sempozyumu
ile ilgili haz›rl›klar›n h›zland›r›lmas›na, haz›rl›k çal›flmalar›n› yürütmek üzere oluflturulan
komisyonun sekreteryas›n› yürüten ‹nflaat Mühendisleri odam›z taraf›ndan komisyon
üyesi odalar›m›za toplant› ça¤r›s› yap›lmas›na oybirli¤iyle,           

Karar verildi.

TÜRK MÜHEND‹S VE M‹MAR ODALARI B‹RL‹⁄‹ 

‹ZM‹R ‹L KOORD‹NASYON KURULU
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TMMOB ‹ZM‹R ‹L KOORD‹NASYON KURULU

SAYI : 2008/

TAR‹H : 10.04.2008

KONU: Nisan Ay› Kararlar›

Gündem

1. Mart Ay› toplant› kararlar›n›n gözden geçirilmesi

2. Expo 2015 de¤erlendirmesi

3. TMMOB ‹zmir ‹KK Kad›n Çal›flma Grubu kurulmas› önerisi

4. TMMOB Dan›flma Kurulu (26 Nisan 2008)

5. 12 Nisan Miting Önerisi

6. 1 May›s Etkinlikleri

7. Yeni ‹lçelerin Kurulmas› hakk›nda bas›n aç›klamas› 

8. NKP Etkinlikleri 

KARARLAR

1-Mart ay› kararlar› gözden geçirildi Su Buluflmas› ve SUPOL‹T‹K etkinli¤i
de¤erlendirildi.Odalar›m›z›n ‹l Koordinasyon Kurulu taraf›ndan yap›lan etkinliklere
etkin kat›l›m sa¤lanmas› yönünde görüfl birli¤i olufltu.

2-Expo 2015 öncesi ve sonras› ile de¤erlendirildi ve önümüzdeki süreçte ‹nciralt› ile
ilgili geliflmelerin takip edilmesine karar verildi,  

3-TMMOB ‹zmir Kad›n Üyeler Komisyonu (Çal›flma Grubu) kurulmas›na iliflkin, Oda
Birimlerimizin  Kad›n üyelerinin önerisinin kabul edilerek TMMOB ‹zmir ‹KK Kad›n
Üyeler Çal›flma Grubu kurulmas›na, ve sekreteryas›n›n Makine Mühendisleri Odas›
‹zmir fiubemiz’ce yürütülmesine, 

4-KESK ‹zmir fiubeler Platformu taraf›ndan önerisi getirilen ve 12 Nisan Cumartesi
günü saat 14:00’te Gündo¤du Meydan›’nda, AKP Hükümetinin özellikle E¤itim ve
Sa¤l›k alan›nda uygulamaya koydu¤u  neoliberal politikalara karfl› yap›lacak Mitinge
kat›l›m sa¤lanmas›na,

5-1 May›s’›n di¤er emek örgütleriyle birlikte yap›lacak etkinliklerle kutlanmas›na, bu
konuda merkezi düzeyde TMMOB’den gelecek bilgi do¤rultusunda Emek Platformu
bileflenleri ile iliflki kurulmas›na,

6-Yeni ilçelerin kurulmas›n› düzenleyen 5747 Say›l› yasa ile ilgili olarak Çal›flma
yürüten odalar›m›z(Harita ve Kadastro Mühendisleri Odas›, fiehir Planc›lar› Odas›,
‹nflaat Mühendisleri Odas› ve Mimarlar Odas›) taraf›ndan haz›rlanan Bas›n Aç›klamas›
Metni görüflüldü ve metne son fleklin verilerek 11 Nisan Cuma saat 10:30 Harita Ve
Kadastro Mühendisleri Odas› ‹zmir fiubemizde Bas›n toplant›s› yap›lmas›na,

7-Nükleer Santral Karfl›t› Platform taraf›ndan 26 Nisan 2008 günü yap›lacak bas›n
aç›klamas› ve etkinliklere kat›l›m sa¤lanmas›na,

8-May›s ay› ödentilerinin çift ödenti olarak ödenmesine              

Karar verildi.

TÜRK MÜHEND‹S VE M‹MAR ODALARI B‹RL‹⁄‹ 

‹ZM‹R ‹L KOORD‹NASYON KURULU
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TMMOB ‹ZM‹R ‹L KOORD‹NASYON KURULU

SAYI: 2008/

TAR‹H: 17.05.2008

KONU: May›s Ay› Kararlar›

Gündem

Nisan Ay› toplant› kararlar›n›n gözden geçirilmesi

‹zmir Kent Sorunlar› Sempozyumu

Mimarlar Odas› Çal›flan› Alev fiAH‹N hakk›nda bas›n aç›klamas› 

NKP Etkinlikleri 

G›da Çarfl›s› TMMOB-Birlik Park› Düzenlemesi ve Aç›l›fl› 

Dünya Çevre Günü

‹nciralt› hakk›nda geliflmeler

8 Haziran ‹KK Pikni¤i 

1 Temmuz Kabotaj Bayram› 

KARARLAR

1-Nisan ay› kararlar› gözden geçirildi ve gerçeklefltirilen etkinlikler hakk›nda bil-
gilendirme yap›ld›.

2-‹zmir Kent Sorunlar›  Sempozyumu haz›rl›klar› ile ilgili olarak Sekreteryay› yürüten
‹nflaat Mühendisleri Odas› ‹zmir fiubemiz taraf›ndan bilgilendirme yap›ld›.Tüm Oda bir-
imlerimizin Sempozyum Düzenleme Kurulu için isim bildirmesine, 

3-Sekreteryas›n› Elektrik Mühendisleri Odas› ‹zmir fiubemizin yapt›¤› NKP’nin 26 Nisan
2008 günü Mersin’de yap›lan mitinge kat›l›m için sa¤lad›¤› otobüs ulafl›m›na 1400 YTL
ile destek olunmas›na,

4-G›da Çarfl›s› içerisinde Konak Belediyesi  ortaklafla yap›lan TMMOB-Birlik Park›
aç›l›fl›n›n Haziran’›n ikinci haftas› içerisinde yap›lmas›na, Park içerisinde yap›lan an›t›n
gideri olan yaklafl›k 6000 YTL’nin ‹KK bütçesinden karfl›lanmas›na,  

5-Mimarlar Odas› Ankara fiubesi Çal›flan› Alev fiAH‹N’in 8 mart Dünya Kad›nlar
Gününde Tutuklanmas› ile ilgili olarak bir bas›n duyurusu haz›rlanarak bas›na gönder-
ilmesine, bas›n aç›klamas› metninin ‹KK Sekreterince haz›rlanarak Oda birimlerimizle
paylafl›lmas›na,

6-5 Haziran Dünya Çevre Günü için ‹KK  bünyesinde ortak bir etkinlik yap›lmas›na, bu
konuda di¤er oda birimlerimizle koordinasyonlu olarak haz›rl›k yapmak üzere Çevre
Mühendisleri Odas› ‹zmir fiubemizin görev almas›na,

7-Son günlerde kamuoyu ve baz› bas›n yay›n organlar›nda ‹nciralt› Bölgesi ile ilgili
olarak ‹zmir Büyükflehir Belediye Baflkanl›¤›’n›n plan çal›flmas› yapt›¤›na iliflkin yer alan
haberler ile ilgili Büyükflehir Belediye Baflkanl›¤›’ndan bilgi istenerek konunun takip
edilmesine,

8-Orman Mühendisleri odas› Ege Bölge fiubemiz taraf›ndan önerilen ‹KK Pikni¤inin
tüm oda birimlerimizin yönetim kurulu üyelerinin kat›l›m› ile 8 Haziran 2008 Pazar
Günü yap›lmas›na, Pikni¤in yer tespiti ve organizasyonunun Orman Mühendisleri
Odam›zca yap›lmas›na, Ulafl›m›n ‹KK bütçesinden sa¤lanmas›na,

9-1 Temmuz Kabotaj Bayram› ile ilgili olarak Gemi Mühendisleri Odas› ‹zmir fiubemiz
taraf›ndan organize edilecek bir etkinli¤in ‹KK bünyesinde yap›lmas›na,
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10-Bar›fl Meclisinin ‹stanbul’da yap›lacak miting ulafl›m› için talep etti¤i maddi
deste¤in, ‹KK bütçesinin k›s›tl›l›¤› nedeniyle karfl›lanam›yaca¤›n›n iletilmesine oybir-
li¤iyle 

Karar verildi.

TÜRK MÜHEND‹S VE M‹MAR ODALARI B‹RL‹⁄‹ 

‹ZM‹R ‹L KOORD‹NASYON KURULU

SAYI: 2008/

TAR‹H: 13.06.2008

KONU: Haziran Ay› Kararlar›

Gündem

May›s Ay› toplant› kararlar›n›n gözden geçirilmesi

TMMOB Genel Kurulunun De¤erlendirilmesi

‹zmir Kent Sorunlar› Sempozyumu

G›da Çarfl›s› TMMOB-Birlik Park› Düzenlemesi ve Aç›l›fl› 

1 Temmuz ‹KK Karton Tekneler Yar›fl›

Di¤er Konular 

a-)Rektörlük seçimleri bas›n aç›klamas›

b-)DEÜ Mühendislik Fakültesi Bitirme Projeleri Sergisi destek talebi

c-)Kald›raç dergisi 15-16 Haziran Etkinli¤i destek talebi

d-)Tükoder bas›n aç›klamas›

e-)Alia¤a Termik santralleri

f-)Özellefltirme Karfl›t› Platform(ÖKP) Etkinlikleri 

KARARLAR

1-May›s ay› kararlar› gözden geçirildi ve gerçeklefltirilen etkinlikler hakk›nda bilgilen-
dirme yap›ld›.

2-TMMOB 40.Ola¤an Genel Kurulu de¤erlendirildi ve Genel Kurulda yap›lan tart›flma-
lar›n zaman zaman sert geçmesine ra¤men, Genel Kurul’un genelde olgunluk içerisin-
de geçti¤i düflüncesi ifade edildi.

3-‹zmir Kent Sorunlar› Sempozyumu ile ilgili son geliflmeler de¤erlendirildi. Sempoz-
yum yürütme kurulunun son toplant›s›nda al›nan karar do¤rultusunda Sempozyum alt
çal›flma gruplar›n›n çal›flmalar›n› 18 Hazirandan önce sonland›rarak Sempozyum Sek-
reteryas›na iletmelerine,  

4-Yeniflehir G›da Çarfl›s› içerisindeki TMMOB-Birlik Park› aç›l›fl›n›n 17 Haziran 2008 Sa-
l› Günü saat 10:30’ da Konak Belediye Baflkan› ve TMMOB Belediye Baflkan›’n›n kat›l›-
m› ile yap›lacak aç›l›fla tüm oda birimlerimizin Yönetim Kurullar›n›n üyeleriyle birlikte
kat›lmas›na,
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5-1 Temmuz Denizcilik ve Kabotaj Bayram›nda Pasaport Mendirek’te yap›lacak Kartondan
Tekneler yar›fl›na tüm oda birimlerimizin kat›l›m sa¤lamas›na ve bu konudaki haz›rl›klar›n
Gemi Mühendisleri Odas› ‹zmir fiubesi ve Kurul Sekreteryas› taraf›ndan yürütülmesine,  

6-DEÜ ve EÜ Rektörlük seçimlerine yönelik olarak ‹zmir Tabip Odas› taraf›ndan geti-
rilen ortak bas›n aç›klamas› talebi de¤erlendirildi. Bas›n aç›klamas› metninin yetersiz
oldu¤u metinde ba¤›ms›z demokratik özerk ve laik üniversite talebine vurgu yap›lma-
mas› nedeniyle ancak bunlar› içeren ve 12 Eylül ve YÖK’ün sorguland›¤› bir metin üze-
rinden bas›n aç›klamas›n›n yap›labilece¤inin Tabip Odas›na Kurul Sekreteri taraf›ndan
iletilmesine, metinde ortaklaflma sa¤lan›rsa ortak bas›n aç›klamas› yap›lmas›na       

7-DEÜ Mühendislik Fakültesi  Bitirme Projeleri Sergisi destek talebinin odalar›m›z üze-
rinden karfl›lanmas›na ,

8-Kald›raç Dergisinin 15 16 Haziran Etkinli¤i Destek Talebinin bütçe k›s›tl›l›¤› nedeniy-
le karfl›lanam›yaca¤›n›n bildirilmesine,

9-TÜKODER taraf›ndan yap›lacak bas›n aç›klamas›na kat›l›m sa¤lanmas›na,

10-Alia¤a Bölgesinde yo¤unlaflan Termik Santral talepleri ve Alia¤a’daki di¤er çevre sorun-
lar›n› takip etmek üzere Elektrik Mühendisleri Odas› ‹zmir fiubesi, Ziraat Mühendisleri Odas›
‹zmir fiubesi, Gemi Mühendisleri Odas› ‹zmir fiubesi,  Çevre Mühendisleri Odas› ‹zmir fiubesi
Kimya Mühendisleri Odas› Ege Bölge fiubesi’nden oluflan Alia¤a ‹zleme Birimi oluflturulma-
s›na ve sekreteryan›n Elektrik Mühendisleri Odas› ‹zmir fiubesi taraf›ndan yürütülmesine, 

11- Özellefltirme Karfl›t› Platform (ÖKP) etkinliklerine kat›l›m sa¤lanmas›na,

oybirli¤iyle karar verildi.

TÜRK MÜHEND‹S VE M‹MAR ODALARI B‹RL‹⁄‹ 

‹ZM‹R ‹L KOORD‹NASYON KURULU

SAYI: 2008/

TAR‹H : 27.06.2008

KONU: 25 Haziran Toplant› Kararlar›

Gündem

1- ‹zmir ‹KK Sekreterinin seçimi

2- 29 Haziran Alia¤a Mitingi

3- 1 Temmuz Kartondan Tekneler Yar›fl›

4- 2 Temmuz Sivas katliam› Mitingi

5- 5 Temmuz Zamlar ve AKP Politikalar›na Hay›r Mitingi

6- ‹KK Bütçesi 

7-‹zmir Bergama, Eflme, Sivrihisar, Havran, Küçükdere Elele Hareketi Dönem Sözcülü-
¤ü Devri

8-‹zmir içme suyunda bulunan arsenik miktar›,

9-‹YTE Mezuniyet Töreni

10-ÖKP (Özellefltirme Karfl›t› Platform) Bas›n Toplant›s› 
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KARARLAR

1-TMMOB Genel Sekreterli¤inin ‹l Koordinasyon Kurulu Sekreterinin belirlenmesine yö-
nelik 20.06.2008 tarih ve 1154 say›l› yaz›s› üzerine ‹KK sekreterli¤i seçimi yap›lm›fl ve
seçimde halen ‹KK sekreterli¤ini yürüten Ferdan Ç‹FTÇ‹ toplant›ya kat›lan Odalar›m›-
z›n ‹KK temsilcileri taraf›ndan aday gösterilmifltir. Yap›lan Oylama sonucunda  ‹l Koor-
dinasyon Kurulu temsilcilerinin oybirli¤iyle ‹zmir ‹l Koordinasyon Kurulu Sekretaryas›-
n›n Ziraat Mühendisleri Odas› ‹zmir fiubesi, ‹l Koordinasyon Kurulu Sekreterli¤inin
ZMO ‹zmir fiubesi Yönetim Kurulu Üyesi Ferdan Ç‹FTÇ‹ taraf›ndan yürütülmesine ka-
rar verilmifltir. 

2-29 Haziran Pazar günü saat 11:00’de Alia¤a’da kurulmas› planlanan Termik Santral-
lere karfl› Yeni Foça Gencelli Sahilinde yap›lacak olan Aç›khava bilgilendirme toplant›-
s›na kat›l›m sa¤lanmas›na ve ulafl›m için araç kald›r›lmas›na, kat›l›mc› say›lar›n›n 27 Ha-
ziran Cuma 18:00’e kadar bildirmelerine,

3-1 Temmuz Denizcilik ve Kabotaj Bayram›’nda yap›lacak, Pasaport liman›nda yap›la-
cak Kartondan Tekneler yar›fl›na yar›flmac› olarak kat›lacak odalar›m›zla birlikte tüm
odalar›m›z›n kat›lmas›na, yar›flma sonunda kokteyl yap›lmas›na,

4-2 Temmuz Sivas Katliam›’n›n y›ldönümünde Gündo¤du Meydan›’nda Alevi,Bektafli
ve Yöre Dernekleri Platformu taraf›ndan yap›lacak mitinge kat›l›nmas›na,  

5-Baflta Ekmek ve Elektrik zamm› olmak üzere AKP politikalar›na hay›r demek için  5
Temmuz’da Bornova Meydan›’nda KESK ‹zmir fiubeler Platformu ile ortak miting ya-
p›lmas›na, Miting düzenleme kurulunda Jeoloji Mühendisleri Odas› temsilcisi Gültekin
D‹K‹L‹KAYA’n›n görev almas›na, 

6- Elele hareketi dönem sözcülü¤ü devrinin yap›laca¤› toplant›ya odalar›m›z›n kat›la-
rak katk› koymas›na,

7-‹zmir’in ‹çme suyunda bulunan arsenik miktarlar› ve al›nan önlemlerle ilgili bilgi al-
mak üzere ‹zmir Büyükflehir Belediye Baflkanl›¤›’ndan ivedilikle randevu talep edilme-
sine, randevuya ‹KK Sekreterimizle birlikte, Çevre Mühendisleri Odas›, Kimya Mühen-
disleri Odas›, Jeoloji Mühendisleri Odas›, Jeofizik Mühendisleri Odas› ve Maden Mü-
hendisleri Odas› baflkan ve ‹KK temsilcilerinin kat›lmas›na, görüflme sonras›nda yap›-
lacak bir de¤erlendirme ile bas›n toplant›s› yap›lmas›na,

8-‹zmir Yüksek teknoloji Enstitüsü’nün 27 Haziran Cuma günü yap›lacak Mezuniyet tö-
renine ‹KK Sekreteri’nin kat›larak aç›fl konuflmas› yapmas›na    

9-Özellefltirme Karfl›t› Platformun yerel bileflenlerinin 1 Temmuz Sal› saat 11:30’ da
Elektrik Mühendisleri Odas› ‹zmir fiubesi’nde Elektrik Zamlar› ile ilgili yapaca¤› bas›n
toplant›s›na kat›larak destek olunmas›na,

10-‹l Koordinasyon Kurulu olarak yap›lan etkinliklerin fazla olmas› ve bütçenin yeter-
sizli¤i nedeniyle Haziran’dan geçerli olmak üzere Oda Birimlerimizin afla¤›da bildirilen
‹KK Bütçesi katk› paylar›n›n, en az   %50 art›fl yap›larak güncellenmesine, yeni ödenti
miktar›n›n sekreteryaya bildirilmesine ve ödentilerin düzenli olarak yap›lmas›na oybir-
li¤iyle,    

Karar verildi.

TÜRK MÜHEND‹S VE M‹MAR ODALARI B‹RL‹⁄‹ 

‹ZM‹R ‹L KOORD‹NASYON KURULU
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SAYI: 2008/

TAR‹H: 10.07.2008

KONU: Temmuz Ay› Kararlar›

Gündem

25 Haziran toplant› kararlar›n›n gözden geçirilmesi.

‹zmir Kent Sorunlar› Sempozyumu haz›rl›k toplant›lar›.

Jeofizik Mühendisleri Odam›z›n ‘’Ege Bölgesinde Kurakl›k  Su Kirlili¤i ve Çözüm Öne-
rileri ‘’ bafll›kl› çal›fltay önerisi.

4.Özellefltirme Karfl›t› Platformun toplant› ça¤r›s› 

5.Laka Deresindeki 52 ha’l›k a¤açland›rma alan›n›n amaç d›fl› kullan›m›

6.Bütçe

KARARLAR

1-25 Haziran toplant›s›nda al›nan kararlar gözden geçirildi gerçekleflme durumlar› tar-
t›fl›ld›, al›nan etkinlik kararlar›n›n yerine getirildi¤i görüldü.

2-‹zmir Kent sorunlar› sempozyumuna yönelik olarak, kurul sekreteryas›nca
TMMOB’ye gönderilen 02 Temmuz 2008 tarih ve 2008/51 say›l› yaz› gere¤ince
TMMOB Yönetim Kurulunun 05 Temmuz 2008 tarihli toplant›s›nda al›nan karar ile
sempozyumu düzenleme konusunda kurulumuz görevlendirilmifltir.

Kent Sorunlar› Sempozyumu haz›rl›k toplant›s› çerçevesinde yap›lan çal›flmalar hak-
k›nda kurula bilgi verildi.14 Temmuz saat 17:00 de yap›lacak toplant›ya tüm odalar›m›-
z›n eksiksiz kat›larak konular üzerindeki tart›flmalar›n sonland›r›larak sempozyuma da-
hil edilecek veya ç›kar›lacak alt konu bafll›klar›n›n belirlenmesine, Kad›n Çal›flma gru-
bu taraf›ndan önerilen konular›n sempozyumun bafllang›çta belirlenen çerçevesinin
d›fl›nda kalmas› nedeniyle baflka bir etkinlik fleklinde de¤erlendirilmesine,

3-Jeofizik Mühendisleri Odam›z taraf›ndan önerilen ‘’Ege Bölgesinde Kurakl›k  Su Kir-
lili¤i ve Çözüm Önerileri ‘’ bafll›kl› çal›fltay›n, Jeofizik Mühendisleri Odam›z›n yürütücü-
lü¤ünde di¤er uzman odalar›m›z›n katk›lar›yla yap›lmas›na, ortaya ç›kacak sonuçlar›n
kamuoyu ile paylafl›lmas›na,

4-Elektrik Mühendisleri Odam›z›n sözcülü¤ünü yapt›¤› Özellefltirme Karfl›t› Plat-
form’un yerel bileflenlerini güçlendirmek amac›yla 16 Temmuz da Elektrik Mühendisle-
ri Odam›zda yap›lacak toplant›ya Odalar›m›z›n kat›l›m sa¤layarak destek olunmas›na,  

5-Bornova Laka Deresi Mevkiinde mera alan› iken mera vasf›ndan ç›kar›larak a¤açlan-
d›rma sahas› için tahsis edilmifl olan 52 ha’l›k alan›n hastane yap›m› amac›yla Sa¤l›k ba-
kanl›¤›na devri ile ilgili olarak TEMA ve Ege Orman Vakf› ile birlikte bas›n aç›klamas›
yap›lmas›na, bas›n aç›klamas› metninin haz›rlanmas› ve di¤er kurumlarla görüflme ya-
p›lmas› için Orman Mühendisleri Odam›z ve fiehir Planc›lar› Odam›z›n görev almas›na,  

6- Kurul bütçesinin k›sa vadede yapaca¤› ödemeleri karfl›lamak üzere Temmuz ve
A¤ustos ödentilerinin birlikte ve en k›sa sürede yap›lmas›na  oybirli¤iyle,    

Karar verildi.

TÜRK MÜHEND‹S VE M‹MAR ODALARI B‹RL‹⁄‹ 

‹ZM‹R ‹L KOORD‹NASYON KURULU



463
Mimarlar Odas› ‹zmir fiubesi 39. Dönem Çal›flma Raporu

TMMOB ‹ZM‹R ‹L KOORD‹NASYON KURULU

SAYI: 2008/

TAR‹H: 18.08.2008

KONU: A¤ustos Kararlar›

Gündem

Temmuz toplant› kararlar›n›n gözden geçirilmesi.

‹zmir Kent Sempozyumu.

12 Eylül Etkinlikleri

‹zmir’in içme suyu ile ilgili odalar›m›z›n tepkisi

Ege Bölgesinde Kurakl›k ve Su Kirlili¤i Çal›fltay›

ELELE Hareketi Dönem Sözcülü¤ü Devri

‹zmir Büyükflehir Belediyesi Yar›mada Fikir Yar›flmas›

Orman Yang›nlar›

Kurulumuza iletilen destek talepleri.

a-) Ba¤›ms›z ‹ktisat Kongresi(DEÜ ‹ktisat Toplulu¤u)

b-) Gençlik Buluflmas›(15-22 A¤ustos 2008)

c-) Yurtsuz Dünyal›larla S›n›rda Dayan›flma Kamp›-Dikili

d-)Dikili Belediyesi Bar›fl,Demokrasi ve Emek fienlikleri

KARARLAR

1- Temmuz ay› kararlar› gözden geçirilerek bilgilendirme yap›ld›.

2- ‹zmir Kent Sempozyumu için son haz›rl›k toplant›s›nda al›nan karar gere¤i Mahalle
muhtarl›klar› ve belediye baflkanlar›na yönelik yap›lacak anket çal›flmas› için odalar›-
m›z taraf›ndan gönderilecek olan befl anket sorusunun haz›rlanarak ivedilikle ‹MO ‹z-
mir fiubemize gönderilmesine,

3- 12 Eylül y›ldönümünde yap›lacak etkinlikler içerisinde aktif olarak yer al›nmas›na, 13
Eylül 2008 günü ‹zmir’de yap›lmas› düflünülen mitingin KESK-D‹SK-TMMOB ve 78’li-
ler  Federasyonu taraf›ndan ortak düzenlenmesi çaba harcanmas›na,  KESK ‹zmir fiu-
beler Platformu taraf›ndan ça¤r›s› yap›lan 12 Eylül Miting ve etkinliklerinin görüflülece-
¤i 9 A¤ustos 2008 günü yap›lacak toplant›ya MMO ‹zmir fiubesi Yönetim Kurulu Üye-
si  Melih YALÇIN’›n kat›lmas›na ve 12 Eylül Etkinlikleri ile ilgili görüflmelerin Melih YAL-
ÇIN taraf›ndan yürütülmesine,

4- ‹zmir’in içme suyu ile ilgili olarak geliflmeler ve odalar›m›z›n tepkileri de¤erlendiril-
di ve ‹ZSU Genel Müdürlü¤ü’nden ,

-Ar›tma çal›flmalar›n›n ne durumdad›r?

-Analiz için numuneler hangi s›kl›kta al›nmaktad›r ve analiz sonuçlar› nas›ld›r?

-Yeni kaynak yaratma için ne gibi çal›flmalar yap›lmaktad›r

-Kirlenmenin kayna¤› konusunda bir araflt›rma ve net bir bulgu varm›d›r?

Sorular›na yan›t istenmesi için Sekreterya taraf›ndan ‹ZSU Genel Müdürlü¤ü’ne yaz›l-
mas›na 

5- Jeofizik Mühendisleri Odas› ‹zmir fiubemiz sekreteryas›nda yap›lmas› düflünülen
Ege Bölgesi Kurakl›k ve Su Kirlili¤i Çal›fltay› için yap›lan toplant› ile ilgili olarak toplan-
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t›ya kat›lan odalar›m›z taraf›ndan bilgilendirme yap›ld› ve çal›fltay›n Eylül ay› toplant›-
s›nda bir kez daha de¤erlendirilmesine,

6- ELELE Hareketi Dönem sözcülü¤ünün devrine yönelik olarak Sekreteryay› yürüten
Çevre Mühendisleri Odam›z’›n talebi görüflüldü, sözcülük konusunda odalar›m›z d›fl›n-
daki birimlerinde dikkate al›nmas› gerekti¤i, odalar›m›z›n ELELE toplant›lar›na kat›l›m
sa¤lamas›na,

7- ‹zmir Büyükflehir Belediyesi taraf›ndan düzenlenen ve baz› odalar›m›z›n dan›flma jü-
risi içerisinde yer ald›¤› ‹zmir Yar›mada Planlama Fikir Yar›flmas› için,  Dan›flma Jürisin-
de yer alan fiPO ‹zmir fiubesi, M‹MOD ‹zmir fiubesi, PMO ‹zmir fiubesi ve ZMO ‹zmir
fiubesi taraf›ndan Kurula bilgi aktar›lmas›na,

8– Son günlerde yo¤unlaflan Orman yang›nlar› konusunda EMO ‹zmir fiubesi ve OMO
‹zmir fiubesi taraf›ndan ortak çal›flma yap›lmas›na,

9- DEÜ ‹ktisat toplulu¤u taraf›ndan düzenlenen Ba¤›ms›z ‹ktisat Kongresi ve 15- 22
A¤ustos 2008 tarihleri aras›nda Gümüldür’de yap›lacak Gençlik Buluflmas› için Kuru-
lumuza iletilen destek taleplerinin bütçe yetersizli¤i nedeniyle olumsuz olarak yan›t-
lanmas›na,

Eylül ay› içerisinde Dikili’de yap›lacak Yurtsuz Dünyal›larla S›n›rda Dayan›flma Kamp›
için MMO ‹zmir fiubesi Yönetim Kurulu üyesi Melih YALÇIN taraf›ndan Mülteci Daya-
n›flma Derne¤i ile görüflme yap›larak de¤erlendirilmesine, 

Dikili Belediyesi taraf›ndan düzenlenen ve 26 A¤ustos 1 Eylül 2008 tarihleri aras›nda
gerçeklefltirilecek olan ‘’Dikili Bar›fl, Demokrasi ve Emek fienlikleri’’nin desteklenmesi-
ne, 

Oybirli¤iyle karar verildi.

TÜRK MÜHEND‹S VE M‹MAR ODALARI B‹RL‹⁄‹ 

‹ZM‹R ‹L KOORD‹NASYON KURULU

SAYI: 2008/

TAR‹H: 13.10.2008

KONU: Ekim Kararlar›

Gündem

Eylül ay› toplant› kararlar›n›n gözden geçirilmesi.

TMMOB ‹zmir Kent Sempozyumu 

Alsancak Liman Viyadükleri

TMMOB Dan›flma Kurulu

2009 Yerel Seçimleri

Mühendislik ve Mimarl›k Haftas›

Rektör Ziyaretleri

Di¤er konular
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KARARLAR

1- Eylül ay› kararlar› gözden geçirilerek bilgilendirme yap›ld›.13 Eylül 2008 günü ‹zmir
Gündo¤du Meydan›nda D‹SK’in ça¤r›c›l›¤›nda KESK TÜRK ‹fi ve TMMOB ‹zmir ‹KK
ortaklafla gerçeklefltirilen 12 Eylül Emek ve Demokrasi Mitingi harcamalar› ile ilgili
olarak Eylül toplant›m›zda al›nan destekleme karar› do¤rultusunda miting giderlerine
4000 YTL’lik katk› sa¤lanmas›na, bunun için ve DEÜ Mühendislik Fakültesi 40. Y›l
Etkinlikleri için 1000 YTl katk› sa¤lanmas›na, bunun için odalar›m›z›n afla¤›da belirtilen
katk› bedellerini ‹KK sekreteryas›na iletmesine,

Makine Mühendisleri Odas› ‹zmir fiubesi   1000 YTL

‹nflaat Mühendisleri Odas› ‹zmir fiubesi    1000  YTL

Mimarlar Odas› ‹zmir fiubesi                        750  YTL

Elektrik Mühendisleri Odas› ‹zmir fiubesi     750 YTL

Di¤er Oda Birimlerimiz 100 YTL

2- TMMOB ‹zmir Kent Sempozyumu çerçevesinde yap›lmas›na karar verilen foto¤raf
yar›flmas› için 11. Haz›rl›k toplant›s›nda kat›l›mc›lar›n Mimar ve Mühendis olmalar›
yönünde al›nan karar tekrar de¤erlendirilmifl ve yar›flman›n herkese aç›k olacak flekilde
yap›lmas›n›n Sempozyum Yürütme Kurulu’na önerilmesine,  sempozyum bildirilerinin
22 Ekim 2008 tarihine kadar iletilmesi için ‹KK Sekreterince bildiri sahiplerine yaz›
yaz›lmas›na, 

3-11 Ekim Cumartesi yap›lacak olan TMMOB 40.Dönem I.Dan›flma Kuruluna Tüm Oda
birimlerimizin kat›lmas›na,

3- Son günlerde gazetelerde Liman viyadükleri ile ilgili haberlerin ç›kmas›, yerel seçim-
lerin yaklafl›yor olmas› nedeniyle bu konuda oldu bitti ile karfl›laflmamak için ‹nflaat
Mühendisleri Odas› ‹zmir fiubesi, Mimarlar Odas› ‹zmir fiubesi ve Gemi Mühendisleri
Odas› ‹zmir fiubesi’nden oluflan komisyonun bu konuyu de¤erlendirmelerine

4- Yerel Yönetim Seçimleri için görüfllerimizi kamuoyuyla ve siyasi aktörlerle
paylaflmak için benzeri daha önce yap›lan Nas›l Bir ‹zmir ‹stiyoruz bafll›kl› bir kitapç›k
haz›rlanmas›na Kent Sempozyumu Sonuç Bildirisinin de kitapç›kta yer almas›na, 

5- Mühendislik ve Mimarl›k Haftas› çerçevesinde 17 Ekim Cuma saat:13:00’te Yeniflehir
Ticaret Merkezi TMMOB Birlik Park›’nda kitlesel bas›n aç›klamas› yap›lmas›na,

Oybirli¤iyle karar verildi.

TÜRK MÜHEND‹S VE M‹MAR ODALARI B‹RL‹⁄‹ 

‹ZM‹R ‹L KOORD‹NASYON KURULU
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SAYI: 2009/

TAR‹H: 02.01.2009

KONU: Aral›k Kararlar› Düzeltme

Gündem

TMMOB ‹zmir Kent Sempozyumu

Ekonomik Kriz Sonras› iflten ç›karmalar

Gemi Söküm Yönetim Sistemi ‹yi Uygulamalar› Rehberi  

Su Politik

5. Hayat TV

6. Di¤er Konular

SAYI: 2008/

TAR‹H: 07.11.2008

KONU: Kas›m Kararlar›

KARARLAR

Toplant›da daha önce Sempozyum Yürütme Kurulu taraf›ndan bütçe tasla¤› haz›rla-
mak üzere görevlendirilen Makina Mühendisleri Odas› ‹zmir fiubemizin haz›rlam›fl ol-
du¤u bütçe tasla¤› gözden geçirildi. Bütçenin ekteki revize edilmifl halinin kabul edil-
mesine,

Bütçenin birimlerimiz taraf›ndan paylafl›m›n›n ‹KK Sekreteri taraf›ndan haz›rlanan ek-
teki paylafl›m sistemi do¤rultusunda yap›lmas›na,

Aç›l›fl kokteyli, Kitap bas›m› ö¤le yemekleri gibi giderler için Belediyeler ve valilikle
sponsorluk görüflmesi yap›lmas›na,

Sempozyumda stand aç›lmamas› ve sergi yap›lmamas›na,

17 Kas›m 2008 günü ‹MO ‹zmir fiubesi’nde yap›lacak olan Sempozyum yürütme kuru-
lu toplant›s›na oda birimlerimizin eksiksiz kat›lmas›na 

Bu kararlar›n ‹KK Sekreteri taraf›ndan 8 Kas›m 2008 tarihine kadar oda birimlerimize
iletilmesine, Oybirli¤iyle karar verildi.

TÜRK MÜHEND‹S VE M‹MAR ODALARI B‹RL‹⁄‹ 

‹ZM‹R ‹L KOORD‹NASYON KURULU
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‹KK Aral›k Ay› Kararlar›

Toplant› Tarihi: 03 Aral›k 2008

Toplant›  Yeri: ‹MO ‹zmir fiubesi

1- TMMOB ‹zmir Kent Sempozyumu ile ilgili haz›rl›klar son kez gözden geçirildi ve bu
çerçevede,

Öncelikle Büyükflehir Belediyesinden randevu al›narak özellikle sempozyum kokteyli
ve kitap bas›m› için destek istenmesine,

MMO ‹zmir fiubemiz taraf›ndan haz›rlanan bildiri cd leri oda birimlerimize da¤›t›ld› ve
varsa düzeltmelerin yap›larak MMO ‹zmir fiubemize iletilmesine,

Sempozyum’un son günü yap›lacak Nas›l Bir Kent Yönetimi konulu panel için ‹çiflleri
Bakanl›¤› Mahalli ‹dareler Genel Müdürlü¤ü’nden konuflmac› istenmesine, 

4 Aral›k 2008 Perflembe günü Kent Sempozyumunu kamuoyuna duyurmak ve tan›t-
mak için bas›n toplant›s› yap›lmas›na,

2- Ekonomik kriz sonras› yaflanan iflten ç›karmalarla ilgili olarak veri toplanmas›na ve ihtiya-
c› olan üyelerimize, Avukatlar› bulunan Oda birimlerimizden Mimarlar Odas› ‹zmir fiubesi, Ma-
kine Mühendisleri Odas› ‹zmir fiubesi ve Elektrik Mühendisleri Odas› ‹zmir fiubesinin Avukat-
lar›ndan hukuksal dan›flmanl›k deste¤i verilmesi için avukatlarla ortak toplant› yap›lmas›na, 

3- Gemi Mühendisleri Odas› ‹zmir fiubemizin önerisi do¤rultusunda Gemi Söküm Yöne-
tim Sistemi ‹yi Uygulamalar Rehberi yaz›m› için Gemi Mühendisleri Odas› ‹zmir fiubesi,
Kimya Mühendisleri Odas› Ege Bölge fiubesi, Çevre Mühendisleri Odas› ‹zmir fiubesi ve
Makine Mühendisleri Odas› ‹zmir fiubesinden oluflan bir komisyon kurulmas›na, komis-
yonun sekretaryas›n›n Gemi Mühendisleri Odas› ‹zmir fiubesi taraf›ndan yap›lmas›na ,

4- Hayat Televizyonun 1. Kurulufl Y›ldönümü için oda birimlerimiz taraf›ndan davetiye
al›narak kat›l›m deste¤i sa¤lanmas›na,    

5- TMMOB ‹zmir ‹l Koordinasyon Kurulu Kad›n Üyeler Çal›flma grubunun bugüne ka-
dar yapm›fl oldu¤u çal›flmalar› Oda birimlerimiz yönetimlerine ve birimlerimizin kad›n
üyelerine aktarmas› için toplant› yap›lmas›na, toplant› sonras›nda alkolsüz kokteyl ya-
p›lmas›na ,

6-Oda birimlerimizin TMMOB Genel Sekreterli¤i’nin 26 Kas›m 2008 tarihli yaz›s› do¤-
rultusunda, TMMOB taraf›ndan bas›m› gerçeklefltirilecek Mühendislik Mimarl›k Öyküle-
ri-IV kitab›nda yer almas›n› istedikleri öyküleri, TMMOB’ye gönderilmek üzere Kurul
Sekreteryas›na iletmelerine,

7- 15 Kas›m 2008 günü KESK ve D‹SK’le ortak yap›lan, ekonomik kriz karfl›t› yürüyüfl
ve kitlesel bas›n aç›klamas› öncesinde kamuoyunu bilgilendirmek ve eyleme katmak
amac›yla kentin belli noktalar›na as›lan bez afifl ve pankartlarla ilgili olarak, Kabahatler
Kanununa göre ‹zmir Emniyet Müdürlü¤ü taraf›ndan TMMOB ad›na ‹KK Sekreteri Fer-
dan Ç‹FTÇ‹’ye tebli¤ edilen 1000 YTl’lik idari para cezas›n›n peflin ödeme fleklinde(750
YTL)  ‹KK bütçesinden ödenmesine ,

Oybirli¤iyle karar verildi.

TÜRK MÜHEND‹S VE M‹MAR ODALARI B‹RL‹⁄‹ 

‹ZM‹R ‹L KOORD‹NASYON KURULU
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SAYI: 2009/

TAR‹H: 20.01.2009

KONU: ‹KK Ocak Kararlar›

Gündem

TMMOB ‹zmir Kent Sempozyumu’nun de¤erlendirilmesi

Çal›flan Üyelerimizle ‹lgili ‹flten Ç›karmalar

24 Ocak’ta yap›lacak Miting’ler

Kültürpark’›n Araç Trafi¤ine Aç›lmas›

‹KK Sekreterleri Toplant›s› 

Di¤er Konular

a-‹zmir Do¤al Gaz Tesisat› Uygulamalar›

‹KK Ocak Ay› Kararlar›

Toplant› Tarihi: 15 Ocak 2009

Toplant›  Yeri: ZMO ‹zmir fiubesi

1- TMMOB ‹zmir Kent Sempozyumu de¤erlendirildi, sempozyumun baflar›l› bir flekilde
gerçeklefltirildi¤i ayr›nt›l› bir de¤erlendirme toplant›s›n›n önümüzdeki süreçte
yap›lmas› ve sonuç bildirisinin haz›rlanarak kamuoyu ile paylafl›lmas› ve yerel seçim-
lere yönelik haz›rlanacak ‘’Nas›l Bir ‹zmir- Nas›l Bir Yerel Yönetim ‹stiyoruz’’
kitapç›¤›nda sonuç bildirgesinden yararlan›lmas›na, sempozyum bildiriler kitab›n›n
öncelikle TMMOB, Odalar ve ‹KK’lar ile yerelde Üniversite Kütüphaneleri, ‹BfiB ve Halk
kütüphanelerine da¤›t›m›n›n yap›lmas›, artan kitaplar›n ‹KK birimleri aras›nda
paylafl›lmas› gelecek taleplerin ise CD olarak karfl›lanmas›na, 

2- Ekonomik kriz sonras› yaflanan iflten ç›karmalarla ilgili olarak veri toplanmas›na ve
ihtiyac› olan üyelerimize, hukuksal destek verilebilmesi için Elektrik Mühendisleri
Odas› ‹zmir fiubesi sekreteryas›nda Mimarlar Odas› ‹zmir fiubesi, Makina Mühendisleri
Odas› ‹zmir fiubesi, ‹nflaat Mühendisleri Odas› ‹zmir fiubesi ve Jeoloji Mühendisleri
Odas› ‹zmir fiubesinden oluflan bir komisyon kurulmas›na ve bu komisyonun gerekli
çal›flmalar› yapmas›na, 

3- Kültürpark›n ‹BfiB taraf›ndan araç trafi¤ine aç›lmas› ile ilgili olarak fiehir Planc›lar›
Odas› ‹zmir fiubemiz’in bir çal›flma yaparak kurula getirmesi ve kurulda
de¤erlendirme yap›lmas›na,

4- 17 Ocak 2009 günü Ankara’da yap›lacak TMMOB Yönetim Kurulu ‹KK Sekreterleri
toplant›s›na Ferdan Ç‹FTÇ‹’nin kat›lmas›na ve yerel seçimlere aday olan
meslektafllar›m›z›n desteklenmesi konusunun bu toplant›da gündeme getirilerek
tart›fl›lmas›na, 

5-‹zmir’deki Do¤al gaz tesisat› ve alt yap› uygulamalar› ile olarak ‹KK’n›n görüflünü
oluflturmak ve gerekirse kamuoyuyla paylaflmak üzere MMO ‹zmir fiubesi
Sekreteryas›nda, EMO ‹zmir fiubesi, KMO Ege Bölge fiubesi, ‹MO ‹zmir fiubesi, Jeoloji
MO ‹zmir fiubesi ve Maden MO ‹zmir fiubesinden bir komisyon kurulmas›na

Oybirli¤iyle karar verildi.

TÜRK MÜHEND‹S VE M‹MAR ODALARI B‹RL‹⁄‹ 

‹ZM‹R ‹L KOORD‹NASYON KURULU
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SAYI: 2009/

TAR‹H: 09.02.2009

KONU: ‹KK fiubat Kararlar›

Gündem

TMMOB ‹zmir Kent Sempozyumu

Türk-‹fl’in ortak miting talebi

EGEÇEP Genel Kurulu

5. Dünya Su Forumuna Do¤ru 

20 -21 fiubat TMMOB Kentleflme ve Yerel Yönetimler Sempozyumu

Yerel Seçimler

Di¤er Konular

a- Karaburun Bilim Kongresi

b- Yerel Gündem 21

c- Ücretli ve ‹flsiz Mühendisler Çal›flma Grubu

d-Demokrat Radyo Yay›n Yönetmeni Nadiye ÖZTÜRK’ün gözalt›na al›nmas›

e-8 Mart Dünya Emekçi Kad›nlar Günü Etkinlikleri

‹KK fiubat Ay› Kararlar›

Toplant› Tarihi:04 fiubat 2009

Toplant›  Yeri  : ZMO ‹zmir fiubesi    

1- TMMOB ‹zmir Kent Sempozyumu sonuç bildirgesi haz›rl›klar›n›n h›zland›r›larak 20-
21 fiubat 2009 tarihlerinde Ankara’da yap›lacak Kentleflme ve Yerel Yönetimler Sem-
pozyumuna yetifltirilmesine, Makina Mühendisleri Odam›z’›n bu konuda görev almas›-
na,   

2- TÜRK-‹fi Bölge Temsilcili¤i taraf›ndan ça¤r›s› yap›lan, emek ve meslek örgütleri ta-
raf›ndan gerçeklefltirilmesi düflünülen ‘’‹flsizli¤e Yoksullu¤a Hay›r’’ Mitinginin 28 fiubat
2009 tarihinde yap›lmas›n›n önerilmesine,  

3- 7-8 fiubat tarihlerinde yap›lacak EGEÇEP Genel Kurulu’na Oda birimlerimizin kat›-
larak destek olmas›na,

4- 5.Dünya Su Forumuna do¤ru, alternatif su forumuna haz›rl›k amaçl› etkinlik yap›l-
mas›na, buna yönelik çal›flmalar›n Çevre Mühendisleri odas› Sekreteryas›nda Kimya
Mühendisleri Odas›, ‹nflaat Mühendisleri Odas›, Jeoloji Mühendisleri Odas›, ve Ziraat
Mühendisleri Odas›ndan oluflan komisyon taraf›ndan yürütülmesine,

5-20 -21 fiubat tarihlerinde Ankara’da gerçeklefltirilecek TMMOB Kentleflme ve Yerel
Yönetimler Sempozyumu’na ‹KK Sekreteri Ferdan Ç‹FTÇ‹’nin kat›lmas›na,

6- Önceki y›llarda destekledi¤imiz ve bu y›l 3-6 Eylül 2009 tarihlerinde dördüncüsü
gerçeklefltirilecek Karaburun Bilim Kongresi’nin 2000 Tl’lik katk› ile desteklenmesine, 

7- Yerel Gündem 21 çal›flmalar›na Odalar›m›z›n daha etkin kat›l›m sa¤lamas›na, bunun
için Ziraat Mühendisleri Odas› ‹zmir fiubesi Temsilcisi Ahmet TOMAR’›n YG 21 Gün-
demleri ile ilgili olarak Oda Birimlerimiz aras›nda Moderatörlük görevi yaparak odala-
r›m›z› bilgilendirmesine, 

8- Ücretli ve ‹flsiz Mühendisler Çal›flma Grubunun, Elektrik Mühendisleri Odam›z›n
Sekreteryas›nda yapm›fl oldu¤u ilk toplant› karar› ve ekindeki anket formunun Kurul
Sekreteryas› taraf›ndan oda birimlerimize iletilmesine,
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9- Demokrat Radyo Yay›n Yönetmeni Nadiye ÖZTÜRK’ ün gözalt›na al›nmas› ile ilgili
5 fiubat 2009 günü yap›lacak bas›n aç›klamas›na kat›larak destek verilmesine, 

10- Kad›n Üyeler Çal›flma Grubumuzun 8 Mart Dünya Emekçi Kad›nlar Günü etkinlikle-
ri için haz›rlam›fl olduklar› program›n bütçesi ile beraber kabul edilmesine, 

Oybirli¤iyle karar verildi.

TÜRK MÜHEND‹S VE M‹MAR ODALARI B‹RL‹⁄‹ 

‹ZM‹R ‹L KOORD‹NASYON KURULU

SAYI: 2009/

TAR‹H: 14.03.2009

KONU: ‹KK Mart Kararlar›

Gündem

1-‘’TMMOB Ücretli ve ‹flsiz Mühendis, Mimar ve fiehir Planc›lar› ‹zmir Yerel Kurultay›”
haz›rl›k çal›flmalar›

2-TMMOB ‹zmir ‹KK Kriz Çal›flma Grubu

3- ELELE Hareketi ve Odalar›m›z

4- Su Çal›flma Grubu Haz›rl›klar› ve V. Dünya Su Forumu 15 Mart ‹stanbul Mitingi

5-Yerel Seçimler

6- Di¤er konular

‹KK Mart Ay› Toplant› Kararlar›

Toplant› Tarihi:11 Mart 2009

Toplant›  Yeri  : EMO ‹zmir fiubesi

1- TMMOB Yönetim Kurulunun alm›fl oldu¤u karar do¤rultusunda Kas›m ay› içerisinde
yap›lmas› planlanan ve Sekreteryas› Elektrik Mühendisleri Odas› taraf›ndan yürütülen
‘’TTMMOB Ücretli ve ‹flsiz Mühendisler Kurultay›na haz›rl›k olmak üzere Haziran ay›
içerisinde ‹zmir Yerel Kurultay› düzenlenmesine, 

Yerel Kurultay Haz›rl›klar›n›n Elektrik Mühendisleri Odam›z›n Sekreteryas›nda çal›flma-
s›n› sürdüren ‘’Ücretli ve ‹flsiz Mühendisler Çal›flma Grubu(EMO, ‹MO, MMO M‹MOD)’’
taraf›ndan yürütülmesine, 

Bu çal›flmalara katk› koymak üzere her odam›zda Ücretli ve ‹flsiz Mühendisler Çal›flma
Grubu kurulmas›na, 25 Mart 2009 Çarflamba günü tüm oda temsilcilerinin kat›l›m› ile
EMO ‹zmir fiubesinde toplant› yap›lmas›na,   

2- Dönem sözcülü¤ü Kimya Mühendisleri Odas› Ege Bölge fiubemizce yürütülen ELE-
LE Hareketi’nin çal›flmalar›na, hareketin bilefleni odalar›m›z›n gerekli katk›y› koymala-
r›na, K›fllada¤ Madeni için aç›lan davan›n 5000 TL olan Bilirkifli ücretinin ödenebilme-
si için odalar›m›z›n birikmifl ödenti borçlar›n› dikkate alarak maddi destek sa¤lamala-
r›na,   
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3- 15 Mart 2009 günü ‹stanbul’da 5.Dünya Su Forumuna karfl› yap›lacak Su Mitingi’ne
kat›lacak EGEÇEP Bileflenlerine destek olmak üzere ‹zmir’den kald›r›lacak Otobüs üc-
retine 750 TL katk› sa¤lanmas›na,

4- 22 Mart Dünya Su Günü ve 5.Dünya Su Forumu için 20 Mart 2009 günü, kitlesel ba-
s›n aç›klamas› yap›lmas›na,   

5-Birlikte Baflaraca¤›z Platformu Büyükflehir Belediye Baflkan› Aday› Av.Arif Ali CAN-
GI’n›n ‹KK ile bir araya gelme konusunda Sekreteryam›za yapm›fl oldu¤u yaz›l› talep
do¤rultusunda 19 Mart 2009 Perflembe günü 17.30 da MMO Tepekule Kongre ve Ser-
gi Merkezi’nde toplant› yap›lmas›na,  

Oybirli¤iyle karar verildi.

TÜRK MÜHEND‹S VE M‹MAR ODALARI B‹RL‹⁄‹ 

‹ZM‹R ‹L KOORD‹NASYON KURULU

SAYI: 2009/

TAR‹H: 14.04.2009

KONU: ‹KK Nisan Kararlar› Düzeltme

Gündem

1-‘’TMMOB Ücretli ve ‹flsiz Mühendis, Mimar ve fiehir Planc›lar› ‹zmir Yerel Kurultay›”
haz›rl›k çal›flmalar›

2-‹zmir’de yap›lacak plan de¤ifliklikleri ( ‹nciralt› vb)

3-Yerel Seçim Sonuçlar›

4-TMMOB 40. Dönem II. Dan›flma Kurulu 

5-Di¤er konular

a-)TMMOB Kad›n Mühendis Mimar ve fiehir Planc›lar› Kurultay› Bilgilendirme

b-)EÜTF Sinema Toplulu¤u Sürdürülebilir Yaflam Gezici Festivali

c-)Meslek Odalar› Platformu

ç-) Çevre Haftas› Etkinlikleri

d-) 1 May›s Etkinlikleri

e-)Bay›nd›rl›k ‹l Müdürlü¤ü’nde Çal›flan Meslektafllar›m›z 

‹KK Nisan Ay› Toplant› Kararlar›

Toplant› Tarihi:1 Nisan 2009

Toplant›  Yeri  : ZMO ‹zmir fiubesi    

1-Haz›rl›klar› ’Ücretli ve ‹flsiz Mühendis Mimar ve fiehir Planc›lar› Çal›flma Grubu(EMO, ‹MO,
MMO M‹MOD) taraf›ndan yap›lan ’’’TMMOB Ücretli ve ‹flsiz Mühendisler Kurultay› ‘’ Haz›rl›k
Seminerinin 18 Nisan 2009 günü Tepekule Kongre ve Sergi Merkezi’nde yap›lmas›na,

Çal›flma Grubu taraf›ndan hukukçu deste¤iyle haz›rlanan Bir Çal›flan Olarak Haklar›n›z›
biliyormusunuz isimli kitapç›¤›n üyelerimize vermek üzere 4000 adet bast›r›lmas›na,
bask› ifllemlerinin Mimarlar Odas› ‹zmir fiubemiz taraf›ndan yürütülmesine,  
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2- ‹zmir’de önümüzdeki dönemde hayata geçirilecek olan imar plan› de¤ifliklikleri ile
ilgili olarak fiPO ‹zmir fiubemizin ça¤r›s› ile 2 Nisan Perflembe 18.30 da fiPO da
yap›lacak toplant›ya M‹MOD, ‹MO, PMO, ZMO, JMO, Jeofizik MO ve OMO fiubelerim-
izin kat›lmalar›na, toplant›da önümüzdeki dönemde yap›lacaklarla iliflkin yol haritas›n›n
belirlenmesine,   

3- -EÜTF Sinema ve Çevre Toplulu¤u taraf›ndan organize edilen Sürdürülebilir Yaflam
Gezici Festivali ile ilgili olarak EMO ‹zmir fiubemizin konuflmac› deste¤i vermesine, fes-
tivalin duyurular›n›n üyelerimize yap›lmas›na, 

4- ‹zmir Meslek Odalar›  Platformuna yeniden hayata geçirilmesi için Jeoloji, Maden,
Ziraat ve Makina Mühendisleri Odalar›m›z’dan oluflan komisyon kurularak bu komisy-
on taraf›ndan çal›flma yap›lmas›na,

5- Çevre haftas› içerisinde yer alacak bir etkinli¤in haz›rl›klar›n›n ‹zmir ‹KK ad›na ÇMO
‹zmir fiubemiz taraf›ndan yap›lmas›na

6-1 May›s alan Etkinliklerinin D‹SK, KESK, TÜRK-‹fi ve TMMOB ‹zmir ‹KK öncülü¤ünde
di¤er dost örgütlerle birlikte yap›lmas› için çal›flma yap›lmas›na, çal›flmalar›n ‹KK
Sekreteri Ferdan Ç‹FTÇ‹ taraf›ndan yürütülmesine,

7- 29 Mart yerel seçimlerinde Belediye baflkanl›¤› ve Meclis üyeliklerine seçilen
meslektafllar›m›zla önümüzdeki döneme iliflkin bir toplant› yap›lmas›na, toplant›
ça¤r›s›n›n ‹KK Sekreteri taraf›ndan yap›lmas›na,

8- Bay›nd›rl›k ‹l Müdürlü¤ü’nde çal›flan ve idari ve adli soruflturma geçiren
meslektafllar›m›z›n durumlar›n›n EMO ‹zmir fiubemizin Avukat› arac›l›¤›yla takip
edilmesine, dava aç›lmas› durumunda avukatl›k ücretlerinin ilgili odalar›m›z taraf›ndan
desteklenmesine,

Oybirli¤iyle karar verildi.

TÜRK MÜHEND‹S VE M‹MAR ODALARI B‹RL‹⁄‹ 

‹ZM‹R ‹L KOORD‹NASYON KURULU

SAYI: 2009/

TAR‹H: 09.05.2009

KONU: ‹KK May›s Kararlar›

Gündem

1-‹nciralt› konusundaki geliflmeler

2-Çalda¤› Nikel Madeni 

3-‹zmir Denizcili¤inin gelece¤i paneli

4-Belediye Baflkan› ve Meclis Üyesi, üyelerimizle toplant›.

5-Odalar›m›z›n etkinlikleri

6-Di¤er konular

a-)‹KK Su Sempozyumu haz›rl›klar›

b-)Kad›n Mühendis, Mimar ve fiehir Planc›lar› Kurultay›’na haz›rl›k ‹zmir Çal›fltay› 

c-)Çevre haftas› etkinlikleri 

d-)Uluslar aras› Günefl Enerjili Tekneler Yar›fl›,

e-)Dünya turuna ‹zmir’den bafllayan Amatör Denizci Özkan GÜLKAYNAK’›n dönüflün-
de karfl›lanmas›,
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‹KK May›s Ay› Toplant› Kararlar›

Toplant› Tarihi:1 Nisan 2009

Toplant›  Yeri  : ZMO ‹zmir fiubesi   

1/25000 ölçekli ‹zmir ‹nciralt› Turizm Merkezi Çevre Düzeni Plan› Revizyonu’nun Bü-
yükflehir Belediyesi’nde ask›ya ç›km›fl olmas› nedeniyle, Uzman odalar›m›z›n itirazlar›-
n› zaman›nda yapabilmeleri için Mimarlar Odam›z ve  fiehir Planc›lar› Odam›z taraf›n-
dan haz›rlanan raporlar›n di¤er odalar›m›zla paylafl›larak katk›lar›n al›nmas›na ve ortak
bir toplant› yap›larak görüfllerin ortaklaflt›r›lmas›na,

Turgutlu Çalda¤› Nikel Madeni ile ilgili olarak Maden ‹flletmesi içerisinde kalan alan içinde ke-
silecek olan 200 000 ile 300 000 yetiflmifl çam a¤açlar› ilgili olarak yerelde yap›lacak mü-
cadeleye destek olmak için EGEÇEP, ELELE Hareketi, TEMA ile birlikte Turgutlu’da 09 Ma-
y›s Cumartesi bas›n aç›klamas› yap›lmas› için di¤er örgütlerle konunun ortaklaflt›r›lmas›na, bu
çal›flmalar›n, Çevre, Peyzaj ve Orman Mühendisleri Odam›z taraf›ndan, yürütülmesine, 

Deniz ‹flletmecili¤i ve Yönetimi Yüksek Okulu taraf›ndan düzenlenen ve14 May›s 2009
günü yap›lacak olan ‘’‹zmir Denizcili¤inin Rotas›n›n Belirlenmesi ‘’ bafll›kl› panele dave-
te konuflmac› olarak davet edilen ‹KK Sekreteri Ferdan Ç‹FTÇ‹’nin panele konuflmac›
olarak kat›lmas›na,

29 Mart 2009 Seçimleri sonras›nda Belediye Baflkan› ve Meclis Üyesi seçilen üyeleri-
mizle 13 May›s 2009 günü MMO Tepekule Kongre ve Sergi Merkezi’nde yap›lacak ye-
mekli toplant›ya odalar›m›z›n ikifler kifli ile kat›lmas›na,

Haz›rl›klar› ‹nflaat Mühendisleri Odam›z Sekreteryas›nda, Ziraat, Jeoloji, Jeofizik, Çev-
re Mühendisleri Odalar›m›z sürdürülen Su Sempozyumunun, çal›flma grubumuzun tek-
lifi do¤rultusunda 2 Ekim 2009 Cuma günü, yap›lmas›na, EGEÇEP’i temsilen bir ko-
nuflmac›n›n suyun ticarilefltirilmesi paneline kat›lmas›na,

Kad›n Mühendis Mimar ve fiehir Planc›lar› Kurultay›na yönelik haz›rl›klar›n› sürdüren
Kad›n Üyeler Çal›flma Grubumuzun teklifi do¤rultusunda 4 Ekim 2009 Pazar günü ‹z-
mir Çal›fltay›n›n yap›lmas›na, 

Çevre Mühendisleri Odam›z Sekreteryas›nda, Kimya, Ziraat ve Jeoloji Mühendisleri
Odalar›m›z taraf›ndan çal›flmalar› yürütülen, Çevre Haftas› Etkinliklerinin çal›flma gru-
bumuzun önerdi¤i flekliyle kabul edilmesine,

Makina ve Gemi Mühendisleri Odalar›m›z taraf›ndan haz›rl›klar› sürdürülen Uluslar ara-
s› Günefl Enerjili Tekneler Yar›fl›’n›n 7-9 Eylül 2009 tarihlerinde yap›lmas›na ,

‹zmir’den yola ç›karak  elektronik seyir sistemleri kullanmadan Dünya turu yapan
Amatör Denizci Özkan GÜLKAYNAK’›n dönüflte karfl›lanmas›na

Oybirli¤iyle karar verildi.

TÜRK MÜHEND‹S VE M‹MAR ODALARI B‹RL‹⁄‹ 

‹ZM‹R ‹L KOORD‹NASYON KURULU
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SAYI: 2009/

TAR‹H: 06.06.2009

KONU: ‹KK Haziran Kararlar›

Gündem

1-KESK’e yönelik operasyonlar ve KESK Eylemleri 

2-Çalda¤› Nikel Madeni ve Efemçukuru davalar›

3-1 Temmuz Kartondan Tekneler Yar›fl›

4-Günefl Enerjili Tekneler Yar›fl›

5-5 Haziran Çevre günü ve çevre haftas› etkinlikleri

6-Di¤er konular

a- Valilik ‹nsan haklar› ‹l Kurulu üyeli¤i.

b-‹KK Kad›n Çal›flma Grubu Etkinlik talebi

c-Ücretli ve ‹flsiz Mühendis Mimar ve fiehir Planc›lar› Çal›flma Grubu

d-Bornova Belediyesi Stratejik Plan Yönlendirme Kurulu Üyeli¤i

e-‹zmir 78’liler Derne¤i tarihe 3000 tan›k arfliv çal›flmas›

f- Tunceli Kültür ve Dayan›flma Derne¤i destek talebi

‹KK Haziran Ay› Toplant› Kararlar›

Toplant› Tarihi:03 Haziran 2009 Toplant›  Yeri  : ZMO ‹zmir fiubesi     

Turgutlu Çalda¤› Nikel Madeni ile ilgili olarak aç›lm›fl olan davalara uzman odalar›m›z tara-
f›ndan (Ziraat,Çevre, Jeoloji, Jeofizik, Orman, Peyzaj,Kimya) müdahil olunmas›na. 

Devam eden EFEMÇUKURU davas›nda ELELE hareketinin yat›rmas› gereken 3000 TL’l›k
keflif ücreti için hareketin bilefleni odalar›m›z taraf›ndan destek olunmas›na, ELELE Hareke-
tinin toplant›lar›na kat›l›m sa¤lanmas›na,

Makine, Gemi ve Gemi Makinalar› ‹flletme Mühendisleri Odalar›m›z taraf›ndan çal›flmalar›
sürdürülen Günefl Enerjili Tekneler Yar›flmas›n›n, duyurular›n›n yap›lmas›na,

1 Temmuz Kartondan Tekneler Yar›fl›n›n 2.sinin yaln›zca ‹KK Birimlerimizin kat›l›m› ile yap›l-
mas›na, yar›flmaya kat›lan odalar›m›z›n yar›flman›n bütçesine katk› koymas›na,

5 Haziran Çevre günü ve Çevre Haftas› etkinliklerine kat›l›m sa¤lanms›na, 7 Haziran 2009
günü Alianoi antik kenti ve Çalt›koru, Yortanl› barajlar›na yap›lacak gezi için ‹KK taraf›ndan
otobüs kald›r›lmas›na,

‹KK’ temsilen Valilik ‹nsan Haklar› ‹l Kurulu üyeli¤ine EMO ‹zmir fiube Baflkan› Sedat GÜL-
fiEN’in isminin bildirilmesine,

‹KK Kad›n Çal›flma Grubumuzun Ça¤dafl Yaflam› Destekleme Derne¤i ile Temmuz ay› içeri-
sinde etkinlik yapma talebinin uygunlu¤una,

‹stanbul’da düzenlenecek TMMOB Ücretli ve ‹flsiz Mühendis, Mimar, fiehir Planc›s› Kurulta-
y› ile ilgili olarak TMMOB’den bu güne kadar resmi hiçbir yaz› bilgi ve karar gelmemesi ne-
deniyle TMMOB’den bir karar veya yaz› gelmeden yerelde yap›lacak çal›flma ve yerel kurul-
tay sonuçlar›n›n ‹stanbul’a tafl›nam›yaca¤›n›n ‹KK Sekreteri taraf›ndan TMMOB Yönetim Ku-
ruluna yaz›l› olarak iletilmesine, Ücretli ve ‹flsiz Mühendis Mimar ve fiehir Planc›lar› Çal›flma
Grubumuzun çal›flmalar›n› ‹stanbul Kurultay›ndan ba¤›ms›z olarak Elektrik Mühendisleri
Odas› ‹zmir fiubemizin sekreteryas›nda aksama olmaks›z›n yürütmesine, Üniversitelere yö-
nelik olarak yap›lmas› önerilen etkinli¤in tarihinin çal›flma grubu taraf›ndan bir kez daha de-
¤erlendirilmesine,



475
Mimarlar Odas› ‹zmir fiubesi 39. Dönem Çal›flma Raporu

TMMOB ‹ZM‹R ‹L KOORD‹NASYON KURULU

10-Bornova Belediye Baflkanl›¤› taraf›ndan yap›lacak Stratejik Plan çal›flmas›nda ‹KK’y› temsi-
len Yönlendirme Kurulu çal›flmalar›na ‹KK Sekreteri Ferdan Ç‹FTÇ‹’nin kat›lmas›na,

11-‹zmir 78’liler Derne¤i taraf›ndan yap›lacak Tarihe 3000 tan›k arfliv çal›flmas› için (78 ku-
fla¤› yaflanm›fll›klar›) üyelerimizin tan›kl›klar›yla destek olunmas›na,

12-Tunceli Kültür ve Dayan›flma Derne¤i’nin Ankara’da yap›lacak mitinge ulafl›m için istedi-
¤i otobüs talebinin bütçe yetersizli¤i nedeniyle kabul edilmemesine

13-KESK’e yönelik olarak sürdüren arama ve gözalt›larla ilgili olarak KESK’in yapaca¤› ey-
lemlere, TMMOB Yönetim Kurulu’nun 29.05 2009 tarih ve 287 sayl› karar› do¤rultusunda,
KESK’in desteklenmesine ve eylemlerine kat›l›m sa¤lanmas›na

Oybirli¤iyle karar verildi.

TÜRK MÜHEND‹S VE M‹MAR ODALARI B‹RL‹⁄‹ 

‹ZM‹R ‹L KOORD‹NASYON KURULU

SAYI : 2009/

TAR‹H: 12.06.2009

KONU: ‹KK 11 Haziran 2009 Kararlar›

Gündem

1-‹zmir ‹nciralt› Turizm merkezi1/25.000 ölçekli Çevre Düzeni Plan› Revizyonu

‹KK 11 Haziran 2009 Ola¤anüstü Toplant› Kararlar›

1- Kültür ve Turizm Bakanl›¤› Yat›r›m ve ‹flletmeler Genel Müdürlü¤ü taraf›ndan haz›r-
lanan ve 20 Nisan 20 May›s 2009 tarihleri aras›nda ask›da kalan ‘’ ‹zmir ‹nciralt› Turizm
Merkezi 1/25.000 ölçekli Çevre Düzeni Plan› Revizyonu’’nun iptaline dönük olarak,
TMMOB ‹zmir ‹l Koordinasyon Kurulu ad›na uzman odalar›m›z (Mimarlar Odas›, fiehir
Planc›lar› Odas›, Ziraat, Peyzaj, Çevre, ‹nflaat, Harita ve Kadastro, Jeoloji ve Jeofizik
Mühendisleri Odalar›) taraf›ndan ortak dava aç›lmas›na, dava giderlerinin ‹KK bütçe-
sinden karfl›lanmas›na, odalar›m›z›n dava haz›rl›klar›n› 18 Haziran 2009 tarihine kadar
tamamlamalar›na, dava aç›lmadan önce bas›n toplant›s›yla kamuoyuna duyurulmas›na 

Oybirli¤iyle karar verildi.

TÜRK MÜHEND‹S VE M‹MAR ODALARI B‹RL‹⁄‹ 

‹ZM‹R ‹L KOORD‹NASYON KURULU



476
Mimarlar Odas› ‹zmir fiubesi 39. Dönem Çal›flma Raporu

TMMOB ‹ZM‹R ‹L KOORD‹NASYON KURULU

SAYI : 2009/

TAR‹H: 11.07.2009

KONU: ‹KK Temmuz Kararlar›

Gündem

1-‹zmir Ekonomik Kalk›nma Koordinasyon Kurulu

2-TMMOB Kurultaylar›

3-11 Temmuz Teoman ÖZTÜRK’ü anma etkinlikleri 

4-‹nciralt› Davas›

5-DEÜ Mühendislik Fakültesi Mezuniyet Töreni

6-Di¤er Konular

a-Yeni As›r ‹fl Merkezi Karfl›s›ndaki tütün depolar›n›n bulundu¤u alandaki plan de¤iflikli¤i

b-Metro inflaatlar›ndaki geliflmeler

c-Karfl›ya Belediyesi Kent A.fi.’den ç›kart›lan iflçiler

d-Alsancak Viyadükleri

‹KK Temmuz Ay› Toplant› Kararlar›

Toplant› Tarihi:08 Temmuz 2009

Toplant›  Yeri  : ZMO ‹zmir fiubesi

‹zmir Büyükflehir Belediye Baflkanl›¤›n›n ça¤r›s› ile oluflturulan ve ilk toplant›s›n› 06
Temmuz 2009 günü yapan ‘’‹zmir Ekonomik Kalk›nma Koordinasyon Kurulu’’  içerisin-
de yer al›nmas›na ve ‹KK Sekreteri Ferdan Ç‹FTÇ‹’nin çal›flmalara kat›lmas›na

Haz›rl›klar› süren ve sekreteryas› EMO ‹zmir fiubesi taraf›ndan yürütülen ‘’TMMOB ‹fl-
siz ve Ücretli Mühendis, Mimar ve fiehir Planc›lar› Kurultay›’’  ve ‘’TMMOB Kad›n Mü-
hendis, Mimar ve fiehir Planc›lar› Kurultay›’’na yönelik olarak sempozyum sekreterya-
s›ndan hiçbir bilgi gelmemifl olmamas› nedeniyle EMO ‹zmir fiubemizin sempozyum
sekreteryalar› ile görüflerek ‹zmir ‹KK’ya flu ana kadar yap›lan toplant› ve ‹KK’lar› ilgi-
lendiren kararlar konusunda TMMOB Genel Sekreterli¤inin 23 fiubat 2009 tarih, 395
say›l› yaz›s› do¤rultusunda yaz›l› bilgi aktar›m›n›n sa¤lanmas›na, her iki kurultayla ilgi-
li yerel kurultay haz›rl›klar›n›n sürdürülmesine, ’TMMOB ‹flsiz ve Ücretli Mühendis, Mi-
mar ve fiehir Planc›lar› Yerel Kurultay›’’ için konu belirlemelerinin çal›flma grubu tara-
f›ndan yap›larak kurul ile paylafl›lmas›na,

‘’‹zmir ‹nciralt› Turizm merkezi1/25.000 ölçekli Çevre Düzeni Plan›’’ ile ilgili olarak pla-
na itiraz etmeyen veya itiraz süresi bitiminde itiraz eden odalar›m›z›n aç›lacak davala-
r› riske etmemek için, plana itiraz eden odalar›m›z olan fiehir Planc›lar› Odas› ile Mimar-
lar Odas›’n›n açaca¤› davalara, daha sonra müdahil olarak kat›lmalar›na, aç›lacak da-
valar›n bas›n aç›klamas› ile duyurulmas›na, 

Yeni As›r ‹fl Merkezi Karfl›s›ndaki tütün depolar›n›n bulundu¤u alandaki plan de¤iflikli-
¤i geliflmelerinin takip edilmesine,

Metro inflaatlar›ndaki gecikmelerle ilgili olarak ‹zmir Büyükflehir Belediye Baflkanl›-
¤›’ndan bilgi istenmesine,

‹flten ç›kart›lan Karfl›yaka Belediyesi KENT A.fi. iflçilerine destek olunmas›na, D‹SK Ege
Bölge Temsilcili¤i’nin 8 Temmuz 2009 günü yap›lan bilgilendirme toplant›s›nda yap›-
lan öneriler do¤rultusunda yap›lacak çal›flmalara ‹KK Sekreteri Ferdan Ç‹FTÇ‹’nin ka-
t›lmas›na,



477
Mimarlar Odas› ‹zmir fiubesi 39. Dönem Çal›flma Raporu

TMMOB ‹ZM‹R ‹L KOORD‹NASYON KURULU

Alsancak viyadükleri ile ilgili olarak görüfllerimizin kamuoyu ile paylafl›lmas› amac›yla
bas›n aç›klamas› yap›lmas›na, bas›n aç›klama metninin Mimarlar Odas› taraf›ndan ha-
z›rlanmas›na,

Oybirli¤iyle karar verildi.

TÜRK MÜHEND‹S VE M‹MAR ODALARI B‹RL‹⁄‹ 

‹ZM‹R ‹L KOORD‹NASYON KURULU

SAYI: 2009/

TAR‹H: 11.08.2009

KONU: ‹KK A¤ustos Kararlar›

Gündem

1-‹zmir Ekonomik Kalk›nma Koordinasyon Kurulu

2-TMMOB Kurultaylar›

3-Kent  A.fi. iflçileri 

4-‹YTE 

5-Di¤er konular

Mühendislik Mimarl›k Haftas›

1 Eylül Dünya bar›fl Günü Etkinlikleri

Metro, ‹zmir Körfezi, ‹nciralt› gündemleri

‹KK A¤ustos Ay› Toplant› Kararlar›

Toplant› Tarihi: 05 A¤ustos 2009

Toplant›  Yeri  : ZMO ‹zmir fiubesi

‹zmir Ekonomik Kalk›nma Koordinasyon Kurulu’nun 6 A¤ustos 2009 günü yap›lacak
toplant›s›nda görüflülecek gündemle ilgili odalar›m›z›n ‹KK Sekreterli¤ine görüfl bildir-
mesine.

‘’TMMOB ‹flsiz ve Ücretli Mühendis, Mimar ve fiehir Planc›lar› Kurultay›’’ na yönelik ola-
rak gerçeklefltirilecek yerel kurultay›n 17 Ekim 2009 günü yap›lmas›na, 

‘’TMMOB Kad›n Mühendis Mimar ve fiehir Planc›lar› Kurultay› ‘’ na yönelik 4 Ekim 2009
günü yap›lacak Yerel Kurultaya yönelik çal›flmalar çerçevesinde ‹zmir ‹KK Kad›n Çal›fl-
ma Grubu taraf›ndan planlanan ‘’toplant›lara etkin kat›l›m ve toplant› yönetimi’’ çal›fl-
mas›n›n Kad›n Çal›flma Grubu taraf›ndan gerçeklefltirilmesine

‹flten ç›kart›lan Karfl›yaka Belediyesi KENT A.fi. iflçileri ile ilgili geliflmelerin takip edil-
mesine, iflçilere destek ziyareti yap›lmas›na, 
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‹zmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü Rektörlü¤ü’nün talebi ‹zmir Teknoloji Gelifltirme Böl-
gesi ile ilgili çal›flmalarda katk› koymak üzere Makine Mühendisleri Odas› ‹zmir fiubesi
Baflkan Vekili Kaz›m UMDULAR’›n ‹KK ad›na görevlendirilmesine

Mühendislik Mimarl›k Haftas› etkinlikleri çerçevesinde 13 Ekim 2009 günü bas›n aç›k-
lamas› yap›lmas›na, 17 Ekim 2009 günü Mühendislik Mimarl›k Haftas› Kokteyli yap›lma-
s›na,

‹zmir’de Bar›fl Meclisi taraf›ndan planlanan 1 Eylül Dünya Bar›flGünü Etkinliklerine des-
tek verilmesine 

Yar›m kalan Metro inflaat›, ‹zmir Büyük Kanal Projesi konular›nda bilgi almak üzere ‹KK
Sekreteri taraf›ndan ‹zmir Büyükflehir Belediye Baflkan› Aziz KOCAO⁄LU’ndan görüfl-
me talep edilmesine

Oybirli¤iyle karar verildi.

TÜRK MÜHEND‹S VE M‹MAR ODALARI B‹RL‹⁄‹ 

‹ZM‹R ‹L KOORD‹NASYON KURULU

SAYI: 2009/

TAR‹H: 05.09.2009

KONU: ‹KK Eylül Kararlar›

Gündem

1-12 Eylül Etkinlikleri 

2-Belediyelerde TMMOB ‹flyeri Temsilcili¤i

3-Kent Konseyleri 

4-Karaburun Bilim Kongresi

5- ‹zmir Ekonomik Kalk›nma Koordinasyon Kurulu

6-‹ZTO Kruvaziyer Projesi

7-Di¤er Konular

a-)Güler ZERE, Bas›n Aç›klamas›,

b-)Bo¤aziçi Gösteri sanatlar› Toplulu¤u,

c-)Metro inflaat›, 

d-)Ücretli ve ‹flsiz Mühendisler Yerel Kurultay›

e-)Kad›n Mühendis Mimar ve fiehir Planc›lar› Ege Bölge Kurultay›

f-)GDO’ya Hay›r Platformu Etkinlikleri,

EKLER:

1-Kararlar

2-TMMOB Ücretli ve ‹flsiz Mühendis ve fiehir Planc›lar› ‹zmir Bölge Kurultay› program›

3-TMMOB Kad›n Mühendis ve fiehir Planc›lar› ‹zmir Bölge Kurultay› Program› 
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‹KK Eylül Ay› Toplant› Kararlar›

Toplant› Tarihi: 02 Eylül 2009

Toplant›  Yeri  : ZMO ‹zmir fiubesi

12 Eylül Etkinlikleri ve yap›lacak bas›n aç›klamas›n›n ortaklaflt›r›lmas› için çaba harcan-
mas›na, ortaklafl›lamad›¤› takdirde bas›n aç›klamas›na imza konulmamas›na,

Belediyelerde TMMOB ‹flyeri Temsicili¤i oluflturulmas› için Belediyelere ‹KK Sekreteri ta-
raf›ndan yaz› yaz›lmas›na ve devam›nda seçimle iflyeri temsilcilerinin tespit edilmesine, 

5393 Say›l› Belediye Kanununun 76. Maddesine göre Belediyeler taraf›ndan oluflturu-
lan Kent Konseylerine üye vererek etkin kat›l›m sa¤lanmas›na,

‹KK taraf›ndan desteklenen 3-6 Eylül 2009 tarihleri aras›nda gerçeklefltirilecek 4. Ka-
raburun Bilim Kongresi( 80’den sonra…) içerisinde yer alan ‘’D-4 Forumu: Kimlik E¤i-
tim Örgütlenme’’, içerisinde yer alan ‘’80 Sonras› TMMOB : Geriye Dönüfl?’’ bildirisi ko-
nusunda tek tarafl› bir tutum sergilenmesi, nedeniyle duyulan rahats›zl›¤›n ‹KK Sekre-
teri taraf›ndan Kongre Sekreteryas›na iletilmesine, 

‹zmir Ekonomik Kalk›nma Kurulu ‹çerisinde oluflturulan Uzlafl› komisyonu ile ilgili ola-
rak ‹KK Sekreterinin verdi¤i bilgiler do¤rultusunda konu tart›fl›ld› ve çal›flmalar›n için-
de yer al›nmas›na, ancak geliflmeler konusunda dikkatli davran›lmas› ve TMMOB ilke-
lerinden ödün vermeden çal›flmalara katk› sunulmas›na 

‹ZTO Kruvaziyer Projesi ile ilgili olarak, ‹ZTO taraf›ndan gönderilen raporlar›n uzman
odalar›m›z taraf›ndan oluflturulan çal›flma grubu taraf›ndan de¤erlendirilerek ‹ZTO ile
ortak toplant›da görüfllerimizin iletimesine, bu do¤rultuda çal›flma grubunun Mimarlar,
fiehir Planc›lar›, Peyzaj Mimarlar›, Gemi Mühendisleri, Harita Ve Kadastro Mühendisle-
ri ve Ziraat Mühendisleri Odalar›m›z’dan oluflmas›na, sekretaryan›n Mimarlar Odam›z
taraf›ndan yürütülmesine ve çal›flmalar›n ivedilikle sonland›r›lmas›na,

Kanser Hastas› Tutuklu Güler ZERE ile ilgili olarak, ‹zmir Tecride Karfl› Mücadele Plat-
formu taraf›ndan 5 Eylül Cumartesi 18:00’de Kemeralt› giriflinde yap›lacak bas›n aç›k-
lamas›na imza konulmas› ve destek verilmesine, 

Bo¤aziçi Gösteri sanatlar› Toplulu¤u ile öncelikle Mühendislik ve Mimarl›k Haftas› içe-
risinde 17 Ekim 2009 akflam› konser vb. etkinlik yap›lmas› için, toplulukla görüflme ya-
p›lmas›na, bu konuda Elektrik Mühendisleri Odas› ‹zmir fiubemizin görev almas›na, 

‹zmir’de devam eden Metro ‹nflaatlar› konusunda Belediye taraf›ndan yeterli bilgi ve-
rilmedi¤i ve yerinde inceleme yapma talebimizin kabul görmedi¤inin bas›n yoluyla ka-
muoyuyla paylafl›lmas›na,

10-17 Ekim 2009 günü gerçeklefltirilecek Ücretli ve ‹flsiz Mühendis, Mimar ve fiehir
Planc›lar› ‹zmir Bölge Kurultay› ile ilgili olarak, çal›flma grubunun haz›rlam›fl oldu¤u
program tasla¤›n›n önerildi¤i flekliyle kabulüne,

11-‹zmir ‹KK Kad›n Çal›flma Grubumuz taraf›ndan haz›rl›klar› sürdürülen 4 Ekim   2009
Pazar yap›lacak ‘’TMMOB Kad›n Mühendis, Mimar Ve fiehir Planc›lar› ‹zmir Yerel Çal›fl-
tay›’’ program tasla¤›n›n çal›flma grubunun önerdi¤i flekliyle kabulüne,

12- Ziraat, G›da ve Çevre Mühendisleri Odalar›m›z›n bilefleni oldu¤u GDO’ya Hay›r Plat-
formunun 25 Eylül 2009 günü düzenledi¤i Prof.Dr. Kenan DEM‹RKOL taraf›ndan veri-
lecek ‘’Beslenme ve GDO’lar’’ konulu konferans›n Kenan DEM‹RKOL’un yol giderleri-
nin karfl›lanarak desteklenmesine,

Oybirli¤iyle karar verildi.

TÜRK MÜHEND‹S VE M‹MAR ODALARI B‹RL‹⁄‹ 

‹ZM‹R ‹L KOORD‹NASYON KURULU
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TMMOB Mimarlar Odas› ‹zmir fiubesi 39. Dönem Yönetim Kurulu üyeleri, Oda’n›n kay-
naklar›n›n kullan›m› konusunda, bütçenin izlenebilir ve de¤erlendirilebilir olmas›n›
amaçlam›flt›r.

fiubemizin bütçesi geçmifl dönemlerin de¤erlendirmesi ve gelece¤e yönelik amaç, he-
def, strateji ve eylem planlar› ile flekillenmektedir. Odan›n kurumsal yap›s›n›n önemli
bir alan› olan bütçe ayn› zamanda Odan›n vizyonunun da göstergesidir. Gelece¤in ta-
sar›mlar›n›n program›n› oluflturan bütçe çal›flmas›n› mesleki ve toplumsal alanda yü-
rüttü¤ümüz ve yürütece¤imiz tüm çal›flmalar›n ve projelerin hayata geçmesi için olufl-
turmaktad›r.

fiubemiz Genel Merkez’e olan borcunu düzenli ödemeyi amaçlam›flt›r.

GEL‹RLER

2008 y›l› bütçesinde fiube – Temsilcilikler gelir toplam› 2.981.018,46 TL ile % 85,85 ora-
n›nda gerçekleflmifltir. 2008 y›l› 2.200.187,64 TL nakit varl›klar ile 5.181.206,10 TL büt-
çe gerçekleflmifltir. 2009 y›l› gelirler bütçesi 3.059.812,36 TL, nakit varl›klar toplam› ile
ise 5.260.000,00 TL olarak belirlenmifltir. 

2009 y›l› tahmini bütçe gerçekleflme beklentisinde 2008 y›l› tahmini bütçesine göre
bir daralma öngörmüfltür. Daralma aidatlar›n tahsilinde de yaflanmaktad›r.

Oda’n›n temel gelirinin üyelerinin aidiyet duygusunun göstergesi olan üye ödentileri-
nin olmas› gerekti¤i inanc›m›zla, aidat ödeme oran›n› art›rmay› hedefledik.

HARCAMA POL‹T‹KAMIZ

Oda gelirlerinin harcanmas›nda izlenen politika 39. Dönem çal›flma program› kapsa-
m›nda, mimarl›¤›n toplumsallaflmas›n› hedefleyen çal›flmalar ve bu konulardaki proje-
lerin yürütülmesi, mimarl›k ve kente dair konularla meslek içi e¤itim, mesle¤in sorun-
lar›na yönelik çözüm önermelerinin de sunulaca¤› etkinlik ve organizasyonlar olarak
belirlenmifltir.  2008 y›l› gider gerçekleflmemiz 2.326.810,10 TL. Merkez Pay› ödeme-
miz 520.706,76 TL ile ödemeler toplam›m›z 2.847.516,86 TL olarak gerçekleflmifltir.

MUHASEBE S‹STEM‹M‹Z‹ GEL‹fiT‹R‹YORUZ

TMMOB Mimarlar Odas› ‹zmir fiubesi’ne ba¤l› 11 Temsilcili¤in muhasebe sisteminde
daha düzenli bir sistematik alt yap› oluflturmak üzere, bütçesi ve etkinli¤i uygun olan

M‹MARLAR ODASI BÜTÇE GERÇEKLEfiMELER‹
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tüm temsilciliklerimizde bilgisayarl› muhasebe tutulmas›na yönelik karar alm›fl ve tem-
silciliklerde görev alan / çal›flanlara ‹zmir’de 3 günlük e¤itim program› gerçeklefltire-
rek fiube içinde ve Temsilciliklerde hizmet içi e¤itim sürecini bafllatm›flt›r. 11 temsilcili-
¤imizin ay sonu itibariyle tüm mizanlar› online olarak al›nmaktad›r. Muhasebe kay›tla-
r›n›n daha düzenli ve sistematik olmas› için belirli aral›klarla temsilcilik personeli fiube-
mizde e¤itim görmektedir. 

39. dönemin bu sürecinde fiube’nin her çal›flmas›na iliflkin kal›c› yöntem ve önerilerin
gelifltirildi¤i, hayata geçirildi¤i bir süreç yaflanm›flt›r. Mimarl›k mesle¤inin dönüflüm ge-
çirdi¤i ve ülke politikalar›n›n Oda politikalar›n› etkilemesinden öte, do¤rudan belirlen-
di¤i bir siyasal ortam›n içerisinde kente yönelik sürdürülen sald›r›lar giderek artm›flt›r.
Bu süreçte hem kampanyalarla bir duyarl›l›k yarat›lmaya çal›fl›lm›fl hem de hukuksal
süreçlerle kamu yarar›na hak arama talepleri gelifltirilmifltir. 2009 y›l› etkinlikleri ve
bütçesi de bu kapsamda yine hem mesleki alanda hem toplumsal alanda duyarl›l›kla-
r›n yarat›lmas› program› üzerinden tart›fl›lm›flt›r.

2009 y›l› bütçesinde fiube ve Temsilcilikler gelir toplam› 3.018.828,58 TL. ile % 99 ora-
n›nda gerçekleflmifltir. 2009 y›l› 2.535.495,14 TL. nakit varl›klar ile 5.554.323,72 TL büt-
çe gerçekleflmesi ile kapanm›flt›r. 2010 y›l› da gelirler bütçesi 3.394.504,86 TL. nakit
varl›klar toplam› ise 2.535.495,14 TL. ile ise 5.930.000.00 TL. olarak belirlenmifltir.

2009 y›l› gider gerçekleflmemiz 2.167.465,68 TL. Merkez Pay› ödememiz 434.518,50
TL. ile ödemeler toplam›m›z 2.601.984,18 TL olarak gerçekleflmifltir. 

Oda’n›n yo¤unlaflan ve çeflitlenen etkinlik alanlar› personel yap›s› ve say›s›n› da etkile-
mektedir. fiubemizde 17 çal›flan›m›z mevcuttur. Alaflehir Temsilcimiz de 1, Akhisar
Temsilcili¤imizde 1, Ayd›n Temsilcili¤imizde 2, Dikili Temsilcili¤imizde 1, Didim Temsil-
cili¤imizde 2, Nazilli Temsilcili¤imizde 1, Kufladas› Temsilcili¤imizde 2, Manisa Temsil-
cili¤imizde 2, Ödemifl Temsilcili¤imizde 1, Turgutlu Temsilcili¤imizde 1, Salihli Temsil-
cili¤imizde 1, Uflak Temsilcili¤imizde 2 çal›flan›m›z vard›r.

Oda’da tüm personelimizin süreli veya süresiz tüm ifller için iflin türüne göre sözleflme
yap›lm›flt›r. Sözleflmesiz personelimiz yoktur.  

Mimarlar Odas› Merkez Yönetim Kurulu 20.08.2009 Karar No:41/25-11 b karar› gere¤i;
Tam zamanl› olarak ücretli çal›flan mimarlar›n asgari ücretinin ayl›k 1.500.00 TL olarak
belirlenmesine karar verilmifltir.

fiube Yönetim Kurulu üyelerimiz Yönetim Kurulu Sekreter Üye d›fl›nda gönüllü olarak
çal›flmaktad›r.
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2008 y›l› bütçe gerçekleflmesi ve 2009 y›l› tahmini bütçesi (GENEL) (fiUBE VE B‹R‹MLER)



2008 y›l› bütçe gerçekleflmesi ve 2009 y›l› tahmini bütçesi (GENEL) (fiUBE VE B‹R‹MLER)
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2008 y›l› bütçe gerçekleflmesi ve 2009 y›l› tahmini bütçesi (‹ZM‹R)
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2008 y›l› bütçe gerçekleflmesi ve 2009 y›l› tahmini bütçesi (‹ZM‹R)
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2008 y›l› bütçe gerçekleflmesi ve 2009 y›l› tahmini bütçesi (B‹R‹MLER)
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2008 y›l› bütçe gerçekleflmesi ve 2009 y›l› tahmini bütçesi (B‹R‹MLER)
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2009 y›l› bütçe gerçekleflmesi ve 2010 y›l› tahmini bütçesi (GENEL) (fiUBE VE B‹R‹MLER)
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2009 y›l› bütçe gerçekleflmesi ve 2010 y›l› tahmini bütçesi (GENEL) (fiUBE VE B‹R‹MLER)
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2009 y›l› bütçe gerçekleflmesi ve 2010 y›l› tahmini bütçesi (‹ZM‹R)
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2009 y›l› bütçe gerçekleflmesi ve 2010 y›l› tahmini bütçesi (‹ZM‹R)
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2009 y›l› bütçe gerçekleflmesi ve 2010 y›l› tahmini bütçesi (AKH‹SAR)
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2009 y›l› bütçe gerçekleflmesi ve 2010 y›l› tahmini bütçesi (AKH‹SAR)
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2009 y›l› bütçe gerçekleflmesi ve 2010 y›l› tahmini bütçesi (AYDIN)
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2009 y›l› bütçe gerçekleflmesi ve 2010 y›l› tahmini bütçesi (AYDIN)
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2009 y›l› bütçe gerçekleflmesi ve 2010 y›l› tahmini bütçesi (D‹D‹M)
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2009 y›l› bütçe gerçekleflmesi ve 2010 y›l› tahmini bütçesi (D‹D‹M)
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2009 y›l› bütçe gerçekleflmesi ve 2010 y›l› tahmini bütçesi (D‹K‹L‹)



501
Mimarlar Odas› ‹zmir fiubesi 39. Dönem Çal›flma Raporu

MAL‹ RAPORLAR

2009 y›l› bütçe gerçekleflmesi ve 2010 y›l› tahmini bütçesi (D‹K‹L‹)
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2009 y›l› bütçe gerçekleflmesi ve 2010 y›l› tahmini bütçesi (KUfiADASI)
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2009 y›l› bütçe gerçekleflmesi ve 2010 y›l› tahmini bütçesi (KUfiADASI)
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2009 y›l› bütçe gerçekleflmesi ve 2010 y›l› tahmini bütçesi (MAN‹SA)
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